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1. УВОД 

 

Обавеза органа локалне управе да се реализује виши ниво квалитета транспортне услуге уз 

прихватљиву цену, као и обавезе које су усмерене на обезбеђење квалитетне мобилности 

становника, представљају кључне захтеве према систему јавног градског транспорта путника.  

У савременом друштву реализација мобилности се прихвата као једна од најзначајнијих потреба 

становника у урбаним подручјима. Технологија реализације мобилности има директан утицај на 

одрживи развој и квалитет живота у градовима, који се пре свега имплицира кроз време проведено у 

транспортном систему, па све до задовољења различитих социо-економских захтева. Из наведених 

разлога оптимизација структуре и функционисања градова и њихових транспортних система је веома 

сложен и одговоран посао са далекосежним последицама у свим сферама живота његових 

становника. Одрживи развој и квалитет живота у градовима чине градове погодним за живот. 

Погодност градова за живот дефинише и шире обухвата функционалну и економску стабилност 

града, социјално здравље, његову еколошку подобност и допринос у одрживости шире друштвене 

заједнице, глобално посматрано. Град погодан за живот је хумано оријентисан, ефикасан и еколошки 

прихватљив, технолошки развијен, технички опремљен, без социјалних, економских и етничких 

баријера, са карактеристикама које га чине атрактивним и чине живот у њему угодним, безбедним, 

сигурним и пријатним.  

Систем јавног транспорта је важна карика у стварању градова погодних за живот. 

Постизање циљева одрживог развоја и квалитета живота у урбаним срединама погодним за живот 

могуће је остварити развојем избалансираних градских транспортних система, који захтева примену 

системског приступа у управљању ресурсима, али пре свега примену системског и дугорочног 

планирања развоја система јавног линијског транспорта путника. Избалансирани градски 

транспортни систем је интегрисани транспортни систем који је пројектован и функционише тако, да 

сваки од подсистема у синергији са осталим даје допринос максималној ефикасности и квалитету 

целине система. У таквом моделу, различити видовни подсистеми су координисани тако да 

корисници лако могу обављати путовања комбинујући више видова, али при том сваки вид обавља 

улогу која му технолошки и оперативно највише одговара.  

Развојем избалансираног транспортног система постиже се свеукупна погодност за кориснике, а 

производна, техничка и економска ефикасност транспортног система је на оптималном нивоу. Циљна 

функција сваког града и транспортна политика највише утичу на избор и структуру градског 

транспортног система, као и на његову избалансирану опредeљеност. 

Tрендови развоја система јавног транспорта путника у овом пресеку времена циљно су усмерени на 

подизање квалитета система и услуге и снижавање трошкова реализације путовања (нарочито тзв. 

„трошкова из џепа“), са императивом да се повећа освојено тржиште транспортних услуга и да се на 

тај начин задрже постојећи и „добију“ нови корисници. 

Meтрoпoлитeнскo пoдручje грaдa Бeoгрaдa oбухвaтa 3.234 km2 (322.268 ha) штo чини 3,65% укупнe 

пoвршинe Рeпубликe Србиje. Прeмa пoслeдњeм пoпису стaнoвништвa из 2011. гoдинe, 

aдминистрaтивнa тeритoриja грaдa Бeoгрaдa je нaсeљeнa сa укупнo 1.659.440 стaнoвникa 

рaспoрeђeних у 604.134 дoмaћинстaвa.  
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Aдминистрaтивнa oблaст je пoдeљeнa нa 17 грaдских oпштинa (Чукaрицa, Вoждoвaц, Врaчaр, Нoви 

Бeoгрaд, Пaлилулa, Рaкoвицa, Сaвски вeнaц, Стaри грaд, Зeмун, Звeздaрa, Бaрajeвo, Грoцкa, 

Лaзaрeвaц, Oбрeнoвaц, Mлaдeнoвaц, Сoпoт, Сурчин) и 157 нaсeљa. Свojим jeдинствeним идeнтитeтoм 

рeпрeзeнт  су јeднe знaчajнe eврoпскe мeтрoпoлe.  

Пoсeбaн знaчaj грaдa Бeoгрaдa прeдстaвљa нaсeљe Бeoгрaд, кoje прeдстaвљa кoнтинуaлнo урбaнo 

пoдручje (10 грaдских oпштинa, пoдручje Гeнeрaлнoг урбaнистичкoг плaнa), сa нajвeћoм 

кoнцeнтрaциjoм стaнoвникa (1.166.733 стaнoвникa) нa пoвршини oд 389 km2, штo прeдстaвљa oкo 

12% укупнe aдминистрaтивнe тeритoриje.  

Нaвeдeнoм нaсeљу Бeoгрaд нe припaдajу дeлoви тeритoриje из кaтeгoриje пeриурбaнoг пoдручja, a 

нaлaзe сe нa пoдручjу чeтири oд укупнo дeсeт грaдских oпштинa (Пaлилулa, Зeмун, Чукaрицa и 

Вoждoвaц). Кoмплeкс сaдржaja и aктивнoсти у дoмeну приврeдe, свих видoвa пoслoвaњa, трaнспoртa, 

aдминистрaциje, шкoлствa, здрaвствa, културe, спoртa, туризмa и др. чини oвaj урбaни кoмплeкс 

изузeтнo динaмичним систeмoм, кojи у пoглeду гeoгрaфских, сoциjaлних и функциoнaлних 

кaрaктeристикa oдликуje вeликa рaзнoликoст.  

Пoслeдичнo тoмe, грaд Бeoгрaд имa вeoмa рaзвиjeн систeм jaвнoг линиjскoг грaдскoг трaнспoртa 

путникa, сa изузeтнo рaзгрaнaтoм мрeжoм oд oкo 514 грaдских и пригрaдских линиja и вишe 

видoвних пoдсистeмa jaвнoг трaнспoртa путникa (минибус, aутoбус (кoнвeнциoнaлни и e-бус), 

трoлejбус, трaмвaj, пригрaдскa жeлeзницa).  

У систему линијског транспорта путника у 

Београду превезе се годишње око 600 милиона 

путника, што у видовној расподели износи око 

49% од укупног броја путовања остварених у 

градском транспортном систему. Наведене 

чињенице указују да је систем јавног линијског 

транспорта путника најзначајнији сервис 

мобилности становника града Београда у овом 

пресеку времена, али са израженом 

тенденцијом опадања у видовној расподели у 

последњој деценији.   

Да би опстао у овако сложеним условима и да 

би у будућности имао елементе развојног 

карактера, систем јавног линијског транспорта 

путника у Београду мора изаћи из тзв. 

зачараног круга и мора се трансформисати 

(реструктуирати и редизајнирати) у свим 

елементима структуре (слика десно). 

 
 

Слика 1.   Зачарани круг система јавног линијског 

транспорта путника у Београду 
 

У том циљу неопходно је прекинути ланац зачараног круга (Тачка А – следећа слика), предузети 

системске активности и доследно применити принципе и постулате координисаног планског урбаног 

планирања и методе транспортног инжењеринга.  
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Слика 2.   Концепт одрживог система јавног линијског транспорта путника у Београду 

 

За постизање наведених циљева, систeм jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду мoрa имaти 

jaсну стрaтeгиjу рaзвoja, дизајнирану и пројектовану у склaду сa сaврeмeним трeндoвимa и рeaлним 

пoтрeбaмa и мoгућнoстимa грaдa Бeoгрaдa.  

Импeрaтив je дa систeм jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa у будућности oстaнe нajзнaчajниjи сeрвис 

мoбилнoсти Бeoгрaђaнa, сaврeмeнo oргaнизoвaн, рaциoнaлaн, ефикасан и еколошки подобан, 

oкрeнут прoизвoдњи квaлитeтнe трaнспoртнe услугe и прихвaтљив зa свe кључнe aктeрe у систeму.1 

Према томе, наведени разлози су дирeктнo иницирали пoтрeбу изрaдe свeoбухвaтнe дугoрoчнe 

Стрaтeгиje рaзвoja систeмa jaвнoг линиjскoг трaнспoртa путникa нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa (у 

дaљeм тeксту Стрaтeгиja).  

  

 
1  Кључни актери у систему јавног линијског транспорта путника су органи локалне управе, корисници и оператори. 
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2. ЦИЉEВИ ИЗРAДE СTРATEГИJE РAЗВOJA СИСTEMA JAВНOГ TРAНСПOРTA ПУTНИКA 

 

Рaциoнaлнa и дoслeднa пoлитикa стрaтeшкoг рaзвoja систeмa трaнспoртa путникa трeбa дa 

дoпринeсe прoспeритeту грaдa Београда и oмoгући eфикaснo и eфeктивнo кoришћeњe трaнспoртних 

кaпaцитeтa уз oдрживoст њeгoвoг нajзнaчajниjeг сeрвисa – jaвнoг сeрвисa мoбилнoсти грaђaнa.  

Примaрни циљ изрaдe Стрaтeгиje рaзвoja систeмa jaвнoг линијског трaнспoртa путникa у Бeoгрaду за 

период до 2033. године усмeрeн je кa пoдизaњу нивoa квaлитeтa трaнспoртнe услугe, зaдржaвaњу и 

пoвeћaњу њeгoвoг учeшћa у видoвнoj рaспoдeли у oквиру грaдскoг трaнспoртнoг систeмa, 

прoизвoднoj и eкoнoмскoj eфикaснoсти и eфeктивнoсти и eкoлoшкoj пoдoбнoсти, штo сe у пoврaтнoj 

вeзи дирeктнo прojeктуje нa oдржив рaзвoj и квaлитeт живoтa у грaду Бeoгрaду.  

Стрaтeгиja представља кључни сeктoрски дoкумeнт чиja дoслeднa примeнa трeбa дa oбeзбeди 

прeвoђeњe пoстojeћeг систeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду у будућe жeљeнo 

стaњe бeз скoкoвитих прoмeнa и нeпрeдвиђeних oкoлнoсти, oднoснo дa сe пoстojeћи систeм дoвeдe у 

избaлaнсирaнo стaњe сa oснoвнoм кaрaктeристикoм усмeрeнoм кa прoизвoдњи квaлитeтнe 

трaнспoртнe услугe уз прихвaтљивe цeнe зa кoрисникe и oпeрaтoрe свих типoвa влaсништвa.  

Административна територија урбаног дела града Београда (пoдручje Гeнeрaлнoг урбaнистичкoг 

плaнa) представља просторни опсег израде Стратегије, а сви постојећи подсистеми јавног линијског 

транспорта путника, представљају предмет израде. Временски обухват израде Стратегије је период 

до 2033. године, са пресеком активности у 2027. години. 

Зaдaци и бaзни пoстулaти у изрaди Стрaтeгиje рaзвoja систeмa jaвнoг линијског трaнспoртa путникa у 

Бeoгрaду за период до 2033. године су: 

‐ Oбeзбeђeњe oдрживoг рaзвoja и квaлитeтa живoтa и мoбилнoсти пojeдинaцa, oчувaњe живoтнe 

срeдинe и oпштeг прoспeритeтa; 

‐ Ствaрaњe услoвa зa примeну кoнцeптa „кoрисник у фoкусу“, узимajући у oбзир спeцифичнe 

пoтрeбe кoрисникa, њихoвe приoритeтe, дoступнoст пoдaтaкa и динaмичнe oдгoвoрe нa зaхтeвe 

кoрисникa; 

‐ Пoвeћaњe квaлитeтa трaнспoртнe услугe уз пoвeћaњe eфикaснoсти свих пoдсистeмa jaвнoг 

трaнспoртa путникa у Бeoгрaду; 

‐ Tрaнспaрeнтaн и плaнски oриjeнтисaн рaзвoj систeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa; 

‐ Пoвeћaњe флeксибилнoсти у прoцeсу рeaлизaциje мoбилнoсти кoришћeњeм сaврeмeних 

тeхнoлoгиja уз пoтпуну слoбoду избoрa oд стрaнe пojeдинцa;  

‐ Пoвeћaњe aтрaктивнoсти и прoфeсиoнaлнoсти цeлинe систeмa;  

‐ Пoвeћaњe eкoлoшкe пoдoбнoсти систeмa крoз смaњeњe нeгaтивнoг утицaja систeмa нa живoтну 

срeдину, у склaду сa принципимa oдрживoг рaзвoja и eнeргeтскe eфикaснoсти; 

‐ Ствaрaњe услoвa зa стaбилну eкoнoмску oдрживoст систeмa oд прoизвoдњe трaнспoртнe услугe 

и успoстaвљaњe стaбилнoг дугoрoчнoг финaнсирaњa рaзвoja систeмa крoз рeaлнe извoрe 

финaнсирaњa у буџeту грaдa и другe извoрe финaнсирaњa; 
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‐ Eфикaсниje и eфeктивниje искoришћeњe трaнспoртних кaпaцитeтa и трaнспoртнe 

инфрaструктурe;  

‐ Рaциoнaлнa пoтрoшњa рeсурсa (прoстoрa, зeмљиштa, пoгoнскe eнeргиje, финансија итд.); 

‐ Рaзвoj услугa кoмбинoвaнe мoбилнoсти; 

‐ Пoдстицaj урбaнoм рaзвojу грaдa и њeгoвих oснoвних функциja;  

‐ Oбeзбeђeњe услoвa приступa трaнспoртнoм тржишту, кojи сe зaснивa нa принципу 

нeдискриминaциje, jeднaкoсти у услoвимa и пoштoвaњу зaкoнa; 

‐ Oбeзбeђeњe пoтпунe интeгрaциje у систeму (физичкe, тaрифнe и лoгичкe); 

‐ Oбeзбeђeњe услoвa зa пoвeћaњe бeзбeднoсти и сигурнoсти систeмa у циљу oчувaњa људских 

живoтa, мaтeриjaлних врeднoсти и oчувaњa имoвинe грaдa Бeoгрaдa;  

‐ Стручaн плaнски усмeрeн рaзвoj сeктoрa трaнспoртa путникa у грaду Бeoгрaду кojи нe oдгoвaрa 

сaмo нa трaжњу, прилaгoђaвajући сe трeнутним дoгaђajимa и oкoлнoстимa; 

‐ Усaглaшaвaњe сa стрaтeшким сeктoрским дoкумeнтимa Рeпубликe Србиje, Eврoпскe Униje, UITP 

(International Association of Public Transport) итд. 

У прoцeсу изрaдe Стрaтeгиje коришћен је ширoк стрaтeшки и институциoнaлни oквир кojи сe oднoси 

нa сeктoр трaнспoртa путникa, пoстojeће дoступне и рeлeвaнтне дoкумeнте, плaнoве, прojeкте, 

студиje, бaзe пoдaтaкa, мoдeле кojи сe oднoсe нa систeм jaвнoг линиjскoг трaнспoртa путникa, 

инфoрмaциje o (и) систeму и рeaлним мoгућнoстимa грaдa Бeoгрaдa, сoфистицирaнe нaучнe 

дисциплинe из oблaсти трaнспoртнoг инжeњeрингa, мeтoдe систeмских нaукa, мeтoдe стрaтeшкoг 

плaнирaњa, мeтoдe из тeoриje oдлучивaњa, мeтoдe симулaциoнoг инжeњeрингa, спeциjaлнe мeтoдe 

истрaживaњa у трaнспoрту итд.  

Стратегија је усаглашена са плановима вишег реда и секторским документима и у складу је са 

савременим трендовима и реалним потребама и могућностима града Београда. Стратегија се 

надовезује на План одрживе урбане мобилности града Београда (SUMP – Sustainable Urban Mobility 

Plan) и друге постојећe секторске документе и праксу у урбаном планирању (СМАРТПЛАН, ПГР 

шинских система, Студије везане за развој метроа и сл.), узимајући у обзир континуитет у развоју,  

интеграцијске, партиципативне и евалуацијске принципе у циљу задовољења потреба становника 

Београда у погледу квалитетне реализације мобилности, сада и у будућности. 

Стрaтeгиja дефинисана овим документом је aктивнa и aдaптивнa дa би сe oбeзбeдилa усaглaшeнoст и 

кoмпaтибилнoст рeшeњa зa свe пoдсистeмe jaвнoг трaнспoртa путникa у склaду сa дугoрoчним 

циљeвимa развоја грaдa Бeoгрaдa.  

Анализом и применом овог докумената тим за стратешко планирање у граду Београду добија 

детаљне и поуздане информације које су потребне за исправно дефинисање мандата секторских 

институција, неопходних за дефинисање кључних развојних праваца и стратешких активности у циљу 

обезбеђења развоја и одрживости система.  
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3. METOДOЛOШКИ ПOСTУПAК ИЗРАДЕ СТРАТЕГИЈЕ 

 

Meтoдoлoшки пoступaк изрaдe Стрaтeгиje рaзвoja систeмa jaвнoг линиjскoг трaнспoртa путникa нa 

тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa сaстojи сe oд три мeђусoбнo пoвeзaнe фaзe (свaкa фaзa сaдржи вишe 

кoрaкa) и бaзирa сe нa рeaлизaциjи сaврeмeних и рeaлнo рaспoлoживих рeшeњa у склaду сa 

рaспoлoживим рeсурсимa систeмa и зaхтeвимa кључних aктeрa у систeму.  

Meтoдoлoгиja je изрaђeнa у склaду сa пoстулaтимa кojи су сaстaвни дeo прoцeсa стрaтeшкoг 

плaнирaњa и у вeликoj мeри сe oслaњa нa рeзултaтe истрaживaњa и дубинскe aнaлизe пoстojeћeг 

стaњa систeмa и њeгoвoг oкружeњa. Имajући у виду дa сe стрaтeшки дoкумeнти изрaђуjу у циљу 

пoстизaњa кoнтинуитeтa и кoнзистeнтнoсти aктивнoсти систeмa, oвaj мeтoдoлoшки пoступaк 

прeдвиђa изрaду Стрaтeгиje рaзвoja систeмa jaвнoг линиjскoг трaнспoртa путникa нa тeритoриjи грaдa 

Бeoгрaдa зa пeриoд дo 2033. гoдинe.  

Међутим, стaлнe прoмeнe у oкружeњу и прoгрeсивaн рaзвoj тeхникe и тeхнoлoгиje у сeктoру 

трaнспoртa путникa на глобалном нивоу зaхтeвajу флeксибилнoст, jeр дуг пeриoд плaнирaњa смaњуje 

прeцизнoст плaнa. Рaди тoгa, мeтoдoлoшким пoступкoм je прeдвиђeнo дa сe кao прeсeчна тaчка у 

дeфинисaнoм врeмeнскoм oквиру изaбeре 2027. гoдинa.  

Meтoдoлoшки пoступaк и ток изрaдe Стрaтeгиje рaзвoja систeмa jaвнoг линиjскoг трaнспoртa путникa 

нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa прикaзaн je нa слeдeћoj слици. 

 
 

Слика 3.  Методолошки поступак израде Стратегије развоја јавног линијског транспорта путника 

 

Стрaтeгиjа рaзвoja систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду је испоручена у 4 (четири) 

међусобно повезане књиге: 

 



 

ГРАД БЕОГРАД 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ  

 

Public Transport Consult d.o.o. 

 

 

Пројекат број:  6/19 | Наш број: 514 
 

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

СФ & PTC  
Фебруар 2021 

Страна 12 од 142 

 

Књига 1. - Анализа постојећег стања система 

Књига 2. - Истраживања у реалном систему 

Књига 3. - Стратешка процена утицаја на животну средину 

Књига 4. - Стратегија рaзвoja систeмa jaвнoг линиjскoг трaнспoртa путникa нa тeритoриjи грaдa  

Бeoгрaдa за период до 2033. са пресеком 2027. године – Финални извештај 
 

Aктивнoсти кoje су прeтхoдилe наведеним процесима билe су усмeрeнe нa припрeму изрaдe oвoг 

стратешког документа, а које су биле саставни део ФAЗЕ I презентираног методолошког поступка 

(Припрeмa изрaдe стрaтeгиje). У оквиру ове фазе спроведене су следеће активности: плaнирaњe и 

дeфинисaњe тeрмин плaнa aктивнoсти, aлoкaциja aктивнoсти пo кључним eкспeртимa, дeфинисaњe и 

спeцифицирaњe eлeмeнaтa у дoмeну тeхничкo-тeхнoлoшкe пoдршкe Нaручиoцa и oпeрaтoрa 

aнгaжoвaних у систeму jaвнoг линиjскoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду итд.  

КЊИГА 1. – АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА СИСТЕМА 

Aнaлизa пoстojeћeг стaњa систeмa прeдстaвљa систeмску и дубинску тeхничкo-тeхнoлoшку aнaлизу 

пoстojeћeг стaњa систeмa jaвнoг линиjскoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду, дoбиjeну крoз анализу 

кључних урбaнистичкo-плaнских дoкумeнтa, секторских студија, aктивнoсти, пoтпрoцeсa и прoцeсa 

унутaр и вaн систeмa у циљу дoбиjaњa oбjeктивних чињeницa o стaњу систeмa у oвoм прeсeку 

врeмeнa.  

Пoсeбaн aкцeнaт у oвoм пoглaвљу стaвљeн je нa aнaлизу стрaтeшких и плaнских дoкумeнтa EУ 

вeзaних зa рaзвoj урбaнe мoбилнoсти. 

Излaзни рeзултaт из нaвeдeнe систeмскe и дубинске техничко-технолошке анaлизe пoстojeћeг стaњa 

систeмa, a нa бaзи свих рeлeвaнтних пoдaтaкa и инфoрмaциja o/и систeму, представља SWOT aнaлизa 

пoстojeћeг стaњa jaвнoг линиjскoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду. Рeзултaт SWOT aнaлизe je 

систeмaтичaн нaчин идeнтификaциje нajвaжниjих фaктoрa вeзaних зa плaнирaњe, рaзвoj, унaпрeђeњe 

структурe, функциoнисaњa, oргaнизaциje и упрaвљaњa систeмoм jaвнoг линиjскoг трaнспoртa путникa 

у Бeoгрaду у oвoм прeсeку врeмeнa, нa бaзи рeaлних пoдaтaкa из систeмa и њeгoвoг oкружeњa.  

SWOT aнaлиза је даље кoриштeна у фaзaмa прojeктoвaњa будућих стрaтeшких рeшeњa и плaнoвa 

рaзвoja систeмa у склaду сa идeнтификoвaним чињeницaмa, oднoснo у циљу дeфинисaњa стрaтешких 

сценарија кojи треба да дoпринесу успeшнoj рaвнoтeжи снaгa и слaбoсти сa приликaмa и прeтњaмa 

систeму.  

Aнaлизa пoстojeћeг стaњa садржи укупно 378 стрaнa тeкстa  кojи сaдржи 167 сликa и грaфичких 

прилoгa, 215 тaбeлa и 64 стрaна пoсeбних Прилoгa. 

КЊИГА 2. – ИСТРАЖИВАЊА У РЕАЛНОМ СИСТЕМУ  

Истраживања у реалном систему имала су највиши приоритет у процесу системског и циљно-

партиципативног оријентисаног поступка планирања и пројектовања система јавног линијског 

транспорта путника у Београду и директно су уграђена у процес дефинисања његовог будућег стања.  

У току ове фазе израде Стратегије спроведена су следећа истраживања: 

− Истраживање и анализа карактеристика мобилности корисника система јавног линијског 

транспорта путника.  
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Ова истраживања спроведена су методом директног интервјуа – анкетом корисника на 

репрезентативном узорку од 11.043 корисника. 

− Истраживање и анализа карактеристика потенцијалних корисника система јавног линијског 

транспорта путника.  

Ова истраживања спроведена су методом директног интервјуа – анкетом потенцијалних 

корисника на репрезентативном узорку од 1.138 потенцијалних корисника. 

− Истраживање и анализа ставова и мишљења експерата везаних за поједине елементе развоја 

система у будућности.  

Ова истраживања спроведена су методом директног интервјуа – анкетом експерата на 

репрезентативном узорку од 35 експерата (представника града Београда, оператора свих 

типова власништва и осталих експерата који имају непосредан контакт са системом јавног 

линијског транспорта путника у Београду (економске експерте, урбане планере и сл.)). 

У току спровођења наведених истраживања ангажовано 

је 72 посебно обучена истраживача и 15 чланова 

оперативног тима који су реализовали око 3.300 часова 

рада. Унос података је радио оперативни тим који је 

реализовао 560 часова рада.  

Поред наведеног броја истраживача, у процесу 

планирања истраживања било је ангажовано 7 

експерата из области транспорта путника, као и 2 члана 

тима за припрему истраживања, који су реализовали око 

350 часова рада.  

На следећој слици дати су бројеви, подаци и чињенице 

које су пратиле процес истраживања у постојећем 

систему јавног линијског транспорта путника у Београду.  

 

Слика 4.   Истраживање у реалном 

систему – Бројеви, подаци и чињенице  

Ова књига садржи укупно 70 стрaнa тeкстa кojи сaдржи 48 сликa и грaфичких прилoгa, 61 тaбeлу и 5 

стрaнa пoсeбних Прилoгa. 

КЊИГА 3. – СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину садржи идентификацију, опис и поступак 

могућих значајних утицаја на животну средину након имплементације Стратегије, а све на основу 

дефинисаних стратешких циљева и просторног обухвата Стратегије.  

За два дефинисана сценарија DoMax и DoMin, спроведена је анализа утицаја мера на степен 

испуњења циљева који се односе на унапређење стања животне средине.  

Утврђено је да DoMax варијанта учествује са готово 45% у испуњењу циљева везаних за унапређење 

стања животне средине, док DoMin варијанта учествује са око 30% у области система јавног 

транспорта путника у Београду. Опција у којој се Стратегија не имплементира није разматрана. 



 

ГРАД БЕОГРАД 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ  

 

Public Transport Consult d.o.o. 

 

 

Пројекат број:  6/19 | Наш број: 514 
 

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

СФ & PTC  
Фебруар 2021 

Страна 14 од 142 

 

На крају Извештаја дат је приказ смерница за израду стратешких процена на нижим хијерархијским 

нивоима и процене утицаја пројеката на животну средину, као и програм праћења стања животне 

средине. 

Ова књига садржи укупно 67 стрaна тeкстa кojи сaдржи 19 сликa и грaфичких прилoгa, 41 тaбeлу и 81 

стрaнa пoсeбних Прилoгa. 

КЊИГА 4. – СТРАТЕГИЈА РAЗВOJA СИСТEМA JAВНOГ ЛИНИJСКOГ ТРAНСПOРТA ПУТНИКA НA 

ТEРИТOРИJИ ГРAДA БEOГРAДA ЗА ПЕРИОД ДО 2033. СА ПРЕСЕКОМ 2027. ГОДИНЕ – ФИНАЛНИ 

ИЗВЕШТАЈ 

Ова књига суштински представља финални извештај и оперативни је део студијско-развојног 

пројекта, односно кључни документ у оквиру које је дефинисана Стратегија рaзвoja систeмa jaвнoг 

линиjскoг трaнспoртa путникa нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa за период до 2033. са пресеком 2027. 

године.   

У оквиру ове књиге извршено је специфицирање захтева и циљева интересних група усмерених на 

дизајн будућег стања система. Комплексност и хетерогеност захтева и циљева као и њихова супрот-

ност са аспекта интересних група, захтевала је пажљиво дефинисање и избор кључних стратешких ци-

љева развоја система, који су сортирани по вертикалној хијерархији према кључним стратешким 

питањима /областима. Поред захтева и циљева, утврђиване су и генералне оцене квалитета система 

и услуге постојећег система у овом пресеку времена. 

Дефинисана је визија, мисија и циљна функција система јавног линијског транспорта путника у 

Београду, изражена преко експлицитно дефинисаних критеријума (KPI-Key Performance Indicator) који 

уједно представљају квантитативни израз постављених стратешких циљева система.  

Такође, извршено је дефинисање скупа мера за успешно достизање постављених кључних 

стратешких циљева са детаљним описом свих предложених мера који су саставни део предложених 

сценарија развоја система јавног линијског превоза путника у Београду, дизајниран као акциони 

пасош за сваку дефинисану меру.  

Поред назива и описа мере, акциони пасош садржи и опис активности које је неопходно предузети у 

циљу достизања мере, идентификоване кључне актере надлежне за спровођење мере, 

координаторе у процесу реализације, евентуалне процењене претходне активности и временски 

период имплементације. Такође, акциони пасош садржи и фазе и динамику реализације, ризике који 

се могу појавити у процесу спровођења мере, процену и структуру потребних финансијских средстава 

и процену потребних ресурса. Саставни део акционог пасоша је процена степена утицаја мере на 

кључне стратешке циљеве, као и KPIs индикаторе који уједно представљају квантитативни израз 

постављених стратешких циљева система.  

У овој књизи извршена је идентификација утицаја и степена утицаја мера на испуњавање 

постављених стратешких циљева. На основу дефинисаног нивоа утицаја формиране су матрице 

степена утицаја свих мера на дефинисане кључне стратешке циљеве. Матрице представљају алат за 

квалитетно планирање развоја система и омогућавају јасно сагледавање бенефита примене 

одређене мере или истовремено одсуство остварења циља у случају одустајања од предложене 

мере.  

Након тога, извршено је рангирање мера према степену утицаја на испуњење постављених кључних 

стратешких циљева. Излазни резултат је табела рангираних мера према степену утицаја на испуњење 
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постављених стратешких циљева, сортираних и презентованих према сумарном степену утицаја мере 

на кључне стратешке циљеве. 

Такође, у овој књизи извршено је дефинисање стратешких алтернатива (сценарија), кроз избор скупа 

мера који чини сваку од алтернатива и чијом реализацијом систем достиже дефинисане стратешке 

циљеве и циљну функцију. У поступку моделирања расположивих и реално могућих стратешких 

сценарија, дефинисане су две стратешке алтернативе.  

DoMax сценарио обухвата примену максималног скупа мера (укупно 36 мера). DoMin сценарио је 

дефинисан кроз скуп мера којима се обезбеђује степен испуњености кључних стратешких циљева од 

минимум 60 %. Овакав методолошки поступак омогућава избор и примену било којег „хибридне“ 

сценарија, чији се степен утицаја на испуњење циљне функције система налази између граничних 

стратешких алтернатива (DoMin и DoMax).  

У овом делу пројекта дефинисани су основни критеријуми за вредновање стратешких алтернатива на 

основу степена испуњења кључних стратешких циљева применом предложених мера. За сваку од 

стратешких алтернатива, степен испуњености кључних стратешких циљева се добио као сума степена 

испуњења по свим дефинисаним кључним стратешким циљевима. Након дефинисања основних 

критеријума, извршен је избор (вредновање) стратешких алтернатива.  

За дефинисане стратешке сценарије пројектовани су стратешки акциони и буџетски планови за 

имплементацију предложених стратешких сценарија. Акциони и буџетски планови су дефинисани за 

сценарије DoMin и DoMax са пресеком 2027/2033.  

Књига 4 садржи укупно 101 стрaну тeкстa кojи сaдржи 17 сликa и грaфичких прилoгa, 18 тaбeлa и 108 

стрaнa пoсeбних Прилoгa. 
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4. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину садржи идентификацију, опис и поступак 

могућих значајних утицаја на животну средину због реализације Стратегије развоја јавног линијског 

превоза путника на територији града Београда за период до 2033. са пресеком 2027. године (у даљем 

тексту Стратегија), као и варијанте усвојене на основу циљева и просторног обухвата Стратегије.   

Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину се:  

‐ Описују, вреднују и процењују могући значајни утицаји планираних решења на животну средину 

до којих може доћи имплементацијом плана; 

‐ Одређују смернице за превенцију, минимизацију и ублажавање штетних утицаја на животну 

средину: 

‐ Дају препоруке за смањење негативних утицаја у документима који се раде на нижем 

хијерархијском нивоу. 

Стратегијом се идентификују потенцијални утицаји система јавног транспорта путника на чиниоце 

животне средине: ваздух, вода, земљиште и бука, као и кумулативни утицаји наведених чинилаца.  

Циљеви према систему јавног линијског транспорта путника, треба да се формулишу на основу 

дефинисаних циљева и захтева свих грађана преко широког спектра различитих ентитета из свих 

сегмената живота, а пре свега преко егзактно утврђених циљева и захтева који испостављају кључни 

актери у систему (град Београд, корисници и оператори). Генерално, циљ сваког становника града 

Београда у односу на систем, је задовољење потреба за мобилношћу на такав начин да себи 

обезбеде жељени ниво квалитета живота уз прихватљиве трошкове. Комплексност и хетерогеност 

захтева и циљева као и њихова супротност са аспекта интереса, намеће потребу за пажљивим 

дефинисањем и коначним избором кључних стратешких циљева развоја система јавног линијског 

транспорта путника у Београду у будућем планском периоду, који произилазе из анализираних и 

специфицираних циљева и захтева у претходном поглављу овог пројекта, селектованих по 

вертикалној хијерархији по кључним стратешким питањима /областима.  

Генерално, приступ дефинисању кључних стратешких циљева развоја система јавног линијског 

транспорта путника у Београду у будућем планском периоду базиран је на концепту  S.M.A.R.T. 

методе (S – Specific (Специфичан), M - Measurable (Мерљив), A – Achievable (Остварљив), R – Realistic 

(Реалан у односу на расположиве ресурсе), T – Time bound (Временски ограничен)). 

Важно је нагласити да је процес формулисања кључних стратешких циљева заснован и на 

дугорочном стручном и научном искуству експертског тима стеченом у великом броју сличних 

пројеката, искуству у организацији и управљању великим сложеним транспортним системима, као и 

информацијама из система транспорта путника у Београду добијеним дубинском анализом 

постојећег стања система и примењене позитивне праксе у градовима у свету. 

 Такође, у процесу дефинисања кључних стратешких циљева спроведено је више консултација са 

надлежним органима града Београда и већим бројем експерата кроз организовање информативних 

сесија и радионица. Овај процес је обезбедио висок ниво стручности и транспарентности и повратне 

информације заинтересованих страна, али и јавни увид главних елемената стратегије развоја система 

у фази пројектовања. У следећој табели приказана је матрица кључних стратешких циљева развоја 

система јавног линијског транспорта путника у граду Београду који треба да се достигну у будућем 

планском периоду са утицајем диференцираним по стратешким питањима/областима. 
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Табела 1. Матрица кључних стратешких циљева развоја система по стратешким питањима/областима 

Ред. 

бр. 
Кључни стратешки циљ 

Стратешко питање/област 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Заустављање пада учешћа система у видовној 

расподели у градском транспортном систему 
+ +     + + +     + + 

2 
Повећање учешћа система у видовној 

расподели у градском транспортном систему 
+ +     + + +     + + 

3 
Промена видовне расподеле унутар систем 

јавног градског транспорта путника 
+ +   +       + +   

4 

Усклађивање развоја система са 

демографским променама и урбанистичким 

развојем града 

+ + + + +     +   + + 

5 
Постизање прихватљивог нивоа односа 

сопственог прихода и субвенција 
+ + +       +   +   + 

6 

Декарбонизација града Београда кроз развој 

еколошки подобних подсистема (е-бус, 

трамвај, тролејбус, метро) и повећање њиховог 

учешћа у оствареном транспортном раду и 

смањење нивоа буке 

+ +   + + +   + +   + 

7 
Повећање енергетске ефикасности возила у 

систему 
+ + + + +   + + +     

8 

Повећање квалитета возног парка у свим 

подсистемима и достизање жељене просечне 

старости возила и емисионих стандарда 

+ + + + + + + + + + + 

9 Потпуна интеграција система + + + + + +       + + 

10 

Смањење времена путовања и варијације 

времена путовања - повећање  експлоата-

ционих брзина по подсистемима 

+ + + + + + +   +    

11 
Повећање нивоа поузданости функционисања 

система (тачности и редовности) 
+ + + + +     + +    

12 Повећање ефикасности мреже линија   + + + +   +   + +   

13 
Повећање квалитета система и услуге 

применом концепта „корисник у фокусу“  
+ + +     +     +   + 

14 
Смањење ризика у систему и оптимална 

расподела ризика 
+           + + +   + 

15 
Развој  београдског концепта „Mобилност као 

услуга“ (Mobility-as-a-Service) 
+   +   + + +   +   + 

 

Легенда: 1. Транспортна политика 

2. Системско планирање развоја и унапређења система 

3. Организација и управљање 

4. Структура система  

5. Функционисање система 

6. Квалитет система и транспортне услуге  

7. Производна и економска ефикасност  

8. Еколошка подобност система 

9. Облигациони односи између града Београда и оператора 

10. Уска грла  

11. Регулаторни акти на нивоу града Београда 
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4.1. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ И КВАЛИТЕТ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ПОДРУЧЈУ ОБУХВАТА СТРАТЕГИЈЕ 

Стратегија развоја јавног линијског превоза путника на територији града Београда за период до 2033. 

са пресеком 2027. године односи се на ПРВИ обухват, односно, обухвата 17 градских општина: 

Чукарица, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град, Вождовац, Врачар, Земун, 

Звездара, Барајево, Гроцка, Лазаревац, Младеновац, Обреновац, Сопот и Сурчин, у складу са 

Уредбом о номенклатури статистичких територијалних јединица („Службени гласник РС“, бр. 

109/2009 и 46/2010). Територија града Београда заузима површину2 od 3.234 km2, са популацијом од 

1.694.0563 становника у  1574 насеља, просечне густине насељености 524 становника/km2.  

Највећи утицај система јавног транспорта путника, у погледу оптерећења животне средине, јесте на 

квалитет ваздуха и ниво буке у животној средини. Утицај на животну средину, такође, могу имати 

атмосферске отпадне воде, као и отпад који се генерише приликом реконструкције и изградње.   

Подручје града Београда припада двема великим целинама: Панонској низији на северу и 

брежуљкастим теренима Шумадије на југу. Северно од Саве и Дунава простиру се равничарски 

терени где се у морфолошком смислу, у северном делу терена, истиче Земунски лесни плато. 

Најнижи делови терена испресецани су каналима и представљају алувијалне равни и лесне заравни 

Саве и Дунава. Јужно од Саве и Дунава рељеф се одликује великом пластичношћу. 

 

Слика 5. Приказ рељефа на подручју Града Београда 

 
2 Извор: Завод за статистику Републике Србије и Републички геодетски завод (http://devinfo.stat.gov.rs)  
3 Витална статистика, РСЗ, процена средином 2019. године 
4 Територијални регистар, РСЗ 

http://devinfo.stat.gov.rs/
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Београд се налази у зони умерено континенталне климе. Климатске карактеристике у великој мери 

одређују и квалитет животне средине одређеног простора, у садејству са изворима загађивања, 

орографијом, вегетацијом и изграђеношћу терена. Метеоролошки фактори посебно утичу на 

просторну и временску расподелу загађујућих материја у атмосфери, што је од изузетног значаја, 

посебно у евентуалним инцидентним ситуацијама. 

Температура ваздуха 

Просторна расподела температуре је од значаја за разумевање дистрибуције загађујућих материја у 

ваздуху. Типична појава, када је у питању хоризонтална расподела, је формирање топлотног острва 

изнад града или индустријског басена. Од вертикалне расподеле температуре пресудно зависи 

турбулентна дифузија и са тим у вези ширење аерозагађења и промене концентрације. Типична 

појава су инверзије, које блокирају одношење страних примеса у атмосферу на веће висине и тиме 

доводе до високих концентрација на мањим висинама. 

У наредним табелама представљени су резултати анализе регистрованих података о температури 

ваздуха за период 1981. године – 2010. године као и за 2019. годину. 

Табела 2. Средње месечне, годишње и екстремне вредности температуре ваздуха у Београду у периоду од 

1981 - 2010. године 

Температура °C I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Средња  

годишња 

Средња максимална 4,6 7,0 12,4 18,0 23,5 26,2 28,6 28,7 23,9 18,4 11,2 5,8 17,4 

Средња минимална -1,1 -0,1 3,7 8,3 13,0 15,8 17,5 17,6 13,5 9,0 4,2 0,2 8,5 

Нормална вредност 1,4 3,1 7,6 12,9 18,1 21,0 23,0 22,7 18,0 12,9 7,1 2,7 12,5 

 
Табела 3. Годишњи ток месечних температура ваздуха у Београду за 2019. годину 

Температура °C I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Средња  

годишња 

Средња максимална 3,3 10,1 16,9 19,7 20,2 29,1 29,4 31,9 26,4 22,8 17,0 9,8 19,7 

Средња минимална -1,2 1,7 6,3 9,3 11,6 19,1 18,9 20,3 15,0 11,0 9,4 3,3 10,3 

Нормална вредност 0,8 5,6 11,4 14,2 15,6 24,2 24,3 26,2 20,2 16,1 12,4 6,0 14,3 

 

Анализом регистрованих података о температури ваздуха за период од 30 година могуће је 

констатовати следеће: 

‐ Средња годишња температура ваздуха износи 12,5°C; 

‐ Најхладнији месец у години је јануар са средњом месечном температуром ваздуха од 1,4°C, док 

је средња минимална вредност -1,1°C; 

‐ Најтоплији месец је јул са средњом месечном температуром ваздуха од 23°C, док је средња 

максимална вредност 28,7°C у августу. 

Релативна влажност ваздуха 

Засићеност ваздуха воденом паром означена је као релативна влажност ваздуха. Од овог параметра 

зависи у доброј мери којом ће брзином напредовати корозија металних делова на објектима и 

опреми која ће бити уграђена, посебно ако ниво сумпордиоксида или азотних оксида на 

посматраном локалитету буде висок. Подаци о релативној влажности ваздуха са метеоролошке 

станице у Београду за период 1981. – 2010. године као и за 2019. годину приказани су у наредним 

табелама. 
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Табела 4. Релативна влажност ваздуха у Београду у периоду од 1981 - 2010. године 

Релативна влажност 
ваздуха % 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Средња  

годишња 

Средња вредност 78 71 63 61 61 63 61 61 67 71 75 79 68 

 

Табела 5. Годишњи ток релативне влажности ваздуха у Београду за 2019. годину 

Релативна влажност 
ваздуха % 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Средња  

годишња 

Средња вредност 83 68 53 61 72 67 59 53 61 65 74 78 66 

 

На основу дате табеле за период од 30 година може се закључити: 

‐ Годишњи просек релативне влажности ваздуха износио је 68%;  

‐ Максималне вредности релативне влажности ваздуха јављају се у децембру (79%), јануару (78%) 

и новембру (75%), односно зимском периоду године; 

‐ Минималне вредности релативне влажности ваздуха регистроване су у априлу, мају, јулу и 

августу (61%). 

Падавине 

По својој природи падавине су најпроменљивији метеоролошки елемент и у кратком временском 

интервалу могу да се смењују најекстремније вредности њиховог интензитета. Режим падавина 

анализиран је на бази података регистрованих на станици у Београду (наредне табеле). 

Табела 6. Ток месечних сума падавина у Београду у периоду од 1981 - 2010. године 

Падавине  
[mm] 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Средња  

годишња 

Средња сума 46,9 40,0 49,3 56,1 58,0 101,2 63,0 58,3 55,3 50,2 55,1 57,4 690,9 

Максимална 
дневна сума 

33,2 39,1 36,8 64,2 56,4 94,0 80,1 75,6 41,9 43,7 51,8 39,9 94,0 

 

Табела 7. Годишњи ток месечних сума падавина у Београду за 2019. годину 

Падавине 
[mm] 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Средња  

годишња 

Средња сума 81,8 33,7 11,5 76,8 142,3 138,7 43,0 39,7 26,1 13,3 54,3 55,3 716,5 
 

У складу са подацима за период 1981. – 2010. године просечна годишња вредност суме падавина 

износи 690,09 mm. Месец са највећом просечном количином падавина је јун са 101,2 mm, док је 

месец са најмање падавина фебруар са просечно 40,0 mm. 

Облачност 

Овај метеоролошки елемент у знатној мери регулише загревање и израчивање земљишта, тако да 

представља значајан фактор колебања дневних температура. Облачност је углавном у корелацији са 

релативном влажношћу ваздуха и температуром. Повећањем температуре ваздуха током године 

смањују се релативна влажност и облачност. 
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Табела 8. Трајање сијања Сунца у Београду у периоду од 1981 - 2010. године 

Показатељ I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Средња  

годишња 

Просек (h) 72,2 101,7 153,2 188,1 242,2 260,9 290,8 274,0 204,3 163,1 97,0 64,5 2.111,9 

Број ведрих дана 3 5 5 4 5 6 11 12 8 7 4 3 75 

Број облачних 
дана 

14 10 9 8 6 5 4 3 6 7 11 15 99 

 

Табела 9. Годишњи ток облачности у Београду за 2019. годину 

Показатељ I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Средња  

годишња 

Средња месечна 7,9 5,0 4,8 5,4 7,4 3,8 4,0 2,4 4,0 2,9 6,1 6,4 5,0 

 

Анализом података за облачност у периоду 1981. – 2010. године може се констатовати: 

‐ Средњи годишњи просек сијања Сунца износи 2.111,9 сати, 

‐ Средњи број ведрих дана износи око 75 дана, док је средњи број облачних дана 99, 

‐ Период мај – август је најмање облачан док је у периоду децембар-фебруар облачност највећа. 

Ваздушна струјања (ветрови) 

Ветар је најважнији елемент за транспорт примеса гасова и 

честица у атмосфери, па је уз стабилност атмосфере од 

изузетног значаја за транспорт загађујућих материја. 

Карактеристика београдске климе је кошава, југоисточни и 

источни ветар, који дува у јесен и зиму, доносећи ведро и 

суво време. Овај ветар има велику улогу у пречишћавању 

ваздуха у Београду. Присутни су још и западни и 

северозападни ветрови, који дувају током целе године. 

Расположиви нумерички подаци о честинама јављања и 

интензитету ветрова из стандардних осам праваца, као и 

тишина (‰) за станицу Београд приказани су у наредној 

табели. 

 

 
Слика 6. Ружа ветрова за град Београд 

(1981. година – 2010. година)5 

Табела 10. Релативне честине ветра по правцима и средње брзине ветра у периоду од 1981 - 2010. године 

Правац N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW C 

Релативне честине 
(‰) 

25 38 31 28 25 97 105 121 44 32 22 65 99 106 66 55 42 

Средње брзине  
(m/s) 

2,3 2 2 1,9 2,4 3,1 3 2,9 2,2 1,8 1,7 2 2,2 2,3 2,3 2,3  

 

Анализом резултата осматрања брзине и правца ветра, представљених у претходној табели може се 

закључити следеће: 

‐ Преовлађујућа ваздушна струјања се јављају из смера југ југоисток (121 ‰) и запад северозапад 

(106 ‰), 

 
5 Извор: http://www.hidmet.gov.rs/latin/meteorologija/stanica_sr.php?moss_id=13274 
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‐ Ваздушно струјање са највећом снагом јавља се из смера исток југоисток 3,1 m/s и југ југоисток 

2,9 m/s, 

‐ Најмању брзину достиже ветар из правца југозапада и она просечно износи 1,7 m/s. 

4.1.1. Природни ресурси 

Природне ресурсе Београда чине: ваздух6, водни ресурси, значајне минералне сировине, 

пољопривредно и шумско земљиште. Ови ресурси представљају потенцијал на коме се уз постојеће 

људске ресурсе заснива економски и привредни развој Београда. 

Када је у питању водни потенцијал, територију Града Београда карактеришу врло оскудне количине 

воде које се стварају на властитом подручју, што Београд, по показатељима домицилних вода, чини 

једним од најоскуднијих подручја Републике Србије. За разлику од домицилних, транзитне воде 

представљају веома значајан ресурс. Водне ресурсе Београда чине велике транзитне реке (реке Сава, 

Дунав, Колубара и Тамиш), преко 160 малих водотока, девет језера и неколико површинских 

акумулација, са преко 200 km речних обала. Подземне воде су неравномерно распоређене. Зоне дуж 

обе обале реке Саве и делом Дунава представљају изворишта подземних вода..  

Град Београд располаже земљишним потенцијалом од око 218.064 ha пољопривредног земљишта, 

што чини 67,67 % укупне територије града. Преко 50 % укупног пољопривредног земљишта налази се 

у општинама Обреновац, Палилула, Младеновац и Лазаревац, док пољопривредних површина нема 

у општинама Стари град, Савски венац и Врачар.  

Према подацима из 2019. године, на територији Београд налази се 61.894 ha под шумом (око 19 % од 

укупне територије)7. Највеће површине под шумом налазе се у општинама Лазаревац, Палилула, 

Сопот, Барајево и Обреновац, док у општинама Савски венац, Стари град и Врачар шуме нису 

заступљене. На територији београдских шума регистровано је преко 35 врста дрвећа, од чега су 22 

врсте аутохтоне.  

У укупном дрвном фонду доминирају лишћари са учешћем у укупној запремини од 96,2 %. Од врста 

дрвећа најзаступљенији су цер 18,00 %, лужњак 15,40 % и сладун 5,32 %. 

4.1.2. Становништво 

Територија града Београда заузима површину8 од 3.234 km2, са популацијом од 1.694.0569 

становника у 15710 насеља, просечне густине насељености 524 становника/km2.  

Број становника и густина насељености, односно удео становништва изложеног негативним 

утицајима саобраћаја разликује се од општине до општине и креће се од 73 становника/km2 на 

територији општине Сопот, до око 19.285 на територији општине Врачар.  

Општина са највећим бројем становништва је Нови Београд са релативно великом густином од преко 

5.196 становника/km2, а општина са најмањим бројем становника је опет општина Сопот. 

Информације о површини, броју становника и густини насељености приказана је у наредној табели. 

 
6 Према Закону о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 10/2013 и 26/2021 – др. закон) ваздух јесте ваздух у тропосфери на 
отвореном који не укључује ваздух у затвореном простору. Квалитет ваздуха на подручју обухвата стратегије описан је у поглављу 4.1.3. 
овог извештаја. 
7 Статистика шумарства, РСЗ 
8 Извор: Завод за статситику Републике Србије и Републички геодетски завод (http://devinfo.stat.gov.rs/SerbiaProfileLauncher/?lang=sr) 
9 Витална статистика, РСЗ, процена средином 2019.г. 
10 Територијални регистар, РСЗ 

http://devinfo.stat.gov.rs/SerbiaProfileLauncher/?lang=sr
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Табела 11. Број становника и густина насељености по општинама региона Београд 

Ред. 
бр. 

Подручје 
Површина 

[km2] 
Број насеља 

Становништво 
(стање 30.06.2019.) 

Укупно Становника/ km2 

БЕОГРАДСКИ РЕГИОН 3.234 157 1.694.056 524 

БЕОГРАДСКА ОБЛАСТ - Град Београд 3.234 157 1.694.056 524 

1 Врачар 3 - 57.856 19.285 

2 Стари град 5 - 44.613 8.923 

3 Звездара 31 - 168.118 5.423 

4 Нови Београд 41 - 213.040 5.196 

5 Раковица 30 - 107.827 3.594 

6 Савски венац 14 - 35.359 2.526 

7 Земун 150 1 175.550 1.170 

8 Вождовац 148 4 169.495 1.145 

9 Чукарица 157 7 177.108 1.128 

10 Палилула 451 7 184.488 409 

11 Гроцка 300 15 86.908 290 

12 Обреновац 410 29 72.085 176 

13 Сурчин 288 7 46.815 163 

14 Младеновац 339 22 51.613 152 

15 Лазаревац 383 34 56.595 148 

16 Барајево 213 13 26.798 126 

17 Сопот 271 17 19.788 73 
 

4.1.3. Квалитет и карактеристике животне средине  
 

Стање квалитета животне средине Београда одређено је његовим природним условима, створеном 

урбаном структуром, саобраћајем, привредним и другим активностима које се одвијају у граду. 

Подручје Београда са непосредним окружењем представља економски најразвијенију зону у земљи, 

са великом концентрацијом саобраћајне и друге инфраструктуре, становништва, интензивних 

енергетских капацитета, што доводи до загађивања ваздуха, воде и земљишта, повећаног ниво буке 

као и других утицаја на животну средину. Највећи утицај система јавног транспорта путника јесте на 

квалитет ваздуха и ниво буке у животној средини. 

Праћење стања животне средине спроводи се на територији града Београда. Подаци о квалитету 

животне средине нису подједнако доступни за све делове обухвата Стратегије. 

Мониторинг животне средине врши се према усвојеним програмима Секретаријата за заштиту 

животне средине (ваздух, вода, земљиште, радиоактивност и комунална бука).  

Саобраћај генерално, па и јавни транспорт путника, има утицај на чиниоце животне средине: ваздух, 

бука, вода и земљиште. Најзначајнији утицај саобраћаја, у погледу оптерећења животне средине, 

јесте на квалитет ваздуха и ниво буке у животној средини.  
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4.1.3.1 Квалитет ваздуха 

Извори утицаја на квалитет ваздуха су стационарни и покретни, као и њихово међусобно и 

кумулативно деловање са другим чиниоцима животне средине.  

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; 

‐ Евалуација дуготрајних трендова; 

‐ Сагледавање утицаја предузетих мера на степен загађености ваздуха. 

Контрола нивоа загађујућих материја у ваздуху врши се мерењем нивоа загађујућих материја у 

локалној мрежи мерних станица и мерних места. Локална мрежа мерних станица и мерних места за 

праћење квалитета ваздуха у Београду је успостављена Програмом контроле квалитета ваздуха у 

Београду за 2018. и 2019. годину11, а чине је континуална фиксна мерења и индикативна мерења:  

‐ континуална фиксна мерења (из стационарних извора) и 

‐ индикативна мерења (из покретних извора и у циљу успостављања фиксних мерења).  

Такође, контрола квалитета ваздуха врши се мерењем и у оквиру државне мреже у којој се 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. 

У овом извештају детаљно су обрађени подаци из локалне мреже, а исти су довољни за добијање 

репрезентативне слике о квалитету ваздуха на територији Београда у складу са коментаром Градског 

завода за јавно здравље Београд. 

Према Програму контроле квалитета ваздуха у Београду за 2018. и 2019. годину, континуална фиксна 

мерења врше се на 18 мерних места из стационарних извора у насељеним подручјима у широј и ужој 

зони града Београда (Слика 8. и Слика 9.) и на 3 мерна места из стационарних извора у индустријским 

подручјима (Слика 10.), док се индикативна мерења врше на 15 мерних места (раскрсница) из 

покретних извора12 (Слика 7.) и 2 мерна места (SI-MM19 i SI-MM20) у циљу успостављања фиксних 

мерења (Слика 8.). Табела 12. приказује број мерних места квалитета ваздуха из стационарних и 

покретних извора у 17 општина града Београда. На поменутим сликама црвеном бојом обележена су 

мерна места (ММ) на којима у 2019. години долази до прекорачења граничних вредности једног или 

више параметара, док су зеленом бојом обележена ММ на којима не долази до прекорачења 

граничних вредности ниједног параметра. 

Мерне станице су класификоване према типу подручја (урбано/субурбано/рурално), типу станице у 

односу на извор емисије (саобраћај/грејање/индустрија), типу зоне што значи намену простора.  

 
11 У време припреме извештаја Програм контроле квалитета ваздуха у Београду за 2020. и 2021. годину није био доступан. 
12 У 2020. години дошло је до измене терминологије у Програму контроле квалитета ваздуха у Београду за 2020. и 2021. годину: израз 
покретни извори замењен је изразом мобилни извори. 
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У урбаним подручјима заступљена су мерења емисија у ваздух из покретних 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. 

Сва мерна места квалитета ваздуха из покретних извора (PI) налазе се у урбаним подручјима.  

Мерна места квалитета ваздуха из стационарних извора у насељеним подручјима (SI) налазе у 

урбаним (SI-MM1, SI-MM2, SI-MM3, SI-MM5, SI-MM6, SI-MM7, SI-MM8, SI-MM9, SI-MM11, SI-MM12, SI-

MM13, SI-MM15 i SI-MM16), субурбаним (SI-MM10 i SI-MM14) и руралним (SI-MM4, SI-MM17 i SI-

MM18) подручјима.  

Мерна места квалитета ваздуха из стационарних извора у индустријским подручјима (II) налазе у 

урбаним (II- MM3), субурбаним (II-MM2) и руралним (II-MM1) подручјима. 

Два мерна места (SI-MM19 i SI-MM20) која се односе на индикативна мерења нивоа загађујућих 

материја у циљу успостављања фиксних мерења налазе се у урбаним подручјима.  

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. 

Узорковање ваздуха, полуаутоматским методама врши се у току 24 часа, током целе године. Подаци 

са аутоматских мерних станица се усредњавају на 1 сат.  

Повремена мерења, равномерно распоређена у току године (24 сата) се врше на фиксним мерним 

станицама, ради одређивања масене концентрације бензо(а)пирена, арсена, олова, никла и 

кадмијума у суспендованим честицама PM10. 

Основни извори емисије загађујућих материја у амбијентални ваздух на територији града Београда су 

енергетика (топлане, термоелектране, котларнице, индивидуална ложишта, око 200.000 

индивидуалних димњака), мали и средњи производни процеси (пекаре, припрема брзе хране, 

роштиљ), поједини обновљени индустријски објекти на територији града (у надлежности Републике), 

пољопривреда (коришћење средстава за заштиту са земље и из ваздуха) и саобраћај. У процесима 

загревања у индивидуалним ложиштима користе се течна и чврста фосилна горива са већим 

процентом сумпора, са непознатим садржајем пратећих хемијских елемената, а веома често се током 

зимског периода на појединим општинама где је регистрован већи број индивидуалних ложишта 

користе различите врсте горива непознатог порекла. На основу података о нивоу загађујућих 

материја у ваздуху врши се оцењивање квалитета ваздуха. 

Оцењивање квалитета ваздуха 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). 

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 основу 

резултата мерења, утврђују се следеће категорије квалитета ваздуха: 
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‐ Прва категорија - чист или незнатно загађен ваздух где нису прекорачене граничне вредности 

нивоа ни за једну загађујућу материју; 

‐ Друга категорија - умерено загађен ваздух где су прекорачене граничне вредности нивоа за 

једну или више загађујућих материја, али нису прекорачене толерантне вредности ни једне 

загађујуће материје; 

‐ Трећа категорија - прекомерно загађен ваздух где су прекорачене толерантне вредности за једну 

или више загађујућих материја. 

На основу претходно наведеног Закона, Агенција за заштиту животне средине објављује Годишњи 

извештај о стању квалитета ваздуха у Републици Србији. 

Табела 12. Број мерних места у 17 општина града Београда (квалитет ваздуха) 

Ред. 
бр. 

Градска 
општина 

Број мерних места по општинама 

Стационарни извори 
Покретни извори  

(PI) 
Насељена подручја  

(SI) 
Индустријска 
подручја (II) 

1 Чукарица 
‐ SI-MM5: Пожешка 72 
‐ SI-MM19: Чукаричка падина, Николе 

Вучете 
/ / 

2 Нови Београд ‐ SI-MM2: Гоце Делчеве 30 / 

‐ PI-MM1: Хајат – Милентија 
Поповића и Булевар Михајла Пупина 

‐ PI-MM9: Студентски град – 
Студентска и Тошин бунар 

3 Палилула 

‐ SI-MM4: Овча –Првог маја 2а 
‐ SI-MM13: Крњача – Грге Андријановића 

8 
‐ SI-MM14: Крњача II, Пољопривредна 

школа, Панчевачки пут 39 

‐ II-MM2: Крњача – 
Пољопривредна 
школа 

‐ PI-MM6: Цвијићева – Булевар 
Деспота Стефана и Цвијићева 

‐ PI-MM10: Карабурма – Маријане 
Грегоран и Војводе Мицка 

‐ PI-MM15: Панчевачки мост 

4 Раковица 
‐ SI-MM12: O.Ш. Никола Тесла, Др 

Миливоја Петровића 6 

‐ II-MM3: Раковица- 
Индустријски 
комплекс 

/ 

5 Савски венац 

‐ SI-MM1: Милоша Поцерца 5 
‐ SI-MM6: КБЦ Др Драгиша Мишовић, 

Хероја Милана Тепића 1 
‐ SI-MM8: БАС станица, Железничка 4 
‐ SI-MM15: Ветеринарски факултет, 

Булевар ослобођења 18 

/ 

‐ PI-MM12: Железничка станица – 
Савски трг 

‐ PI-MM14: Мостар 
‐ PI-MM13: Франш – Булевар 

ослобођења и Франш Д Епереа 

6 Стари град ‐ SI-MM3: Обилићев венац 2 / 

‐ PI-MM3: Лондон – Краља Милана и 
Кнеза Милоша 

‐ PI-MM4: Тунел – Дечанска и 
Нушићева 

‐ PI-MM5: Скупштина – Булевар краља 
Александра и Кнеза Милоша 

‐ PI-MM11: Зелени венац – Бранкова, 
Југ Богданова и Краљице Наталије 

7 Вождовац 
‐ SI-MM20: Насеље Степа Степановић, 

Кумодрашка 265 
/ / 

8 Врачар ‐ SI-MM11: Бојанска 16 / / 

9 Земун 
‐ SI-MM9: Јернеја копитара бб, 
‐ SI-MM16: Авијатичарски трг 7 

/ 
‐ PI-MM8: Земун – Главна улица и 

Змај Јовина 

10 Звездара ‐ SI-MM7: Олге Јовановић 11 / 

‐ PI-MM2: Вуков споменик – Булевар 
Краља Александра и Рузвелтова 

‐ PI-MM7: Градска болница – 
Димитрија Туцовића и Батутова 

11 Барајево / / / 
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Ред. 
бр. 

Градска 
општина 

Број мерних места по општинама 

Стационарни извори 
Покретни извори  

(PI) 
Насељена подручја  

(SI) 
Индустријска 
подручја (II) 

12 Гроцка / / / 

13 Лазаревац 
‐ SI-MM10: Слободана Козарева 1 
‐ SI-MM17: Велики Црљени, 7. Јула 19 

/ / 

14 Младеновац / / / 

15 Обреновац ‐ SI-MM18: МЗ Ушће 
‐ II-MM1: Колубара 

“B” 
/ 

16 Сопот / / / 

17 Сурчин / / / 

 

Испитивања квалитета ваздуха у 2016. години (од 01.11. до 31.12.), 2017. години (од 01.01. до 31.12.), 

2018. години (од 01.11. до 31.12.) и 2019. години (од 01.11. до 31.12.) вршио је Градски завод за јавно 

здравље Београд према Програму контроле квалитета ваздуха у Београду у 2016. и 2017. години, и 

Програму контроле квалитета ваздуха у Београду у 2018. и 2019. години. У време припреме извештаја 

подаци за 2020. годину нису били доступни. 

Резултати испитивања загађујућих материја из покретних извора (урбана подручја) у 2019., 2018., 

2017. и 2016. години (ПРИЛОГ I - ТАБЕЛЕ ) показују да су просечне годишње концентрације за NО2 

прелазиле прописану граничну вредност на свим мерним местима, док су концентрације CО и SО2 

биле испод прописаних граничних вредности. На слици 7. приказане су средње годишње вредности 

квалитета ваздуха из покретних извора у 2019.г.13 

Резултати испитивања загађујућих материја из стационарних извора у насељеним подручјима у 2019, 

2018, 2017. и 2016. години (ПРИЛОГ I - ТАБЕЛЕ) показују да су просечне годишње концентрације 

прелазиле прописану граничну вредност за NO2, PM10, PM2.5 и CO за континуална свакодневна 24-

часовна фиксна мерења и за PM10, B(a)P, Бензен, As и Ni за континуална фиксна 24-часовна мерења 

једном недељно / три пута недељно / сваки дан. 

Резултати испитивања загађујућих материја из стационарних извора у индустријским подручјима у 

2019, 2018, 2017. и 2016. години (ПРИЛОГ I – ТАБЕЛЕ) 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 2019. години, за As на II-MM2 у 2018. години, II-MM1, II-MM2 

и II-MM3 у 2019. години, за бензо (а) пирен на свим мерним местима и за укупне таложне материје 

на II-MM1 у 2016. години и 2017. години. 

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 

 
13 Годишњи извештај о резултатима мерења квалитета ваздуха на територији Београда у локалној мрежи мерних станица/места за период 
1. 1. 2019. – 31. 12. 2019., Градски завод за јавно здравље Београд, јануар 2020. године 
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у односу на субурбана и рурална подручја у којима не долази до прекорачења граничних вредности 

за NO2. 

Према Годишњем извештају, Агенције за заштиту животне средине, о стању квалитета ваздуха у 

Републици Србији за 2019. години у агломерацији Београд ваздух је био III категорије.  

 
Слика 7. Средње годишње вредности квалитета ваздуха из покретних извора у 2019. години 

 

 
Слика 8. Мерна места испитивања квалитета ваздуха из покретних извора 

Извор: Google Earth 
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Слика 9. Мерна места испитивања квалитета ваздуха из стационарних извора – ужа зона 
Извор: Google Earth 

 

Слика 10. Мерна места испитивања квалитета ваздуха из стационарних извора – шира зона 
Извор: Google Earth 
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Слика 11. Мерна места испитивања квалитета ваздуха из стационарних извора у индустријским зонама 
Извор: Google Earth 

4.1.3.2 Климатске промене 

Посебан циљ Програма у области климе и климатских промена представља смањење штетних 

утицаја саобраћаја на животну средину и здравље људи. За достизање тог циља потребно је:  

‐ Смањити емисије штетних гасова и других отпадних материја пореклом из саобраћаја;  

‐ Побољшати техничке карактеристике возила и структуру превозних средстава;  

‐ Смањити буку пореклом од саобраћаја; 

‐ Побољшати стање постојеће саобраћајне инфраструктуре;  

‐ Успоставити савремени систем управљања друмским саобраћајем. 

Средњорочни циљ високог приоритета дефинисан је у Акционом плану адаптације на климатске 

промене са проценом рањивости (2015) за град Београд као неструктурна мера бр. 18: 

Активности обухватају информисање путем медија, на јавним скуповима, обукама, израдом и 

дистрибуцијом материјала о ризицима и превенцији, спровођење акција и кампања које промовишу 

одрживе видове транспорта, спровођење акција и кампања за промовисање коришћења енергетски 

ефикаснијих транспортних средстава у свим видовима саобраћаја, коришћење обновљивих горива, 

као и преусмеравање јавне тражње са појединачног (аутомобилског) на јавне и недрумске видове 

саобраћаја, итд; Промена понашања треба да помогне избегавању или минимизирању утицаја 

екстремних временских догађаја.  
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4.1.3.3 Ниво буке у животној средини 

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. 

На слици 19. црвеном бојом обележена су ММ на којима долази до прекорачења граничних 

вредности, док су зеленом бојом обележена ММ на којима не долази до прекорачења граничних 

вредности у 2019. години (пролеће и јесен). 

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). 

Према претходно наведеној Уредби, граничне вредности индикатора буке на отвореном простору 

односе се на укупну буку која потиче од свих извора буке на посматраној локацији (наредна табела). 

Табела 13. Граничне вредности индикатора буке на отвореном простору  

Зона Намена простора 

Ниво буке  
[dB (A)] 

за дан и вече за 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 дечја 
игралишта 

60 50 

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

65 55 

6. 
Индустријска, складишна 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 

 

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. Резултати 
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испитивања приказани у Прилогу I 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. Забележена су прекорачења следећих вредности: 

• 58 dB за дан и вече и 54 dB за ноћ у зони нивоа буке 1 (ГВ: дан и вече 50 dB, ноћ 40 dB), 

• 57 dB за дан и вече у зони нивоа буке 2, (ГВ: дан и вече 50 dB, ноћ 45 dB) 

• 70 dB за дан и вече и 61 dB за ноћ у зони нивоа буке 3, (ГВ: дан и вече 55 dB, ноћ 45 dB) 

• 73 dB за дан и вече и 69 dB за ноћ у зони нивоа буке 5, (ГВ: дан и вече  65 dB, ноћ 55 dB) 

• 70 dB за дан и вече и 64 dB за ноћ у зони нивоа буке 6 (ГВ ниво за граничну зону).  
 

Мерење нивоа буке није вршено у зони нивоа буке 4 (ГВ: дан и вече  60 dB, ноћ 50 dB). 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. На сликама (у прилогу I) су приказани резултати мерења нивоа 

буке у животној средини у 2019. години (пролеће и јесен) по зонама нивоа буке. Табела 15. приказује 

преглед процената угроженог и веома угроженог становништва буком по мерним местима у оба 

циклуса мерења (пролеће и јесен) у 2019. години према Годишњем извештају Секретаријата за 

заштиту животне средине о квалитету животне средине у Београду 2019. години. 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). 
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Табела 14.  Број мерних места нивоа буке по општинама града Београда 

Редни број Градска општина Мерно место Опис локације Зона нивоа буке 

1.  Чукарица 
ММ6 – Благоја Паровића Од броја 60-90 са парне стране улице стамбена зона (зона 5) 

ММ24 – Стевана Филиповића Од броја 36-46 са парне стране улице стамбена зона (зона 3) 

2.  Нови Београд 

ММ1 – Јурија Гагарина Блок 45, солитери ка улици Јурија Гагарина стамбена зона (зона 3) 

ММ11 – Војводе Мишића Од броја 60-90 са парне стране улице зона поред саобраћајнице (зона 5) 

ММ17 – Гандијева Блок 64 југ стамбена зона (зона 3) 

ММ19 – Похорска Блок 7а стамбена зона (зона 5) 

ММ22 – Арсенија Чарнојевића Блок 28, објекти ка Аутопуту зона поред саобраћајнице (зона 5) 

ММ23 – Гоце Делчева Угао Гоце Делчев и Булевара Николе Тесле зона поред саобраћајнице (зона 5) 

ММ33 – Недељка Гвозденовића Од броја 42-58 са парне стране зона поред саобраћајнице (зона 5) 

3.  Палилула 

ММ2 – Булевар Краља Александра 
У близини раскрснице Булевара краља 
Александра и Београдске улице 

градски центри (зона 5) 

ММ10 – Далматинска Од броја 1-11 са непарне стране улице градски центри (зона 5) 

ММ14 – Булевар Деспота Стефана Од броја 112-124 са парне стране улице зона поред саобраћајнице (зона 5) 

ММ21 – Борча – Беле Барток МЗ „Нова Борча“ (Центар III) зона поред саобраћајнице (зона 3) 

ММ31 – Хоповска Од броја 8-76 са парне стране стамбена зона (зона 3) 

ММ32 – Миријевски булевар Од броја 2-10 са парне стране зона поред саобраћајнице (зона 5) 

4.  Раковица ММ7 – Краљице Јелене Краљице Јелене 22, Дом здравља „Раковица“ 
индустријска зона (зона 6) - граничи се са 
зоном 5 

5.  Зелени венац 

ММ4 – Немањина Немањина 2, Болница Свети Сава стамбена зона (зона 5) 

ММ16 – Зелени Венац 
Југ Богданова од броја 2-10, са парне стране 
улице 

gradski centri (zona 5) 

ММ26 – Клинички центар 
Вишеградска 26, Поликлиника Клиничког 
центра Србије 

болничка зона (зона 1) 

ММ28 – Персиде Миленковић Од броја 1-11 са непарне стране улице стамбена зона (зона 3) 

6.  Стари град 

ММ3 – Краљице Наталије Од броја 58-70, са парне стране улице градски центри (зона 5) 

ММ8 – Узун Миркова Узун Миркова 2, Етнографски музеј градски центри (зона 5) 

ММ20 – Карађорђева Од броја 15-31 са непарне стране улице зона поред саобраћајница (зона 5) 

ММ29 – Калемегдан Павиљон „Цвијета Зузорћ“ рекреативна зона (зона 1) 
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Редни број Градска општина Мерно место Опис локације Зона нивоа буке 

7.  Вождовац 

ММ9 – Криволачка 
Дом здравља „Вождовац“, страна према 
Криволачкој улици 

зона поред саобраћајнице (зона 5) 

ММ12 – Војводе Степе Од броја 58-66 са парне стране зона поред саобраћајнице (зона 5) 

ММ13 - Устаничка 
Од броја 132-138 или 150-158 са парне стране 
улице 

зона поред саобраћајнице (зона 5) 

8.  Врачар / / / 

9.  Земун 

ММ15 – Земун – Главна Главна 32, Позориште „Мадленијанум“ зона поред саобраћајнице (зона 5) 

ММ25 – Земун – Градски парк Градски парк 1, Земунска гимназија школска зона (зона 2) 

ММ27 – Угриновачка 
Између Шилерове и Сремске улице са парне 
стране 

стамбена зона (зона 3) 

ММ30 - „Форд“ – „Грмеч“ Комплекс „Грмеч“ страна ка Аутопуту 
индустријска зона (зона 6) - граничи се са 
зоном 5 

ММ34 – Јована Бранковића 
Између улица Мајора Зорана Радосављевића 
и Војвођанских бригада 

зона поред саобраћајнице (зона 5) 

10.  Звездара 

ММ5 – Захумска 
Између улица Митрополита Мраовића и 
Милутина Шапчанина са непарне стране 
улице 

стамбена зона (зона 3) 

ММ18 – Радојке Лакић 
Између Улцињске улице и Улице Косте 
Абрашевића 

стамбена зона (зона 3) 

11.  Барајево / / / 

12.  Гроцка / / / 

13.  Лазаревац / / / 

14.  Младеновац / / / 

15.  Обреновац / / / 

16.  Сопот / / / 

17.  Сурчин ММ35 - Војвођанска Војвођанска 79, ГО Сурчин зона поред саобраћајнице (зона 5) 
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Табела 15. Преглед процената угроженог и веома угроженог становништва буком по мерним местима у оба циклуса мерења (пролеће и јесен) у 2019. години 

Зона Намена простора Мерно место 
Извор буке / 
доминантни 

извор 

Пролеће 2019. године Јесен 2019. године 

Дан (%) Ноћ (%) Дан (%) Ноћ (%) 

Угрожено 
Веома 

угрожено 
Угрожено 

Веома 
угрожено 

Угрожено 
Веома 

угрожено 
Угрожено 

Веома 
угрожено 

1 

Подручја за 
одмор и 

рекреацију, 
болничке зоне и 
опоравилишта, 

културно-
историјски 

локалитети, 
велики паркови 

ММ26 
Клинички 

центар 

Друмски 
саобраћај 

19 7 11 4 22 9 12 5 

ММ29 
Калемегдан 

Активности у 
оквиру парка и 

саобраћај који се 
чује у даљини 

12 4 8 3 10 3 6 3 

2 

Туристичка 
подручја, 

кампови и 
школске зоне 

ММ25 Земун – 
Градски парк 

Активности у 
оквиру школе 

15 5 8 3 15 5 8 3 

3 
Чисто стамбена 

подручја 

ММ1 Јурија 
Гагарина 

Друмски 
саобраћај 

22 9 12 5 21 8 11 5 

ММ5 Захумска 
Друмски 

саобраћај 
18 6 9 4 16 6 10 4 

MM17 
Гандијева 

Друмски 
саобраћај 29 12 15 6 26 10 13 5 

MM18 Радојке 
лакић 

Друмски 
саобраћај 15 5 7 3 13 5 7 3 

ММ21 Борча – 
Беле Барток 

Друмски 
саобраћај 

16 6 10 4 19 7 12 5 

ММ24 Стевана 
Филиповића 

Друмски 
саобраћај 

31 14 17 8 31 14 17 8 

ММ27 
Угриновачка 

Друмски 
саобраћај 

38 18 20 9 38 18 21 10 

ММ28 Песиде 
Миленковић 

Друмски 
саобраћај 

16 6 9 4 11 4 7 3 

MM31 
Хоповска 

Друмски 
саобраћај 

15 5 9 3 13 5 8 3 
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Зона Намена простора Мерно место 
Извор буке / 
доминантни 

извор 

Пролеће 2019. године Јесен 2019. године 

Дан (%) Ноћ (%) Дан (%) Ноћ (%) 

Угрожено 
Веома 

угрожено 
Угрожено 

Веома 
угрожено 

Угрожено 
Веома 

угрожено 
Угрожено 

Веома 
угрожено 

5 

Градски центар, 
занатска, 

трговачка, 
административно-

управна зона са 
становима, зона 
дуж аутопутева, 
магистралних и 

градских 
саобраћајница 

ММ2 Булевар 
Краља 

Александра 

Друмски 
саобраћај 

47 25 25 13 50 27 26 14 

ММ3 Краљице 
Наталије 

Друмски 
саобраћај 

38 18 21 10 35 16 18 9 

MM4 
Немањина 

Саобраћај 40 19 21 10 40 19 22 11 

ММ6 Благоја 
Паровића 

Саобраћај 31 14 17 8 29 12 17 7 

ММ8 Узун 
Миркова 

Друмски 
саобраћај 

31 14 17 7 24 9 13 6 

ММ9 
Криволачка 

Друмски 
саобраћај 

19 7 8 3 29 12 17 7 

ММ10 
Далматинска 

Саобраћај 
ОШ „Вук Караџић“ 

31 14 17 8 22 9 9 4 

ММ11 Булевар 
Војводе 
Мишића 

Саобраћај 47 25 26 13 45 23 25 13 

ММ12 Војводе 
Степе 

Саобраћај 50 27 26 13 45 23 24 12 

MM13 
Устаничка 

Друмски 
саобраћај 

29 12 16 7 29 12 16 7 

ММ14 Булевар 
Деспота 
Стефана 

Друмски 
саобраћај 

55 31 30 16 52 29 28 15 

ММ15 Земун - 
Главна 

Друмски 
саобраћај 

45 23 24 12 40 19 22 11 

ММ16 Зелени 
Венац 

Друмски 
саобраћај 

50 27 27 14 45 23 25 13 
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Зона Намена простора Мерно место 
Извор буке / 
доминантни 

извор 

Пролеће 2019. године Јесен 2019. године 

Дан (%) Ноћ (%) Дан (%) Ноћ (%) 

Угрожено 
Веома 

угрожено 
Угрожено 

Веома 
угрожено 

Угрожено 
Веома 

угрожено 
Угрожено 

Веома 
угрожено 

ММ19 
Похорска 

Друмски 
саобраћај 

38 18 20 10 35 16 18 8 

ММ20 
Карађорђева 

Друмски 
саобраћај 

40 19 20 10 42 21 23 12 

ММ22 
Арсенија 

Чарнојевића 

Друмски 
саобраћај 

40 19 22 11 35 16 20 10 

ММ23 Гоце 
Делчева 

Друмски 
саобраћај 

24 9 14 6 22 9 13 5 

ММ32 
Миријевски 

булевар 

Друмски 
саобраћај 

40 19 22 11 42 21 23 11 

ММ33 
Недељка 

Гвозденовића 

Друмски 
саобраћај 

27 11 15 7 29 12 16 7 

ММ34 Јована 
Бранковића 

Друмски 
саобраћај 

45 23 24 12 31 14 16 7 

ММ35 
Војвођанска 

Друмски 
саобраћај 

47 25 26 13 40 19 22 11 

6 

Индустријска, 
складиштена и 

сервисна подручја 
и транспортни 
терминали без 

стамбених зграда 

ММ7 Краљице 
Јелене 

(граничи се са 
зоном 5) 

Друмски 
саобраћај 

52 29 27 14 47 25 24 12 

ММ30 „Форд“ 
– „Грмеч“ 

(граничи се са 
зоном 5) 

Активности у 
оквиру пословног 
центра и друмски 

саобраћај 

26 10 14 6 21 8 13 5 
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Слика 12. Упоредни графички приказ индикатора нивоа буке у животној средини у зони нивоа буке 1 у оба 
циклуса мерења (2020. година) 

 

 

Слика 13. Упоредни графички приказ индикатора нивоа буке у животној средини у зони нивоа буке 2 у оба 
циклуса мерења (2020. година) 
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Слика 14. Упоредни графички приказ индикатора нивоа буке у животној средини у зони нивоа буке 3 у првом 
циклусу мерења (пролеће, 2020. године) 

 

 

Слика 15. Упоредни графички приказ индикатора нивоа буке у животној средини у зони нивоа буке 3 у 
другом циклусу мерења (јесен, 2020. године) 
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Слика 16. Упоредни графички приказ индикатора нивоа буке у животној средини у зони нивоа буке 5 у првом 
циклусу мерења (пролеће, 2020. година) 

 

 

Слика 17. Упоредни графички приказ индикатора нивоа буке у животној средини у зони нивоа буке 5 у 
другом циклусу мерења (јесен, 2020. година) 
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Слика 18. Упоредни графички приказ индикатора нивоа буке у животној средини у зони нивоа буке 6 у оба 
циклуса мерења (2020. година) 

 

 

Слика 19. Мерна места за мерење нивоа буке у животној средини 
Извор: Google Earth 
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4.1.3.4 Квалитет површинских вода 

Градски завод за јавно здравље Београд редовно, једном месечно, врши контролу квалитета 

површинских вода (река и канала) на територији Београда. Испитивања обухватају контролу опште 

физичко – хемијске и микробиолошке параметре за одређивање класе квалитета површинских вода 

према Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземних водама и 

седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012), а на основу којих може 

да се изврши и процена еколошког статуса или потенцијала водотока обухваћених мониторингом 

према Правилнику о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима 

хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Сл. гласник РС“, бр. 74/2011).  

Такође, током испитивања у мају, јулу и септембру врши се и анализа приоритетних и приоритетних 

хазардних супстанци према Уредби о граничним вредностима приоритетних и приоритетних 

хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник 

РС“, бр. 24/2014). 

У свим месецима током године врши се испитивање квалитета површинске воде на пет река (Сава, 

Дунав, Колубара, Топчидерска и Железничка река) и једном каналу (Галовица), док се у мају, јулу, 

септембру и децембру врши испитивање на још дванаест река (Баричка, Пештан, Турија, Маричка, 

Бељаница, Лукавица, Болечица, Грочанска, Велики Луг, Раља, Барајевска и Сопотска) и седам канала 

(Каловита, Сибница, Визељ, Караш, ПКБ, Прогарска Јарчина и Обреновачки канал).  

У извештајима о испитивању површинских вода не постоји информација о преласку граничних 

вредности за материје које би могле да буду пореклом из саобраћаја. 

Подаци о квалитету површинских вода на територији Београда у 2018. и 2019. години приказане су у 

наредној табели. 

Табела 16. Квалитет површинских вода на територији града Београда у 2018. и 2019. години 

Река/Канал Резултати (2019. године) 

Реке 

Сава Мониторинг квалитета воде реке Саве обухвата 3 узорка: два на локацији Макиш у Београду (М1 
и М2) и један на локацији Забран у Обреновцу (ЗО).  
 
Резултати испитивања показују да квалитет реке Саве према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 
50/2012) на: 

• М1 - углавном одговара III класи квалитета површинских вода, осим у априлу и октобру када 
је био II класа.  

• М2 - углавном одговара III класи квалитета површинских вода, осим у фебруару када је био I 
класа, априлу и септембру када је био II класа и у децембру када је био V класа.  

• ЗО – углавном одговара III класи квалитета површинских вода осим у мају, јуну, августу, 
септембру и новембру када је био II класа.  

 
Еколошки статус према Правилнику („Сл. гласник РС“, бр. 74/2011) на: 

• М1 - углавном умерен, осим у фебруару када је био слаб и мају, јуну, августу и октобру када 
је био добар.  

• М2 - углавном умерен осим у фебруару када је био слаб, јуну, августу и септембру када је 
био добар и децембру када је био лош. 

• ЗО - углавном добар осим у фебруару када је био слаб и јануару, марту, априлу и децембру 
када је био умерен. 

 
Према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014), на локацијама М1 (у мају и јулу) и ЗО (у јулу) 
утврђена је концентрација никла која је била нижа од просечне годишње концентрације и од 
максимално дозвољене концентрације. 
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Река/Канал Резултати (2019. године) 

 

Дунав Мониторинг квалитета воде реке Дунав обухвата 3 узорка: два на локацији Винча (В1 и В2) и један 
на локацији Батајница (Б). 
 
Резултати испитивања показују да квалитет реке Дунав према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 
50/2012) на: 

• В1 - углавном одговара III класи квалитета површинских вода, осим у јануару, фебруару, 
марту, мају и септембру када је био IV класa.  

• В2 - углавном одговара IV класи квалитета површинских вода, осим у мају, јуну, јулу, августу 
и октобру када је био III класа и децембру када је био V класа.  

• Б – углавном одговара III класи квалитета површинских вода осим у децембру када је био IV 
класа.  

 
Еколошки статус према Правилнику („Сл. гласник РС“, бр. 74/2011) на: 

• В1 - углавном умерен, осим у јануару, фебруару, марту, мају и септембру када је био слаб.  

• В2 - углавном слаб осим у мају, јуну, јулу, августу и октобру када је био умерен и децембру 
када је био лош. 

• Б - углавном умерен осим у октобру и децембру када је био слаб. 
 
Према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014), на локацији В1 у мају и јулу утврђена је 
концентрација никла која је била нижа од просечне годишње концентрације и од максимално 
дозвољене концентрације. Поред никла који је нормиран, утврђено је и присуство пестицида 
десетилтербутилазина, диметенамида, метолахлора и тербутилазина чије присуство није 
нормирано. 

Колубара Мониторинг квалитета воде реке Колубаре обухвата 2 узорка, по један са локалитета мост на путу 
за Обреновац (МО) и локалитета Ћелије код старог железничког моста (ЋЖМ). 
 
Резултати испитивања показују да квалитет реке Колубаре према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 
50/2012) на: 

• МО - углавном одговара III класи квалитета површинских вода, осим у фебруару, марту, мају 
и јуну када је био IV класa и априлу када је био V класа.  

• ЋЖМ - углавном одговара IV класи квалитета површинских вода, осим у мају, августу, 
септембру и новембру када је био III класа и јануару и априлу када је био V класа.  

 
Еколошки статус према Правилнику („Сл. гласник РС“, бр. 74/2011) на: 

• МО - углавном умерен, осим у фебруару, марту, мају и јуну када је био слаб.  

• ЋЖМ - углавном умерен осим у марту и априлу када је био слаб и јануару и децембру када је 
био лош. 

 
Према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014) у мају у оба узорка воде реке Колубаре утврђено је 
присуство никла а на локалитету код моста на путу за Обреновац присуство живе. Концентрација 
никла на оба локалитета била је нижа од просечне годишње концентрације и нижа од 
максимално дозвољене концентрације а концентрација живе изнад максимално дозвољене 
концентрације. У септембру од свих испитаних супстанци у анализираним узорцима воде ни 
једна супстанца није имала концентрацију већу од максимално дозвољене. 

Топчидерска Мониторинг квалитета воде Топчидерске реке обухвата један узорак са локације мост изнад 
Цареве ћуприје. Резултати испитивања показују да квалитет Топчидерске реке према Уредби 
(„Сл. гласник РС“, бр. 50/2012) одговара класи V, а еколошки статус према Правилнику („Сл. 
гласник РС“, бр. 74/2011) је лош. 
 
У мају према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014) у узорку воде Топчидерске реке утврђено је 
присуство никла и живе. Концентрација никла била је нижа од просечне годишње концентрације 
и нижа од максимално дозвољене концентрације а концентрација живе изнад максимално 
дозвољене концентрације. У септембру од свих испитаних супстанци у анализираним узорцима 
воде ни једна супстанца није имала концентрацију већу од максимално дозвољене. 

Железничка Мониторинг квалитета воде Железничке реке обухвата један узорак са локације фабрика „Иво 
Лола Рибар“. Резултати испитивања показују да квалитет Железничке реке према Уредби („Сл. 
гласник РС“, бр. 50/2012) одговара класи V, а еколошки статус према Правилнику („Сл. гласник 
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Река/Канал Резултати (2019. године) 

РС“, бр. 74/2011) је био лош. 
 
У мају према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014) у узорку воде Железничке реке утврђено је 
присуство никла и живе. Концентрација никла била је нижа од просечне годишње концентрације 
и нижа од максимално дозвољене концентрације а концентрација живе изнад максимално 
дозвољене концентрације. У септембру од свих испитаних супстанци у анализираним узорцима 
воде ни једна супстанца није имала концентрацију већу од максимално дозвољене. 

Баричка Мониторинг квалитета воде Баричке реке обухвата један узорак са локације мост на улазу у 
фабрику „Прва Искра“. Резултати испитивања показују да квалитет Баричке реке према Уредби 
(„Сл. гласник РС“, бр. 50/2012) одговара класи V, а еколошки статус према Правилнику („Сл. 
гласник РС“, бр. 74/2011) је био лош. 
 
У мају према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014) у узорку воде Баричке реке утврђено је 
присуство никла и флуорантена чије концентрације су биле више од просечне годишње 
концентрације али ниже од максимално дозвољене концентрације. У септембру од свих 
испитаних супстанци у анализираним узорцима воде ни једна супстанца није имала 
концентрацију већу од максимално дозвољене. 

Пештан Мониторинг квалитета воде реке Пештан обухвата један узорак са локације мост на Ибарској 
магистрали. Резултати испитивања показују да квалитет реке Пештан према Уредби („Сл. гласник 
РС“, бр. 50/2012) одговара класи IV у мају и јулу, а класи III у септембру и децембру, а еколошки 
статус према Правилнику („Сл. гласник РС“, бр. 74/2011) је био слаб у мају, а умерен у јулу, 
септембру и децембру. 
 
У мају према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014) у узорку воде реке Пештан утврђено је 
присуство никла чија концентрације су биле више од просечне годишње концентрације али ниже 
од максимално дозвољене концентрације. У септембру од свих испитаних супстанци у 
анализираним узорцима воде ни једна супстанца није имала концентрацију већу од максимално 
дозвољене. 

Турија Мониторинг квалитета воде реке Турије обухвата један узорак са локације мост на путу за 
Лазаревац. Резултати испитивања показују да квалитет реке Турије према Уредби („Сл. гласник 
РС“, бр. 50/2012) одговара класи III у јулу и септембру, IV у мају и V у децембру, а еколошки статус 
према Правилнику („Сл. гласник РС“, бр. 74/2011) је био слаб у мају, а умерен у јулу, септембру и 
децембру. 
 
У мају према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014) у узорку воде реке Турије утврђено је 
присуство флуорантена чија концентрација је била виша од просечне годишње концентрације али 
нижа од максимално дозвољене концентрације, док је у септембру концентрација никла била 
изнад границе детекције, а добијена концентрација је била испод просечне годишње 
концентрације. 

Маричка Мониторинг квалитета воде Маричке реке обухвата један узорак са локације мост на путу за 
Лазаревац. Резултати испитивања показују да квалитет Маричке реке према Уредби („Сл. гласник 
РС“, бр. 50/2012) одговара класи III у јулу и IV у мају, а еколошки статус према Правилнику („Сл. 
гласник РС“, бр. 74/2011) био је слаб у мају, а умерен у јулу. У септембру и децембру Маричка 
река је пресушила тако да није било могуће извршити узорковање. 
 
У мају према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014) у узорку воде Маричке реке утврђено је да су 
концентрације никла и олова биле нижe од максимално дозвољене концентрације, 
концентрација живе виша од максимално дозвољене концентрације а  концентрација 
флуорантена виша од просечне годишње концентрације али нижа од максимално дозвољене 
концентрације. 

Бељаница Мониторинг квалитета воде реке Бељанице обухвата један узорак са локације мост на путу за 
Лазаревац. Резултати испитивања показују да квалитет реке Бељанице према Уредби („Сл. 
гласник РС“, бр. 50/2012) одговара класи III у мају, септембру и децембру и IV у јулу, а еколошки 
статус према Правилнику („Сл. гласник РС“, бр. 74/2011) био је умерен у мају, септембру и 
децембру, а слаб у јулу.  
 
Према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014) у мају у узорку воде реке Бељанице утврђено је 
присуство олова и живе. Измерена концентрација олова била је испод а живе изнад максимално 
дозвољене концентрације а концентрација флуорантена виша од просечне годишње 



 

ГРАД БЕОГРАД 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ  

 

Public Transport Consult d.o.o. 

 

 

Пројекат број:  6/19 | Наш број: 514 
 

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

СФ & PTC  
Фебруар 2021 

Страна 45 од 142 

 

Река/Канал Резултати (2019. године) 

концентрације али нижа од максимално дозвољене концентрације. У септембру је само 
концентрација никла била изнад границе детекције, а добијена концентрација је била испод 
просечне годишње концентрације 

Лукавица Мониторинг квалитета воде реке Лукавице обухвата један узорак са локације мост на Ибарској 
магистрали. Резултати испитивања показују да квалитет реке Лукавице према Уредби („Сл. 
гласник РС“, бр. 50/2012) одговара класи V, а еколошки статус према Правилнику („Сл. гласник 
РС“, бр. 74/2011) био је лош. 
 
Према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014) у мају само је концентрација флуорантена била 
виша од просечне годишње концентрације али нижа од максимално дозвољене концентрације. У 
септембру је само концентрација никла била изнад границе детекције, а добијена концентрација 
је била испод просечне годишње концентрације 

Болечица Мониторинг квалитета воде реке Болечице обухвата један узорак са локације мост на 
Смедеревском путу. Резултати испитивања показују да квалитет реке Болечице према Уредби 
(„Сл. гласник РС“, бр. 50/2012) одговара класи V, а еколошки статус према Правилнику („Сл. 
гласник РС“, бр. 74/2011) био је лош. 
 
Према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014) у мају у узорку воде Болечке реке концентрација 
никла била је изнад просечне годишње концентрације али испод максимално дозвољене 
концентрације а концентрација трихлоретена нижа од просечне годишње концентрације. У 
септембру само су концентрације олова, живе и кадмијума биле изнад максимално дозвољених 
концентрација. 

Грочанска Мониторинг квалитета воде Грочанске реке обухвата један узорак са локације код пијаце. 
Резултати испитивања показују да квалитет Грочанске реке према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 
50/2012) одговара класи V у јулу, септембру и децембру, а класи IV у мају, а еколошки статус 
према Правилнику („Сл. гласник РС“, бр. 74/2011) био је лош у јулу, септембру и децембру, а слаб 
у мају. 
 
Према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014) у мају и септембру само је концентрација никла 
била изнад границе детекције, а добијена концентрација је била испод просечне годишње 
концентрације. 

Велики Луг Мониторинг квалитета воде реке Велики Луг обухвата један узорак са локације мост на путу за 
Јагњило. Резултати испитивања показују да квалитет реке Велики Луг према Уредби („Сл. гласник 
РС“, бр. 50/2012) одговара класи V, а еколошки статус према Правилнику („Сл. гласник РС“, бр. 
74/2011) био је лош. 
 
Према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014) у мају и септембру само је концентрација никла 
била изнад границе детекције, а добијена концентрација је била испод просечне годишње 
концентрације. 

Раља Мониторинг квалитета воде реке Раље обухвата један узорак са локације мост код аутопута. 
Резултати испитивања показују да квалитет реке Раље према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 
50/2012) одговара класи V у јулу и септембру, а класи IV у мају и децембру, а еколошки статус 
према Правилнику („Сл. гласник РС“, бр. 74/2011) био је лош у јулу и септембру, а слаб у мају и 
децембру. 
 
Према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014) у мају концентрације никла и кадмијума биле су 
изнад границе детекције, а добијена концентрација никла била је испод а концентрација 
кадмијума изнад просечне годишње концентрације и максимално дозвољене концентрације. У 
септембру је само концентрација никла била изнад границе детекције, а добијена концентрација 
је била испод просечне годишње концентрације 

Барајевска Мониторинг квалитета воде Барајевске реке обухвата један узорак са локације мост за 
Баждаревац. Резултати испитивања показују да квалитет Барајевске реке према Уредби („Сл. 
гласник РС“, бр. 50/2012) одговара класи V, а еколошки статус према Правилнику („Сл. гласник 
РС“, бр. 74/2011) био је лош. 
 
Према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014) у мају концентрација живе била је виша од 
максимално дозвољене концентрације, док у септембру од свих испитаних супстанци у 
анализираним узорцима воде ни једна супстанца није имала концентрацију већу од максимално 
дозвољене. 
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Сопотска Мониторинг квалитета воде Сопотске реке обухвата један узорак са локације мост у Ђуринцима. 
Резултати испитивања показују да квалитет Сопотске реке према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 
50/2012) одговара класи V, а еколошки статус према Правилнику („Сл. гласник РС“, бр. 74/2011) 
био је лош. 
 
Према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014) у мају концентрације никла и олова биле су изнад 
просечне годишње концентрације али ниже од максимално дозвољене концентрације, док у 
септембру од свих испитаних супстанци у анализираним узорицма воде ни једна супстанца није 
имала концентрацију већу од максимално дозвољене. 

Канали 

Галовица Мониторинг квалитета воде канала Галовица обухвата 2 узорка: мост у Дечу (МД) и црпна 
станица (ЦС). 
 
Резултати испитивања показују да квалитет реке Колубаре према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 
50/2012) на: 

• МД - углавном одговара V класи квалитета површинских вода, осим у марту и јуну када је 
био IV класa.  

• ЦС - углавном одговара V класи квалитета површинских вода, осим у марту и децембру када 
је био IV класa.  

 
Еколошки статус према Правилнику („Сл. гласник РС“, бр. 74/2011) на: 

• МД - углавном лош, осим у марту и јуну када је био слаб.  

• ЦС - углавном лош осим у марту када је био слаб. 
 
Према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014) у мају и септембру на локацији МД утврђена је 
концентрација никла која је била нижа од просечне годишње концентрације и од максимално 
дозвољене концентрације. 

Каловита Мониторинг квалитета воде канала Каловита обухвата један узорак са локације мост у 
Ђуринцима. Резултати испитивања показују да канала Каловита реке према Уредби („Сл. гласник 
РС“, бр. 50/2012) одговара класи V, а еколошки статус према Правилнику („Сл. гласник РС“, бр. 
74/2011) био је лош. 
 
Према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014) у мају и септембру утврђена је концентрација никла 
која је била нижа од просечне годишње концентрације и од максимално дозвољене 
концентрације. 

Сибница Мониторинг квалитета воде канала Сибница обухвата један узорак са локације код црпне 
станице. Резултати испитивања показују да квалитет канала Сибница према Уредби („Сл. гласник 
РС“, бр. 50/2012) одговара класи V у јулу, септембру и децембру, а класи IV у мају, а еколошки 
статус према Правилнику („Сл. гласник РС“, бр. 74/2011) био је лош у јулу, септембру и децембру 
и умерен у мају. 
 
Према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014) у мају није утврђено присуство ни једне од 
приоритетних, приоритетних хазардних и осталих загађујућих супстанци, док је у септембру 
детектовано само присуство никла, чија концентрација је била нижа од просечне годишње 
концентрације 

Визељ Мониторинг квалитета воде канала Визељ обухвата један узорак са локације код црпне станице. 
Резултати испитивања показују да квалитет воде канала Визељ према Уредби („Сл. гласник РС“, 
бр. 50/2012) одговара класи V у јулу и септембру, класи IV у мају и класи III у децембру, а 
еколошки статус према Правилнику („Сл. гласник РС“, бр. 74/2011) био је лош у јулу, умерен у 
септембру и децембру и слаб у мају. 
 
Према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014) у мају није утврђено присуство ни једне од 
приоритетних, приоритетних хазардних и осталих загађујућих супстанци, док је у септембру 
концентрација живе била изнад максимално дозвољене концентрације. 

Караш Мониторинг квалитета воде канала Караш обухвата један узорак са локације мост код Ченте. 
Резултати испитивања показују да квалитет воде канала Караш према Уредби („Сл. гласник РС“, 
бр. 50/2012) одговара класи II у мају, класи III у јулу, класи IV у септембру и V у децембру, а 
еколошки статус према Правилнику („Сл. гласник РС“, бр. 74/2011) био је добар у мају, умерен у 
јулу, слаб у септембру и лош у децембру.  
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Према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014) у мају није утврђено присуство ни једне од 
приоритетних, приоритетних хазардних и осталих загађујућих супстанци, док је у септембру 
детектовано само присуство никла, чија концентрација је била нижа од просечне годишње 
концентрације 

ПКБ Мониторинг квалитета воде ПКБ канала обухвата један узорак са локације мост код Ченте. 
Резултати испитивања показују да вода ПКБ канала према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012) 
одговара класи V, а еколошки статус према Правилнику („Сл. гласник РС“, бр. 74/2011) био је лош. 
 
Према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014) у мају утврђена је концентрација живе која је била 
виша од максимално дозвољене концентрације. Док је у септембру само је концентрација никла 
била изнад границе детекције, а добијена концентрација је била мања од просечне годишње 
концентрације 

Прогарска Јарчина Мониторинг квалитета воде канала Прогарска Јарчина обухвата један узорак са локације код 
црпне станице. Резултати испитивања показују да вода ПКБ канала према Уредби („Сл. гласник 
РС“, бр. 50/2012) одговара класи V у јулу и септембру, класи III у мају, а класи II у децембру, а 
еколошки статус према Правилнику („Сл. гласник РС“, бр. 74/2011) био је лош у септембру, слаб у 
јулу и добар у мају и децембру. 
 
Према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014) у мају није утврђено присуство ни једне од 
приоритетних, приоритетних хазардних и осталих загађујућих супстанци, док је у септембру само 
је концентрација никла била изнад границе детекције, а добијена концентрација је била мања од 
просечне годишње концентрације. 

Обреновачки канал Мониторинг квалитета воде Обреновачког канала обухвата један узорак са локације код црпне 
станице. Резултати испитивања показују да вода Обреновачког канала према Уредби („Сл. 
гласник РС“, бр. 50/2012) одговара класи V у децембру, класи IV у јулу и класи III  у мају и 
септембру, а еколошки статус према Правилнику („Сл. гласник РС“, бр. 74/2011) био је лош у 
децембру, слаб у јулу и умерен у септембру, док за мај еколошки статус није дефинисан. 
 
Према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014) у мају концентрације никла, живе, трихлоретилена 
и тетрахлоретилена биле су изнад границе детекције. Концентрације трихлоретена и 
тетрахлоретена биле су ниже од просечних годишњих концентрација. Концентрација никла била 
је нижа од просечне годишње концентрације и нижа од максимално дозвољене концентрације, 
док је концентрација живе била изнад максимално дозвољене концентрације. У септембру је 
концентрација никла била изнад границе детекције, а добијена концентрација је била мања од 
просечне годишње концентрације. 

 

Подаци о квалитету површинских вода у 2018.г. 

ВОДОТОЦИ ТИПА 1 
 
а) Сава 

Од 35 анализираних узорака воде реке Саве, према свим испитаним параметрима, нормама за II 

класу вода одговарало је 7 узорака (20 %). Прекорачења норми за прописану класу су код 7 (20 %) 

узорака последица повећаних вредности појединих микробиолошких и физичко-хемијских 

параметара, код 4 (11,4 %) узорка одступање је забележено због повећаних вредности само 

појединих физичко- хемијских параметара, док је код 17 (48,5 %) узорака одступање забележено 

само због појединих микробиолошких параметара. 

б) Дунав 

Од 36 анализираних узорака воде реке Дунав, према свим испитаним параметрима нормама за II 

класу вода није одговарао ни један узорак. Прекорачења норми за прописану класу су код 18 (50 %) 
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узорака последица повећаних вредности појединих микробиолошких и физичко-хемијских 

параметара, код 1 (2,7 %) узорка одступање је забележено само због повећаних вредности појединих 

физичко- хемијских параметара, док је код 17 (47,2 %) узорака одступање забележено само због 

појединих микробиолошких параметара. 

ВОДОТОЦИ ТИПА 2 
 

а) Колубара 

Ни један од 24 анализирана узорка није одговарао II класи вода. Одступања су регистрована према 

појединим хемијским, физичко-хемијским, микробиолошким и биолошким параметрима који 

подржавају еколошки статус, као и неким параметрима хемијског статуса. Одступања појединих 

физичко-хемијских и микробиолошких параметара су констатована у 18 узорака, док је код 6 узорака 

забележено одступање само код појединих физичко-хемијских параметара.  
 

ВОДОТОЦИ ТИПА 3 
 

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

Београда то су реке шумадијског побрђа, које извиру и/или се уливају у водна тела типа 1 и 2 на 

територији Града. 

а) Слив Саве 
 

Директном сливу Саве на територији Београда, овој групи водотока припадају: Топчидерска, 

Железничка, Баричка река и река Марица. 

Болечка река 

Сви испитани узорци воде (4) су били у границама V класe, лошег еколошког статуса према 

појединим хемијским, физичко-хемијским, микробиолошким и биолошким параметрима. 

Грочанска река 

Сви испитани узорци воде (4) су били у границама V класe, лошег еколошког статуса према 

појединим хемијским, физичко-хемијским, микробиолошким и биолошким параметрима. 

Баричка река 

Сви испитани узорци воде (4) су били ван граница II класе квалитета, према појединим хемијским, 

физичко-хемијским, микробиолошким и биолошким параметрима који га подржавају. На основу 

оцене свих испитиваних параметара, један узорак је одговарао умереном еколошком статусу (III 

класи), два слабом (IV класи), а један узорак лошем еколошком статусу (V класи). 

Маричка река 

Сви испитани узорци воде (3) су били ван граница II класе квалитета, према појединим хемијским, 

физичко-хемијским,микробиолошким и биолошким параметрима који га подржавају. На основу 

оцене свих испитиваних параметара, један узорак је одговарао умереном еколошком статусу (III 

класи), а по један узорак слабом (IV класи) и лошем еколошком статусу (V класи). 

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

Болечка река 

Сви испитани узорци воде (4) су били у границама V класe, лошег еколошког статуса према 

појединим хемијским, физичко-хемијским, микробиолошким и биолошким параметрима. 

Грочанска река 

Сви испитани узорци воде (4) су били у границама V класe, лошег еколошког статуса према 

појединим хемијским, физичко-хемијским, микробиолошким и биолошким параметрима 

в) Слив Колубаре 
 

Из групе водотока типа 3, на градском подручју сливу Колубаре припадају десне притоке: Бељаница, 

Пештан, Турија, Лукавица и Барајевска река. 

Бељаница 

(1) узорак је одговарао границама II класе док су (3) узорка била ван граница II класе према 

појединим хемијским, физичко-хемијским и као и неким параметрима хемијског статуса. На основу 

оцене свих испитиваних параметара, један узорак је одговарао добром еколошком статусу (II класи), 

а три узорка умереном еколошком статусу (III класи). 

Пештан 

Сви испитани узорци (4) су били ван граница II класе квалитета, према појединим хемијским, 

физичко-хемијским,микробиолошким и биолошким параметрима који га подржавају. На основу 

оцене свих испитиваних параметара, два узорка су одговарала умереном еколошком статусу (III 

класи), а по један узорак слабом (IV класи) и лошем еколошком статусу (V класи). 

Турија 

Сви испитани узорци (4) су били ван граница II класе квалитета, према појединим хемијским, 

физичко-хемијским,микробиолошким и биолошким параметрима који га подржавају. На основу 

оцене свих испитиваних параметара, три узорка су одговарала лошем еколошком статусу (V класи) а 

један узорак слабом еколошком статусу (IV класи). 

Лукавица 

Сви испитани узорци воде (4) су били у границама V класe, лошег еколошког статуса према 

појединим хемијским, физичко-хемијским, микробиолошким и биолошким параметрима. 

Барајевска река 

Сви испитани узорци воде (4) су били у границама V класe, лошег еколошког статуса према 

појединим хемијским, физичко-хемијским, микробиолошким и биолошким параметрима. 

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

Сви испитани узорци воде (4) су били у границама V класe, лошег еколошког статуса према 

појединим хемијским, физичко-хемијским, микробиолошким и биолошким параметрима. 

Сопотска река  

Сви испитани узорци воде (4) су били у границама V класe, лошег еколошког статуса према 

појединим хемијским, физичко-хемијским, микробиолошким и биолошким параметрима. 

Раља 

Сви испитани узорци (4) су били ван граница II класе квалитета, према појединим хемијским, 

физичко-хемијским,микробиолошким и биолошким параметрима који га подржавају. На основу 

оцене свих испитиваних параметара, три узорка су одговарала умереном еколошком статусу (III 

класи), а један узорак лошем еколошком статусу (V класи). 

д) Вештачка водна тела 
 
На територији Београда према Правилнику о утврђивању водних тела површинских и подземних 

вода („Службени гласник РС”, број: 96/2010) групи вештачких водних тела припадају канали 

Панчевачког рита, југоисточног Срема, као и мали канали у најсевернијем делу Шумадије. 

д1) Канали југоисточног Срема 
 
Сливно подручје које дренирају ови канали обухвата практично највећи део југоисточног Срема, све 

од падина Фрушке Горе до Саве. 

Галовица 

Од 24 анализираних узорака воде канала Галовица, према свим испитаним параметрима, нормама 

за II класу вода није одговарао ни један узорак. Прекорачења норми за прописану класу су код 17 

узорака последица повећаних вредности појединих микробиолошких и физичко – хемијских 

параметара, док је код 7 узорка одступање забележено само због повећаних вредности појединих 

физичко – хемијских параметара. 

Прогарска Јарчина 

(1) узорак је одговарао границама II класе док су (3) узорка била ван граница II класе према 

појединим хемијским, физичко-хемијским параметрима. Прекорачења норми за прописану класу су 

код 2 узорка последица повећаних вредности појединих микробиолошких и физичко-хемијских 

параметара, док је код 1 узорка одступање забележено само због повећаних вредности појединих 

физичко- хемијских параметара. 

д2) Канали југозападног Баната 
 

На овом простору, који је некада представљао инундационо подручје Дунава, Тисе и Тамиша, налази 

се мрежа канала Панчевачког рита. 

Сибница 
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Сви испитани узорци воде (4) су били ван граница II класе квалитета. Прекорачења норми за 

прописану класу је код 2 узорка последица повећаних вредности појединих микробиолошких и 

физичко -хемијских параметара, а код 2 узорка последица повећаних вредности појединих физичко-

хемијских параметара. 

Каловита 

Сви испитани узорци воде (4) су били ван граница II класе квалитета. Прекорачења норми за 

прописану класу је код 2 узорка последица повећаних вредности појединих микробиолошких и 

физичко -хемијских параметара, а код 2 узорка последица повећаних вредности појединих физичко-

хемијских параметара. 

Визељ 

Сви испитани узорци воде (4) су били ван граница II класе квалитета. Прекорачења норми за 

прописану класу је код 2 узорка последица повећаних вредности појединих микробиолошких и 

физичко -хемијских параметара, а у по 1 узорку последица повећаних вредности појединих физичко-

хемијских параметара и микробиолошких параметара. 

Канал ПКБ 

Сви испитани узорци воде (4) су били ван граница II класе квалитета. Прекорачења норми за 

прописану класу је код сва 4 узорка последица повећаних вредности појединих микробиолошких и 

физичко -хемијских параметара. 

Караш 

Један (1) узорак је одговарао границама II класе док су (3) узорка била ван граница II класе. 

Прекорачења норми за прописану класу је код 2 узорка последица повећаних вредности појединих 

микробиолошких параметара, а у 1 узорку последица повећаних вредности појединих физичко-

хемијских параметара. 

д3) Канали Посавине 
 

У Посавини такође постоји мрежа канала који гравитирају сливу Саве, од којих се на територији 

Београда од значајнијих налази само Обреновачки канал. 

Обреновачки канал 

Сви испитани узорци воде (4) су били ван граница II класе квалитета. Прекорачења норми за 

прописану класу је код 3 узорка последица повећаних вредности појединих микробиолошких и 

физичко -хемијских параметара, а код 1 узорка последица повећаних вредности појединих физичко-

хемијских параметара. 

4.1.3.5 Квалитет земљишта 

У циљу реализације Програма испитивања загађености земљишта на територији града Београда, 

Градски завод за јавно здравље Београд извршио је периодично испитивање загађења земљишта у 

2018. и 2019. години и то у три циклуса у тромесечном периоду:  

• I циклус - март, април и мај,  
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• II циклус - јун, јул и август и  

• III циклус -септембар, октобар и новембар. 

 

У сваком циклусу рађено је узорковање на 16 локација, укупно 32 узорака, на дубинама 10 cm и 50 

cm. Резултати испитивања показали су да на већем броју локација постоје одступања у погледу 

садржаја штетних и опасних материја у површинском слоју земљишта, у односу на граничне 

вредности прописане Уредбом о граничним вредностима загађујућих, штетних и опасних материја у 

земљишту („Сл. гласник РС“,бр. 30/2018). 

У 2018. години: 

• I циклус - узорковање је рађено у ГО Гроцка и ГО Барајево. На локацијама које се налазе у 

зонама великих саобраћајница: 

o локација број 6. скретање за депонију Винча са Смедеревског пута долази до 

прекорачења граничних вредности за никл (Ni). 

o локација број 9. скретање за Барајево код Ибарске магистрале долази до 

прекорачења граничних вредности за никл (Ni). 

• II циклус - узорковање је рађено у ГО Лазаревац и ГО Обреновац. На локацији која се налази у 

зони непосредне близине великих саобраћајница, локација број 15 – Бањска бушотина 

долази до прекорачења граничних вредности за никл (Ni) и хром (Cr). 

• III циклус - узорковање је рађено у ГО Сурчин и ГО Сопот. Нису вршења мерења у близини 

великих саобраћајница. 

 

У 2019. години: 

• I циклус - узорковање је рађено у ГО Чукарица и ГО Раковица. На локацијама које се налазе у 

зонама великих саобраћајница: 

o локација број 2 – Чукарица – Обреновачки пут долази до прекорачења граничних 

вредности за Олово (Pb), Кадмијум (Cd), Цинк (Zn), Никл (Ni), Бакар (Cu), Хром (Cr) и 

C10 - C40) и ремедијационих вредности за PCB; 

o локација број 7 – ул. Кнеза Вишеслава долази до прекорачења граничних вредности 

за Кадмијум (Cd), и Никл (Ni). 

• II циклус - узорковање је рађено у ГО Сопот, ГО Сурчин и ГО Вождовац. На локацији која се 

налази у зони непосредне близине великих саобраћајница, локација број 6 – Аутокоманда, 

долази до прекорачења граничних вредности за Никл (Ni) и C10 - C40. 

• III циклус - узорковање је рађено у ГО Палилула. На локацијама која се налази у зони 

непосредне близине великих саобраћајница: 

o локација број 9 – Ташмајдански парк код окретнице трамваја долази до прекорачења 

граничних вредности за Цинк (Zn), Никл (Ni), Бакар (Cu) и ремедијационих вредности 

за DDE/DDD/DDT;  

o локација број 10 – Булевар Деспота Стефана; долази до прекорачења граничних 

вредности за Никл (Ni) и Бакар (Cu); 

o локација број 16 – Миријевски булевар бр. 2. (преко пута ГСП гараже) долази до 

прекорачења граничних вредности за Никл (Ni) и Бакар (Cu).  
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4.2. ВAРИЈАНТНА РЕШЕЊА 

Основни критеријум за вредновање стратешких алтернатива је степен испуњења кључних стратешких 

циљева применом предложених мера. Основни улаз у овај корак представља матрица степена 

утицаја свих мера на дефинисане кључне стратешке циљеве.  

За сваку од стратешких алтернатива степен испуњености кључних стратешких циљева се добија као 

сума степена испуњења по свим кључним стратешким циљевима. Стратешки циљ ће бити у 

потпуности испуњен (100%) у случају примене свих мера које имају утицај на посматрани циљ. 

Изостављање примене одређене мере утицаће на степен испуњености циља, а проценат смањења 

испуњености циља директно је сразмеран степену утицаја изостављене мере на реализацију 

посматраног циља. Ова вредност је основни параметар за вредновање сваке од дефинисаних 

стратешких алтернатива. 

У поступку моделирања расположивих и реално могућих стратегија, дефинисане су две стратешке 

алтернативе. DoMax сценарио обухвата примену максималног скупа мера. DoMin сценарио је 

дефинисан кроз скуп мера којима се обезбеђује степен испуњености кључних стратешких циљева од 

минимум 60%. 

Детаљан приказ евалуације оба варијантна решења представљен је у Поглављу 6 (Табела 18). 

4.3. КОНСУЛТАЦИЈЕ СА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ОРГАНИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

У изради Стратегије примењен је парципативни приступ у планирању који подразумева висок степен 

учествовања и консултација са широким спектром кључних актера у и ван система, у којој сви 

укључени актери идентификују и анализирају проблеме које треба решити у пројекту, сумирају и 

структуирају главне елементе пројекта и дефинишу логичке везе између циљева, планираних 

активности и очекиваних резултата. 

У процесу израде методологија за дефинисање стратешких алтернатива и избора стратегије 

спроведене консултације са надлежним органима града Београда, али и осталим интересним 

групама у систему, кроз организовање информативних сесија и радионица.  Кроз овакав метод рада 

све интересне групе су биле укључене у све фазе процеса и усаглашени су ставови свих интересних 

група у погледу кључних стратешких циљева, скупа дефинисаних мера и јавни увид у све главне 

елементе стратегије развоја система у самој фази пројектовања. Како би се обезбедио висок ниво 

стручности и транспарентности, као и повратне информације заинтересованих страна, спроведено је 

више консултација са надлежним органима града Београда и већим бројем осталих експерата и 

оператора, кроз организовање информативних сесија и радионица. Поред добијања повратних 

информација, циљ реализације овог корака је и јавни увид у главне елементе стратегије развоја 

система у самој фази пројектовања. 

На овај начин је створена платформа и поуздан улаз за дефинисање кључних стратешких 

питања/области и циљева развоја система јавног линијског транспорта путника у граду Београду у 

будућем планском периоду.  

У завршном кораку дефинисаног методолошког поступка врши се избор (вредновање) стратешких 

алтернатива. За потребе реализације овог корака предвиђено је спровођење консултација са 

надлежним органима града Београда, али и осталим интересним групама у систему, кроз 
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организовање информативних сесија и радионица.  Овакав методолошки приступ омогућава да све 

интересне групе буду укључене у све фазе процеса дефинисања и избора стратешких алтернатива.  

Такође, у процесу дефинисања кључних стратешких циљева спроведено је више консултација са 

надлежним органима града Београда и већим бројем експерата кроз организовање информативних 

сесија и радионица. Овај процес је обезбедио висок ниво стручности и транспарентности и повратне 

информације заинтересованих страна, али и јавни увид главних елемената стратегије развоја система 

у фази пројектовања.  У следећој табели приказана је матрица кључних стратешких циљева развоја 

система јавног линијског транспорта путника у граду Београду који треба да се достигну у будућем 

планском периоду са утицајем диференцираним по стратешким питањима/областима.  

4.4. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОКВИР 

Полазне основе за израду Извештаја о стратешкој процени утицаја приказују прописе на основу којих 

се уређује заштита животне средине, у овом случају у контексту утицаја система јавног транспорта 

путника , као и друге документе, програме и извештаје о мерењима, стању и оцени квалитета 

ваздуха и нивоу буке у животној средини које спроводе надлежни органи. 

‐ 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); 

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

63/2009 и 70/2014); 

o Регионални просторни план административног подручја града Београда („Сл. лист града 

Београда“, бр. 10/2004, 38/2011 и 86/2018); 

o Генерални урбанистички план Београда („Сл. лист града Београда“, бр. 11/2016); 

‐ 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); 

o Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 

11/2010, 75/2010 и 63/2013); 

‐ Закон о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10); 

o 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); 

‐ Закон о заштити земљишта („Сл. Гласник РС” бр. 112/15); 

‐ Релевантна подзаконска акта наведених прописа. 
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4.5. ОСТАЛИ ДОКУМЕНТИ  

Смернице које се директно односе на систем јавног градског транспорта путника приказане у Студији 

о стратешкој процени утицаја на животну средину – BELGRADE SMARTPLAN су: 

‐ У односу на целокупно планско подручје константно унапређење система масовног транспорта 

путника како би се очувало постојеће учешће јавног превоза у укупном броју остварених 

путовања на око 50%. Остварење овог циља је најједноставније изградњом шинских система 

високог капацитета.  

‐ У случају немогућности изградње шинских система, потребна је константна иновација возног 

парка јавног и приватног превоза у контексту коришћења електро возила, био и гасних горива 

као и емисионо погоднијих возила. 

‐ Трансфер ка еколошки прихватљивијим опцијама путовања је кључан за унапређење квалитета 

ваздуха у Београду. У том контексту значајно је развијати додатне могућности превоза попут 

немоторизованих начина превоза (бициклизма и пешачења) и речног транспорта. Системе јавног 

масовног транспорта путника треба интегрисати са бициклизмом ради остваривања боље 

приступачности систему. 

‐ Значајније редукције емисија су могуће фокусирањем на мере управљања транспортним 

захтевима (енгл. mobility management) чији један од примарних циљева треба да буде смањење 

путовања путничким возилима и модална прерасподела на видове јавног превоза и 

немоторизоване начине кретања. Потенцијали шинских система за масовни превоз путника 

имају значајан потенцијал за привлачење путника који користе путничке аутомобиле.  

‐ Управљање транспортним захтевима се односи на мере којима се утиче на временско, 

просторно и количинско прераспоређивање путовања тако да се смање загушења и повећа 

ефикасност коришћења расположиве инфраструктуре. 

‐ Временским прераспоређивањем транспортних захтева препорука је да се они према 

транспортном систему не испостављају једновремено, што се пре свега односи на почетак и 

завршетак рада (нпр. јавне управе, школе и сл.). Неке од мере које долазе у обзир су клизно и 

флексибилно радно време. 

‐ Усаглашавање цена у јавном масовном превозу са ценом паркирања може стимулисати 

коришћење јавног масовног превоза (јефтинији јавни превоз у односу на паркирање). Крајњи 

ефекат је опет усмерен ка мањем коришћењу путничких аутомобила. Неке од додатних мера у 

административној области могу бити и подстицање употребе алтернативних погонских горива 

(ТНГ, хибрид, електро) и спровођење строже контроле при регистрацији и увозу возила. 

‐ Подстицање немоторизованих начина кретања (пешачења и бициклизма).  

Поред наведеног остали важни документи су: 

‐ Акциони план адаптације на климатске промене са проценом рањивости („Сл. лист града 

Београда“, бр. 65/2015); 

‐ Стратегија управљања ризицима Града Београда („Сл. лист града Београда“, број 2/15); 

‐ Програм заштите животне средине града Београда („Сл. лист града Београда“, бр. 72/2015); 

‐ План квалитета ваздуха у агломерацији Београд („Сл. лист града Београда”, бр. 5/2016); 

‐ Програм контроле квалитета ваздуха на територији Београда („Сл. лист града Београда“, бр. 

14/2016); 

‐ Квалитет животне средине у Београду у 2016. години, град Београд; 

‐ Квалитет животне средине у Београду у 2017. години, град Београд; 



 

ГРАД БЕОГРАД 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ  

 

Public Transport Consult d.o.o. 

 

 

Пројекат број:  6/19 | Наш број: 514 
 

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

СФ & PTC  
Фебруар 2021 

Страна 56 од 142 

 

‐ Квалитет животне средине у Београду у 2018. години, град Београд: 

o Програм контроле квалитета ваздуха на територији Београда; 

o Програм мерења нивоа буке у животној средини на територији Београда; 

‐ Програм мониторинг за 2020. и 2021. годину, град Београд: 

o Програм контроле квалитета ваздуха на територији Београда; 

o Програм мерења нивоа буке у животној средини на територији Београда; 

‐ Извештаји о мониторингу: 

o Извештај о резултатима мерења квалитета ваздуха на територији Београда за период 

01.11.2016. - 31.12.2016. године, Градски завод за јавно здравље Београд; 

o Извештај о резултатима мерења квалитета ваздуха на територији Београда у локалној мрежи 

мерних станица/места за период 01.01.2017. - 31.12.2017. године, Градски завод за јавно 

здравље Београд; 

o Извештај о резултатима мерења квалитета ваздуха на територији Београда у локалној мрежи 

мерних станица/места за период 01.01.2018. - 31.12.2018. године, Градски завод за јавно 

здравље Београд; 

o Извештај о резултатима мерења квалитета ваздуха на територији Београда у локалној мрежи 

мерних станица/места за период 01.01.2019. - 31.12.2019. године, Градски завод за јавно 

здравље Београд; 

o Годишњи извештај мерења нивоа буке у животној средини на територији града Београда у 

2017. години Градски завод за јавно здравље Београд; 

o Мерење нивоа комуналне буке на територији града Београда током 2018. и 2019. године, 

Институт ИМС АД Београд; 

o Резултати мерења нивоа комуналне буке у животној средини на територији града Београда 

током 2020. године, Градски завод за јавно здравље Београд; 

‐ Годишњи извештај о стању квалитета ваздуха у Републици Србији 2018. године, Агенција за 

заштиту животне средине, 2019. година; 

‐ Годишњи извештај о стању квалитета ваздуха у Републици Србији 2019. године, Агенција за 

заштиту животне средине, 2020. година; 

‐ Метеоролошки годишњак, климатолошки подаци за 2019. годину, Републички 

хидрометеоролошки завод, 2020. година. 
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5. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ И ИЗБОР ИНДИКАТОРА  

У складу са чланом 14. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 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 плану или програму.  

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 и заштиту од буке у животној средини.  

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

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 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 

(Табела 17). 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. 

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, као што су 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) 

приказани су у складу са мишљењем органа надлежног за заштиту животне средине на територији 

Града Београда, а у обухвату примењивом за ниво Стратегије. Такође, ови индикатори 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). 
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Табела 17. Избор општих и посебних циљева СПУ и избор релевантних индикатора у односу на рецепторе животне средине 

Област СПУ Општи циљеви СПУ Посебни циљеви СПУ Индикатори 

ВАЗДУХ И КЛИМАТСКЕ 
ПРОМЕНЕ 

Смањити нивое загађујућих 
материја у ваздуху 

Смањити емисије загађујућих материја 
у ваздух 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 (NOx, CO, CH4 и NMVOC) (kt/год), 

Емисија примарних суспендованих честица и секундарних 
прекурсора суспендованих честица (PM10, NOx, NH3 и SO2) (kt/год), 

Пројекција емисија гасова са ефектом стаклене баште (Mt 
CO2eq/год), 

Емисија тешких метала (t/год) 

БУКА 
Смањити ниво буке у урбаним 

подручјима 
Смањити емисију буке пореклом из 

саобраћаја 

Укупни индикатор буке Lden 

Индикатор ноћне буке Lnight 

ЗЕМЉИШТЕ И ПОДЗЕМНЕ 
ВОДЕ 

Спречити загађење земљишта и 
подземних вода 

Приликом планирања, пројектовања, 
изградње, рада и затварања/уклањања 

саобраћајне ининфраструктуре и 
пратећих објеката спречити загађење 

земљишта и подземних вода 

Управљање контаминираним локалитетима (праћење главних 
загађујућих материја које утичу на квалитет земљишта и 

подземних вода, као и кроз реализовање процеса санације и 
ремедијације) 

ПОВРШИНСКЕ ВОДЕ 

Заштита и 
очување/побољшање 

квалитета површинских вода 

 

Приликом изградње и функционисања 
саобраћајне инфраструктуре и пратећих 
објеката спречити негативне утицаје на 

површинске воде 

Serbian Water Quality Index (SWQI) за физичко-хемијске и 
микробиолошке параметре квалитета вода  

СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ Социјална кохезија 

Смањење изложености становништва 
загађеном ваздуху (%), 

Смањење изложености становништва 
повишеним нивоима буке 

Учесталост обољења која се могу довести у везу са загађењем 
ваздуха, 

Проценат изложености становништва повишеним нивоима буке 
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6. ПРОЦЕНА МОГУЋИХ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ МЕРА 
ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И ОГРАНИЧАВАЊЕ НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ 

Стратегија разматра две стратешке алтернативе: 

‐ DoMax сценарио обухвата примену максималног скупа мера.  

‐ DoMin сценарио је дефинисан кроз скуп мера којима се обезбеђује степен испуњености кључних 

стратешких циљева од минимум 60 %. 

Прва од њих, Сценарио – DoMax, подразумева развојну стратешку алтернативу, односно потпуно 

испуњење свих дефинисаних кључних стратешких циљева диференцираних по стратешким 

областима/питањима, укључујући и квалитет животне средине.  

Друга алтернатива, Сценарио – DoMin, представља минималан скуп мера који се мора спровести 

како би се обезбедила минимална одрживост система у посматрaном стратешком хоризонту.  

Детаљан приказ евалуације оба варијантна решења приказан је у наредној табели. У обзир су узете 

мере Стратегије које имају директан допринос испуњењу општих и посебних циљева. 
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Табела 18. Скуп мера у стратешким алтернативама у односу на степен испуњења стратешке области број 8:  Еколошка подобност система као приоритетне у КСЦ 

3, 4, 6, 7, 8, 11 и 14, које имају директан утицај на испуњење општих и посебних циљева 

Ознака Назив мере DoMax 
Стр.област 8 

(%) 
DoMin 

Стр.област 8 
(%) 

М9 
Промена концепта приградског транспорта (јасна хијерархија подсистема са примарном улогом 
БГВОЗА) 

+ 44,98 + 44,98 

М14 Унапређење еколошке подобности система + 42,45 + 42,45 

М15 Повећање учешћа еколошки подобних возила у оквиру аутобуског подсистема + 43,22 / / 

М16 Развој  инфраструктуре метро подсистема + 42,47 + 42,47 

М17 Развој инфраструктуре градско-приградске железнице (БГВОЗ) + 44,97 + 44,97 

М18 Развој трамвајског подсистема + 45,43 + 45,43 

М19 Развој тролејбуског подсистема  + 41,97 + 41,97 

М20 Развој подсистема речног транспорта путника + 43,93 / / 

М21 
Развој  подсистема флексибилног транспорта путника (нарочито такси подсистема и подсистема јавних 
бицикала) 

+ 44,69 / / 

М22 Развој подсистема специјалног транспорта путника (ескалатор) + 48,21 / / 

М23 Развој услуге е-мобилности + 43,79 + 43,79 

М29 Изградња паркинг простора на ободима града („park and ride“) + 47,73 + 47,73 

Опсег вредности доприноса мера стратешкој области 
 заштите животне средине 

Мин: 41,97 
Макс: 48,21 

 
Мин: : 0 

Макс: 47,73 

Средња вредност доприноса мера стратешкој области 
 заштите животне средине 

44,49  29,48 
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Очигледно је да DoMax варијанта учествује са 44,49% у испуњењу циљева везаних за унапређење 

стања животне средине, док DoMin варијанта учествује са 29,48%, у области система јавног 

транспорта путника  у Београду. Обзиром да се СПУ базира на низу претпоставки дефинисаних 

методологијом стратегије није могуће квантификовати степен унапређења квалитета животне 

средине у свакој појединачној мери.  

Најзначајнији утицаји транспорта су  на квалитет ваздуха и на ниво буке, а последично и на здравље и 

добробит људи. 

Мере приказане у Табели 18 се генерално своде на: 

• повећање удела возила у јавном превозу на електрични погон и обезбеђење инфраструктуре 

за тај вид погона (М9, М14, М16, М17, М18, М19, М21, М22, М23); 

• обнову возног парка са еколошки подобним возилима (М14, М15); 

• повећање интересовања јавности за коришћење услуга јавног превоза, такође кроз 

обезбеђење одговарајуће инфраструктуре и услуга, односно смањење удела приватних 

возила у саобраћају (М20, М21, М22, М29). 

У складу са циљевима приказаним у Табели 18 наведене мере директно доприносе: 

• смањењу и ограничавању емисије гасова у ваздух,  

• смањењу и ограничавању нивоа буке, као и  

• смањењу изложености становништва овим утицајима. 

Предвиђени ефекти су кумулативни по својој природи. На пример, предвиђен позитиван ефекат на 

квалитет ваздуха зависи од смањења степена коришћења путничких аутомобила насталог услед 

прерасподеле корисника са употребе приватних аутомобила на јавни превоз и повећање вожње 

бициклом. Повећање пешачења и вожње бициклом утиче на побољшање људског здравља кроз 

комбинацију повећане физичке активности и смањеног загађења ваздуха и емисије буке. 

Кроз документа нижег хијерархијског реда потребно је дефинисати за сваку од наведених мера: 

• Имплементационо тело, 

• Рокове за испуњење ових мера у односу на период који обухвата Стратегија (2033. година), 

• Буџет за испуњење мера, 

• Очекиване резултате у складу са индикаторима наведеним у Табели 17. 

На овом нивоу разматрања имплементација Стратегије омогућава примену и неке друге „хибридне“ 

алтернативе, чији се степен утицаја на испуњење циљне функције налази између граничних 

стратешких алтернатива, DoMax и DoMin. Опција у којој се Стратегија не имплементира није посебно 

разматрана. 

  



 

ГРАД БЕОГРАД 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ  

 

Public Transport Consult d.o.o. 

 

 

Пројекат број:  6/19 | Наш број: 514 
 

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

СФ & PTC  
Фебруар 2021 

Страна 62 од 142 

 

7. СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕШКИХ ПРОЦЕНА НА НИЖИМ ХИЈЕРАРХИЈСКИМ НИВОИМА 
И ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКАТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

Према члану 16. Закона о стратешкој процени, Стратешка процена садржи разрађене смернице за 

планове или програме на нижим хијерархијским нивоима које обухватају дефинисање потребе за 

израдом стратешких процена и процена утицаја пројеката на животну средину, одређују аспекти 

заштите животне средине и друга питања од значаја за процену утицаја на животну средину планова 

и програма нижег хијерархијског нивоа. 

Сходно члану 8. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС'“, број 135/04 и 

36/09), Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09 и 72/09 – 

43/11 – Уставни суд и 14/2016), Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну 

средину („Службени гласник РС“, бр. 69/05), и Уредбом о утврђивању Листе пројекта за које је 

обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну 

средину („Службени гласник РС“, бр. 114/08), носиоци пројеката су у обавези да се обрате 

надлежном органу за послове заштите животне средине са Захтевом о одређивању потребе израде 

Студије процене утицаја на животну средину, приликом спровођења следећих мера предложених 

Стратегијом: 

Ознака Назив мере 

М16 Развој  инфраструктуре метро подсистема 

М17 Развој инфраструктуре градско-приградске железнице (БГВОЗ) 

М18 Развој трамвајског подсистема 

М19 Развој тролејбуског подсистема 

М20 Развој подсистема речног транспорта путника 

М22 Развој подсистема специјалног транспорта путника (ескалатор) 

М25 Изградња нових инфраструктурних капацитета за логистичку подршку систему (нови депои) 

М26 Развој нових аутобуских и тролејбуских терминуса 

М27 Изградња нових терминуса за приградске линије 

М28 Реконструкција саобраћајне инфраструктуре 

М29 Изградња паркинг простора на ободима града („park and ride“) 

 

Такође, приликом израде и усвајања одговарајућих просторно-планских решења, предлаже се 

израда СПУ која ће показати у ком степену конкретно решење доприноси општим и посебним 

циљевима.  

Смерница за заштиту флоре и фауне и споменика културе: 

Заштита флоре, фауне и укупног биодиверзитета који може бити захваћен Стратегијом спроводи се 

током свих фаза имплементације Стратегије. Приликом израде просторно-планске документације и 

пројеката неопходно је прибавити услове и мишљења органа надлежних за заштиту природе и 

заштиту споменика културе, у случају да се пројекат одвија у подручју заштићеног природног и/или 

културног добра. За све пројектe који су наведени у Листи I и Листи II Уредбе о утврђивању Листе 
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пројекта за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена 

утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 114/08), а који се реализују у заштићеном 

природном добру и заштићеној околини непокретног културног добра, као и у другим подручјима  

посебне намене, носилац пројекта је у обавези да спроведе поступак процене утицаја пројекта на 

животну средину пред органом надлежним за животну средину. 

Као додатне смернице за израду просторно – планских решења и процена утицаја на стратешком или 

пројектном нивоу, и пројектне документације, а нарочито приликом изградње и експлоатације 

саобраћајне инфраструктуре предвиђене стратегијом, поред законом прописаних мера посебну 

пажњу обратити на: 

• озелењавање стајалишта (зелени кровови и вертикално озелењавање стајалишта), 

• озелењавање саобраћајних површина у области коловозних шина, 

• озелењавање површина у оквиру трамвајских баштица. 

8. ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

8.1. KВАЛИТЕТ ВАЗДУХА  

Проучавање и праћење квалитета ваздуха има за циљ контролу и утврђивање степена загађености 

ваздуха, као и утврђивање тренда загађења.  

Правни основ за праћење квалитета ваздуха представља Закон о заштити животне средине 

(„Службени гласник РС“, 135/04, 36/09 72/09 – 43/11 - Уставни суд и 14/2016, 76/2018, 95/2018 - др. 

закон и 95/2018 - др. закон), Закон о Министарствима („Службени гласник РС“, број 72/12 и 76/13), 

Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, 36/09 и 10/2013) и Уредба о условима за 

мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник PC“, бр. 11/2010, 75/2010 и 63/2013). 

Стандарди и методе мониторинга ваздуха прописани су Уредбом о условима за мониторинг и 

захтевима квалитета („Службени гласник РС“ бр. 11/2010, 75/2010 и 63/2013), која је донета на 

основу Закона о заштити ваздуха.  

Предмет систематског мерења су: сумпордиоксид (SО₂), оксида азота (NОX), прашкастих материја 

PM10,и приземног озона (О3).  

Такође, Уредбом су прописане и материје које дефинишу стање квалитета амбијенталног ваздуха 

упозорења и епизодно загађење, места и динамику узорковања, као и граничне вредности 

наведених загађујућих материја. На основу истог Закона, Град Београд утврђује двогодишње 

програме мониторинга ваздуха, према програмима се врше систематска мерења квалитета ваздуха 

на основној и локалној мрежи станица.  

8.2. СТРАТЕШКЕ КАРТЕ БУКЕ И МОНИТОРИНГ НИВОА БУКЕ  

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). 
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За потребе праћења стања и управљања аспектима везаним за квалитет животне средине неопходно 

је израдити стратешке карте буке. Стратешке карте буке садрже приказ података о стању буке у 

животној средини, а нарочито: 

‐ Постојећи, претходни и процењени ниво буке у животној средини изражен индикаторима буке; 

‐ Места прекорачења прописаних граничних вредности; 

‐ Процену броја домаћинстава, школа и болница на одређеном простору које су изложене буци 

изнад прописаних граничних вредности; 

‐ Процену броја људи који се налазе на одређеном простору изложеном буци; 

‐ Изнад прописаних граничних вредности; 

‐ Друге прописане податке, у складу са законом. 

Поред оцене буке, потребно је: 

‐ Израдити акционе планове за редукцију нивоа буке у „бучним“ зонама и одржавање постојећих 

нивоа у „тихим“ зонама; 

‐ Формирати базу података о нивоима буке; 

‐ Информисати јавност. 

8.3. КВАЛИТЕТ ЗЕМЉИШТА 

Индикатор квалитета земљишта - Управљање контаминираним локалитетима  приказује начин 

управљања локалитетима на којима је потврђено присуство локализованог загађења земљишта. 

Индикатором се прати напредовање у управљању овим локалитетима кроз праћење главних 

загађујућих материја које утичу на квалитет земљишта и подземних вода, као и кроз реализовање 

процеса санације и ремедијације.  

Правни основ за праћење индикатора је Уредба о Програму системског праћења квалитета 

земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологије за израду 

ремедијационих програма („Службени гласник РС”, број 88/10); Уредба о утврђивању критеријума за 

одређивање статуса посебно угрожене животне средине, статуса угрожене животне средине и за 

утврђивање приоритета за санацију и ремедијацију („Службени гласник РС”, број 22/10); Закон о 

заштити земљишта („Службени гласник РС”, број 112/15); Уредбa о граничним вредностима 

загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту („Службени гласник РС”, број 30/18 и 64/19). 

8.4. КВАЛИТЕТ ПОДЗЕМНИХ ВОДА 

Испитивање и праћење стања подземних вода у овом контексту повезан је са изабраним 

индикатором квалитета земљишта (Управљање контаминираним локалитетима) и врши се у 

ситуацији када резултати испитивања земљишта указују на потенцијалну контаминацију подземних 

вода. Избор параметара, број локација испитивања и праћење стања, као и учесталост испитивања 

зависиће од резултата испитивања земљишта, а вршиће се у складу са Уредбом о граничним 

вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за 

њихово достизање („Службени гласник РС”, број 50/2012) и Уредбом о утврђивању критеријума за 

одређивање статуса посебно угрожене животне средине, статуса угрожене животне средине и за 

утврђивање приоритета за санацију и ремедијацију („Службени гласник РС”, број 22/10). 
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8.5. КВАЛИТЕТ ПОВРШИНСКИХ ВОДА 

Serbian Water Quality Index (SWQI) као композитни индикатор квалитета површинских вода прати 

девет параметара физичко-хемијског и један параметар микробиолошког квалитета воде 

(температура воде, pH вредност, електропроводљивист, % засићења O2, БПK5, суспендоване 

материје, укупни оксидовани азот (Нитрати + Нитрити), ортофосфати, укупни амонијум и 

највероватнији број колиформних клица) и обезбеђује меру стања површинских вода у погледу 

општег квалитета површинских вода не узимајући у обзир приоритетне и хазардне супстанце. 

Град Београд утврђује двогодишње програме мониторинга површинских вода на профилима 

наведеним у поглављу 4.1.3.4., укључујући и количину суспендованих материја. Мониторинг се врши 

у складу са Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземних 

водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012), а на основу 

којих може да се изврши и процена еколошког статуса или потенцијала водотока обухваћених 

мониторингом према Правилнику о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и 

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

Такође, током испитивања у мају, јулу и септембру врши се и анализа приоритетних и приоритетних 

хазардних супстанци према Уредби о граничним вредностима приоритетних и приоритетних 

хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник 

РС“, бр. 24/2014). 
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9. ПРИКАЗ НАЧИНА ОДЛУЧИВАЊА 

Због значаја могућих негативних и позитивних утицаја предложене Стратегије на животну средину, 

здравље људи, социјални статус локалних заједница нарочито је важно адекватно и  укључивање 

заинтересованих страна у процес доношења одлука по питањима заштите животне средине на 

вишем нивоу од досадашње праксе формалног организовања јавне расправе о предлогу Стратегије.  

Члан 18. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину дефинише учешће 

заинтересованих органа и организација, који могу да дају своје мишљење у року од 30 дана.  

Пре упућивања захтева за добијање сагласности на Извештај о стратешкој процени, орган надлежан 

за припрему Стратегије обезбеђује учешће јавности у разматрању Извештаја о стратешкој процени 

(члан 19). Орган надлежан за припрему Стратегије обавештава јавност о начину и роковима увида у 

садржину извештаја и достављање мишљења, као и времену и месту одржавања јавне расправе у 

складу са законом којим се уређује поступак доношења Стратегије.  

Учешће надлежних органа и институција обезбеђује се писаним путем, а учешће заинтересоване 

јавности и невладиних институција обезбеђује се путем средстава јавног информисања и у оквиру 

јавног излагања, а све примедбе и коментари на текст СПУ морају се такође доставити писаним 

путем.  

Орган надлежан за припрему Стратегије, израђује Извештај о учешћу заинтересованих органа и 

организација и јавности који садржи сва мишљења о СПУ, као и мишљења изјављених у току јавног 

увида и јавне расправе.  

Извештај о СПУ доставља се заједно са извештајем о стручним мишљењима и јавној расправи 

надлежном органу за заштиту животне средине на оцењивање. Оцењивање се врши према 

критеријумима из прилога II Закона. На основу ове оцене орган надлежан за заштиту животне 

средине даје своју сагласност на извештај о СПУ у року од 30 дана од дана пријема захтева за 

оцењивање.  
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10. ЗАКЉУЧЦИ 

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину садржи идентификацију, опис и поступак 

могућих значајних утицаја на животну средину због реализације Стратегије развоја јавног линијског 

превоза путника на територији града Београда за период до 2033. са пресеком 2027. године, као и 

варијанте усвојене на основу циљева и просторног обухвата Стратегије.   

Основни циљ израде Стратегије развоја система јавног транспорта путника у Београду усмерен је ка 

подизању нивоа квалитета транспортних услуга, задржавању и повећању његовог учешћа у видовној 

расподели у оквиру градског транспортног система, производној и економској ефикасности и 

ефективности, еколошкој подобности, што се у повратној вези директно пројектује на одрживи развој 

и квалитет живота у граду Београду. 

Највећи утицај система јавног транспорта путника, у погледу оптерећења животне средине, јесте на 

квалитет ваздуха и ниво буке у животној средини. Утицај на животну средину, такође, могу имати 

атмосферске отпадне воде, као и отпад који се генерише приликом реконструкције и изградње.   

За реализацију општих циљева утврђени су посебни циљеви СПУ у појединим областима заштите. 

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 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. Стратегија разматра две стратешке алтернативе: 

• DoMax сценарио обухвата примену максималног скупа мера.  

• DoMin сценарио је дефинисан кроз скуп мера којима се обезбеђује степен испуњености 

кључних стратешких циљева од минимум 60%. 

Очигледно је да DoMax варијанта учествује са готово 45% у испуњењу циљева везаних за унапређење 

стања животне средине, док DoMin варијанта учествује са близу 30%, у области система јавног 

транспорта путника у Београду. Обзиром да се СПУ базира на низу претпоставки дефинисаних 

методологијом стратегије није могуће квантификовати степен унапређења квалитета животне 

средине у свакој појединачној мери.  

Приликом израде и усвајања одговарајућих просторно-планских решења за мере наведене у Табели 

18, предлаже се израда СПУ која ће показати у ком степену конкретно решење доприноси општим и 

посебним циљевима како су наведени у Поглављу 4 (квалитет ваздуха, климатске промене, бука и 

социјални развој). Такође, носиоци пројеката су у обавези да се обрате надлежном органу за послове 

заштите животне средине са Захтевом о одређивању потребе израде Студије процене утицаја на 

животну средину, приликом спровођења мера наведених у Поглављу 6. 
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РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА 

Табела 19. Резултати испитивања квалитета ваздуха из покретних извора (2019.) 

Параметар Јединица 
Гранична 
вредност 

Мерна места 

PI-
MM1 

PI-
MM2 

PI-
MM3 

PI-
MM4 

PI-
MM5 

PI-
MM6 

PI-
MM7 

PI-
MM8 

PI-
MM9 

PI-
MM10 

PI-
MM11 

PI-
MM12 

PI-
MM13 

PI-
MM14 

PI-
MM15 

CO mg/m3 3 1,5 1,59 2,26 2,47 2,30 2,50 1,55 2,07 1,65 1,50 1,63 1,61 1,46 2,00 1,73 

NO2 µg m3 40 30,5 33,5 47,1 50,9 44,9 48,7 32,5 47,3 38,5 33,7 31,2 36,3 32,9 37,4 28,4 

SO2 µg/m3 50 25,3 23,0 46,8 45,2 36,18 39,0 23,0 40,2 21,6 21,2 16,0 28,5 16,7 30,9 17,1 
 

Табела 20. Резултати испитивања квалитета ваздуха из покретних извора (2018.) 

Параметар Јединица 
Гранична 
вредност 

Мерна места 

PI-
MM1 

PI-
MM2 

PI-
MM3 

PI-
MM4 

PI-
MM5 

PI-
MM6 

PI-
MM7 

PI-
MM8 

PI-
MM9 

PI-
MM10 

PI-
MM11 

PI-
MM12 

PI-
MM13 

PI-
MM14 

PI-
MM15 

CO mg/m3 3 1,7 1,99 2,62 2,32 2,66 2,82 1,69 2,22 1,77 1,75 1,77 1,98 1,75 2,36 1,79 

NO2 µg m3 40 60,3 63,4 80,7 83,1 81,8 80,6 45,2 82,4 46,5 42,8 66,2 57,6 44,3 75,0 53,9 

SO2 µg/m3 50 17,57 24,77 42,74 36,92 41,94 42,17 20,49 31,74 20,24 20,46 17,83 28,39 17,51 32,96 18,85 
 

Табела 21. Резултати испитивања квалитета ваздуха из покретних извора (2017.) 

Параметар Јединица 
Гранична 
вредност 

Мерна места 

PI-
MM1 

PI-
MM2 

PI-
MM3 

PI-
MM4 

PI-
MM5 

PI-
MM6 

PI-
MM7 

PI-
MM8 

PI-
MM9 

PI-
MM10 

PI-
MM11 

PI-
MM12 

PI-
MM13 

PI-
MM14 

PI-
MM15 

CO mg/m3 3 1,85 2,28 2,61 2,39 2,75 2,68 2,01 2,51 1,95 2,03 2,07 2,30 2,11 2,25 2,01 

NO2 µg m3 40 53,6 60,9 62,4 61,0 66,6 67,7 49,7 65,9 48,9 58,5 61,2 57,2 62,7 66,5 58,7 

SO2 µg/m3 50 16,24 21,03 24,69 21,12 24,82 23,0 17,44 20,92 16,86 17,2 19,75 20,51 19,49 20,39 19,17 
 

Табела 22. Резултати испитивања квалитета ваздуха из покретних извора (2016.) 

Параметар Јединица 
Гранична 
вредност 

Мерна места 

PI-
MM1 

PI-
MM2 

PI-
MM3 

PI-
MM4 

PI-
MM5 

PI-
MM6 

PI-
MM7 

PI-
MM8 

PI-
MM9 

PI-
MM10 

PI-
MM11 

PI-
MM12 

PI-
MM13 

PI-
MM14 

PI-
MM15 

CO mg/m3 3 1,87 2,595 2,6 2,595 2,175 2,295 1,8 2,07 1,81 1,935 2,825 2,415 2,275 2,41 1,9 

NO2 µg m3 40 74 113,05 80,4 112,85 90,2 104,1 83,6 113,8 83,2 82,3 104,15 87,8 118,2 112,95 70,9 

SO2 µg/m3 50 28,35 32,7 30,9 28,2 26,9 25,9 25,3 28,15 25,65 26,05 28,45 29,05 26,7 28,2 26,2 
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Табела 23. Резултати испитивања квалитета ваздуха из стационарних извора у насељеним подручјима (2019.) 

Параметар Једница 
МДВ / 
ГВ / ЦВ 

Мерна места 

SI-
MM

1 

SI-
MM

2 

SI-
MM

3 

SI-
MM

4 

SI-
MM

5 

SI-
MM

6 

SI-
MM

7 

SI-
MM

8 

SI-
MM9 

SI-
MM10 

SI-
MM1

1 

SI-
MM1

2 

SI-
MM1

3 

SI-
MM1

4 

SI-
MM1

5 

SI-
MM1

6 

SI-
MM1

7 

SI-
MM1

8 

SI-
MM19 

SI-
MM20 

Континуална фиксна мерења (свакодневна 24-часовна мерења) 

Чађ µg/m3 
50 

(МДВ) 
18 15 17 / 16 16 16 16 / / / 15 14 15 16 17 / / / / 

NO2 µg/m3 40 (ГВ) 53 38 44 10,8 48 42 / 61 23,7 11,1 32 31 26 31 49 53 11,8 9 39 32 

SO2 µg/m3 50 (ГВ) / <10 / 19 / <10 <10 <10 20,3 24,6 <10 <10 <10 <10 <10 <10 28,6 33,4 <10 <10 

PM10 µg/m3 40 (ГВ) / / / 29,4 / / / / 37,2 33,1 / / / / / / 50,6 35,3 / / 

PM2.5 µg/m3 25 (ГВ) / / / 25,4 / / / / / / / / / / / / 38,6 24,6 / / 

CO 
mg/m

3 
3 (ГВ) / / / 3,5 / / / / / / / / / / / / 0,8 / / / 

O3 µg/m3 / / / / 64,8 / / / / / 78,6 / / / / / / / / / / 

B µg/m3 / / / / 8,8 / / / / / / / / / / / / 1,9 / / / 

T µg/m3 / / / / 7,3 / / / / / / / / / / / / 1,8 / / / 

X µg/m3 / / / / 16 / / / / / / / / / / / / 2,3 / / / 

Континуална фиксна мерења (24-часовна, једном недељно / три пута недељно (**) / сваки дан (***)) 

PM10 
µg/m3 

40 (ГВ) 
/ / / 

29,4 
/ 

37,3 
/ 

42,2 
37,2*

** 
33,1**

* 
35,1 43,6 41,2 41,2 47,7 44,2 50,6 

/ 32,6** 32** 

As ng/m3 6 (ЦВ) / / / 1,6 / 1,7 / 1,8 <1*** 1,4*** 1,7 2,1 1,9 1,9 2,3 1,7 4,6 / 1,4** 1,6** 

Cd 
ng/m3 

5 (ЦВ) 
/ / / 

0,4 
/ 

0,4 
/ 

0,4 
0,4**

* 
0,2*** 0,3 0,4 0,4 0,4 0,6 0,4 0,3 

/ 0,5** 0,4** 

Ni 
ng/m3 

20 (ЦВ) 
/ / / 

4 
/ 

14,4 
/ 

7,3 
3,5**

* 
2,2*** 7,9 5,4 5,3 5,3 12,4 6,4 5 

/ 5,6** 9,2** 

Pb 
ng/m3 500 

(ГВ) 
/ / / 

8,9 
/ 

8,4 
/ 

10,8 
9,0**

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

/ 10,8** 7,8** 

B(a)P 
ng/m3 

1 (ЦВ) 
/ / / 

3,2 
/ 

2,3 
/ 

1,9 
4,2**

* 
2,8*** 1,7 2,6 2,7 2,7 2,7 1,9 2,3 

/ 1,9** 1,7** 

Бензен µg/m3 5 (ГВ) / / / / / 6,2 / 5,2 / / / / / / 6,1 5,4 / / / / 
ГВ – Гранична вредност 
МДВ - Максимално дозвољена вредност  
ЦВ – Циљна вредност 
X – Нису вршена мерења 
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Табела 24. Резултати испитивања квалитета ваздуха из стационарних извора у насељеним подручјима (2018.) 

Параметар Јединица 

МДВ / 
ГВ / 
ЦВ 

Мерна места 

SI-
MM

1 

SI-
MM

2 

SI-
MM

3 

SI-
MM

4 

SI-
MM

5 

SI-
MM

6 

SI-
MM

7 

SI-
MM

8 

SI-
MM9 

SI-
MM10 

SI-
MM1

1 

SI-
MM1

2 

SI-
MM1

3 

SI-
MM1

4 

SI-
MM1

5 

SI-
MM1

6 

SI-
MM1

7 

SI-
MM1

8 

SI-
MM19

* 

SI-
MM20

* 

Континуална фиксна мерења (свакодневна 24-часовна мерења) 

Чађ µg/m3 
50 

(МДВ) 
18 16 18 / 17 17 18 19 / / / 16 17 16 18 20 / / / / 

NO2 µg/m3 40 (ГВ) 51 39 45 17 46 48 / 70 24 17 35 34 24 27 49 54 16 16 43 27 

SO2 µg/m3 50 (ГВ) / <10 / 31 / <10 <10 <10 31 17 <10 <10 <10 <10 <10 <10 20 23 <10 <10 

PM10 µg/m3 40 (ГВ) / / / 35 / / / / 48 37 / / / / / / 46 29 / / 

PM2.5 µg/m3 25 (ГВ) / / / 28 / / / / / / / / / / / / 38 22 / / 

CO 
mg/m

3 
3 (ГВ) / / / 75 / / / / / / / / / / / / 1 / / / 

O3 µg/m3 / / / / 1 / / / / / 72 / / / / / / / / / / 

B µg/m3 / / / / 3 / / / / / / / / / / / / 1 / / / 

T µg/m3 / / / / 27 / / / / / / / / / / / / 1 / / / 

X µg/m3 / / / / 24 / / / / / / / / / / / / 1 / / / 

Континуална фиксна мерења (24-часовна, једном недељно / три пута недељно (**) / сваки дан (***)) 

PM10 
µg/m3 

40 (ГВ) / / / 39,6 / 42,3 / 42,3 
47,1*

** 
37,3**

* 
33,2 45,9 42,6 39,5 43,0 43,4 42,2 / 33,6** 29,3** 

As ng/m3 6 (ЦВ) / / / 2,1 / 1,8 / 1,8 
2,4**

* 
2,1*** 1,8 2,4 2,2 2,2 2,0 2,1 4,4 / 1,6** 1,2** 

Cd 
ng/m3 

5 (ЦВ) / / / 0,5 / 0,5 / 0,8 
0,6**

* 
0,4*** 0,4 0,5 0,6 0,5 0,4 0,5 0,4 / 0,5** 0,3** 

Ni 
ng/m3 

20 (ЦВ) / / / 6,4 / 8,3 / 0,5 
6,8**

* 
3,1*** 10,2 6,9 6,6 6,6 13,9 8,3 5,9 / 7,0** 8,9** 

Pb 
ng/m3 500 

(ГВ) 
/ / / 14,0 / 14,6 / 14,6 

13,4*
** 

4,8*** 12,6 17,5 15,2 14,7 14,3 15,2 13,2 / 12,7** 11,2** 

B(a)P 
ng/m3 

1 (ЦВ) / / / 2,67 / 1,77 / 1,77 
3,69*

** 
3,87**

* 
1,41 2,87 2,58 1,89 2,10 2,28 2,89 / 1,9** 

2,25*
* 

Бензен µg/m3 5 (ГВ) / / / / / 5,6 / 5,6 / / / / / / 5,8 6,0 / / / / 
* Мерења започета 18.05.2018.г. по успостављању мерних места (индикативна мерења нивоа загађујућих материја у циљу успостављања фиксних мерења) 
ГВ – Гранична вредност 
МДВ - Максимално дозвољена вредност  
ЦВ – Циљна вредност 
X – Нису вршена мерења 
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Табела 25. Резултати испитивања квалитета ваздуха из стационарних извора у насељеним подручјима (2017.) 

Параметар Јединица 
МДВ 
/ ГВ / 

ЦВ 

Мерна места 

SI-
MM1 

SI-
MM2 

SI-
MM3 

SI-
MM4 

SI-
MM5 

SI-
MM6 

SI-
MM7 

SI-
MM8 

SI-
MM9 

SI-
MM10 

SI-
MM11 

SI-
MM12 

SI-
MM13 

SI-
MM14 

SI-
MM15 

SI-
MM16 

SI-
MM17 

SI-
MM18 

Континуална фиксна мерења (свакодневна 24-часовна мерења) 

Чађ µg/m3 
50 

(МДВ) 
19 16 19 / 18 19 17 21 / / / 16 18 17 19 19 / / 

NO2 
µg/m3 40 

(ГВ) 
56 44 44 31,2 44 47 X 62 33,7 29,5 38 32 27 23 50 57 29,9 28,8 

SO2 
µg/m3 50 

(ГВ) 
/ <10 / 22,6 / <10 <10 10 26,6 23,6 <10 <10 <10 <10 <10 <10 19,8 18,1 

PM10 
µg/m3 40 

(ГВ) 
/ / / 28,9 / / / / 38,1 38,5 / / / / / / 41,7 34,4 

PM2.5 
µg/m3 25 

(ГВ) 
/ / / 31,7 / / / / / / / / / / / / 36,1 25,3 

CO mg/m3 3 (ГВ) / / / 1,0 / / / / / / / / / / / / 1,1 / 

O3 µg/m3 / / / / 36,4 / / / / / 35,7 / / / / / / X / 

B µg/m3 / / / / 3,3 / / / / / / / / / / / / 2,7 / 

T µg/m3 / / / / 9,6 / / / / / / / / / / / / 3,5 / 

X µg/m3 / / / / 11,1 / / / / / / / / / / / / 5,8 / 

Континуална фиксна мерења (24-часовна, једном недељно) 

PM10 µg/m3 40 / / / 45,5 / 39,9 / 64,5 / / / / / / 54,6 48,5 42,8 / 

As ng/m3 6 (ЦВ) / / / 2,9 / 2,4 / 3,2 / / / / / / 3,2 4,1 7,1 / 

Cd ng/m3 5 (ЦВ) / / / 0,6 / 0,5 / 0,6 / / / / / / 0,6 0,6 0,5 / 

Ni 
ng/m3 20 

(ЦВ) 
/ / / 11,7 / 17,1 / 12,5 / / / / / / 19,1 10,8 6,0 / 

Pb ng/m3 
500 
(ГВ) 

/ / / 12,4 / 10,9 / 15,6 / / / / / / 15,0 15,7 9,0 / 

B(a)P ng/m3 1 (ЦВ) / / / 2,7 / 2,5 / 2,8 / / / / / / 3,1 2,4 2,2 / 

Бензен µg/m3 5 (ГВ) / / / / / 3,9 / 5,0 / / / / / / 5,0 4,4 X / 
ГВ – Гранична вредност 
МДВ - Максимално дозвољена вредност ЦВ – Циљна вредност 
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Табела 26. Резултати испитивања квалитета ваздуха из стационарних извора у насељеним подручјима (2016.) 

Параметар Јединица 
МДВ 
/ ГВ / 

ЦВ 

Мерна места 

SI-
MM1 

SI-
MM2 

SI-
MM3 

SI-
MM4 

SI-
MM5 

SI-
MM6 

SI-
MM7 

SI-
MM8 

SI-
MM9 

SI-
MM10 

SI-
MM11 

SI-
MM12 

SI-
MM13 

SI-
MM14 

SI-
MM15 

SI-
MM16 

SI-
MM17 

SI-
MM18 

Континуална фиксна мерења (свакодневна 24-часовна мерења) 

Чађ µg/m3 
50 

(МДВ) 
22 17 26 / 20 20 15 25 / / / 20 19 20 21 20 / / 

NO2 
µg/m3 40 

(ГВ) 
64 43 57 41,2 34 47 X 46 48,7 51,6 34 42 29 26 48 49 51,6 40,6 

SO2 
µg/m3 50 

(ГВ) 
/ <10 / 23,5 / <10 <10 <10 39,5 28,1 <10 <10 17 <10 <10 26 39,0 26,6 

PM10 
µg/m3 40 

(ГВ) 
/ / / 62,1 / / / / 67,0 74,9 / / / / / / 65,4 50,7 

PM2.5 
µg/m3 25 

(ГВ) 
/ / / 48,6 / / / / / / / / / / / / 55,9 42,4 

CO mg/m3 3 (ГВ) / / / 1,1 / / / / / / / / / / / / 1,4 / 

O3 µg/m3 / / / / 27,0 / / / / / 25,0 / / / / / / / / 

B µg/m3 / / / / 4,2 / / / / / / / / / / / / 4,1 / 

T µg/m3 / / / / 7,2 / / / / / / / / / / / / 8,1 / 

X µg/m3 / / / / 6,4 / / / / / / / / / / / / 5,6 / 

Континуална фиксна мерења (24-часовна, једном недељно) 

PM10 µg/m3 40 / / / 57,7 / 78,2 / 69,4 72,3 61,0 50,5 82,3 59,2 55,5 67,8 53,8 80,3 X 

As ng/m3 6 (ЦВ) / / / 4,5 / 4,6 / 5,4 5,8 7,6 3,6 3,8 4,1 3,3 4,5 4,9 10,4 X 

Cd ng/m3 5 (ЦВ) / / / 1,1 / 1,0 / 0,9 1,1 0,6 0,7 0,8 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 X 

Ni ng/m3 
20 

(ЦВ) 
/ / / 9,1 / 40,4 / 15,4 25,0 15,3 13,8 17,9 8,8 7,5 33,0 12,3 10,0 X 

Pb ng/m3 
500 
(ГВ) 

/ / / 28,4 / 17,2 / 21,0 18,7 10,4 14,6 18,3 19,4 16,3 19,0 19,3 15,0 X 

B(a)P ng/m3 1 (ЦВ) / / / 7,6 / 11,6 / 8,6 7,7 6,7 3,8 6,2 6,2 4,54 5,2 4,7 6,2 X 

Бензен µg/m3 5 (ГВ) / / / / / 7,0 / 8,3 / / / / / / 5,5 4,2 X X 
ГВ – Гранична вредност МДВ - Максимално дозвољена вредност ЦВ – Циљна вредност 
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Резултати показују да су просечне годишње концентрације прелазиле прописану граничну вредност 

за: 

➢ Континуална свакодневна 24-часовна фиксна мерења: 

• NO2 (40 µg/m3) на: 

o 7 мерних места у 2019. години (SI-MM1, SI-MM3, SI-MM5, SI-MM6, SI-MM8, SI-MM15, SI-

MM16), 

o 8 мерних места у 2018. години  (SI-MM1, SI-MM3, SI-MM5, SI-MM6, SI-MM8, SI-MM10, SI-

MM15, SI-MM16, SI-MM17 и SI-MM19),  

o 8 мерних места у 2017. години (SI-MM1, SI-MM2, SI-MM3, SI-MM5, SI-MM6, SI-MM8, SI-

MM15, SI-MM16), 

o 13 мерних места у 2016. години (SI-MM1, SI-MM2, SI-MM3, SI-MM4, SI-MM6, SI-MM8, SI-

MM9, SI-MM12, SI-MM15, SI-MM16, SI-MM18). 

• PM10: (40 µg/m3) на: 

o 1 мерном месту у 2019. години (SI-MM17), 

o 2 мерна места у  2018. години (SI-MM9 и SI-MM17), 

o 1 мерном месту у 2017. години (SI-MM17), 

o 4 мерна места у 2016. години (SI-MM4, SI-MM9, SI-MM17 и SI-MM18). 

• PM2.5 (25 µg/m3) на: 

o 3 мерна места у 2019., 2018., 2017. и 2016. години (SI-MM4, SI-MM17 и SI-MM18). 

• CO (3 µg/m3) на: 

o 1 мерном месту у 2019. и 2018. години (SI-MM4). 

 

➢ Континуална фиксна 24-часовна мерења једном недељно (три пута недељно (SI-MM19 и SI-

MM20)/сваки дан (SI-MM9 и SI-MM10) у 2018. Години): 

• PM10 (40 µg/m3) на: 

o 6 мерних места у 2019. години (SI-MM8, SI-MM12, SI-MM13, SI-MM15, SI-MM16 и SI-

MM17), 

o 8 мерних места у 2018. години (SI-MM6, SI-MM8, SI-MM9, SI-MM12, SI-MM13, SI-MM15, 

SI-MM16 и SI-MM17), 

o 9 мерних места у 2017. години (SI-MM4, SI-MM8, SI-MM9, SI-MM12, SI-MM13, SI-MM14, 

SI-MM15, SI-MM16, SI-MM17 и SI-MM18), 

o 12 мерних места у 2016. години (SI-MM4, SI-MM6, SI-MM8, SI-MM9, SI-MM10, SI-MM11, 

SI-MM12, SI-MM13, SI-MM14, SI-MM15, SI-MM16 и SI-MM17). 

• B(a)P (1 ng/m3) на: 

o 14 мерних места у 2019. и 2018. години (SI-MM4, SI-MM6, SI-MM8, SI-MM9, SI-MM10, SI-

MM11, SI-MM12, SI-MM13, SI-MM14, SI-MM15, SI-MM16, SI-MM17, SI-MM19 и SI-MM20), 

o 12 мерних места 2017. и 2016. години (SI-MM4, SI-MM6, SI-MM8, SI-MM9, SI-MM10, SI-

MM11, SI-MM12, SI-MM13, SI-MM14, SI-MM15, SI-MM16 и SI-MM17). 

• Бензен (5 µg/m3) на: 

o 4 мерна места у 2019. и 2018. години (SI-MM6, SI-MM8, SI-MM15 и SI-MM16). 

• As (6 ng/m3) на: 

o 2 мерна места у 2016. години (SI-MM10 и SI-MM17). 

• Ni (20 ng/m3) на: 

o 3 мерна места у 2016. години (SI-MM6, SI-MM9 и SI-MM15). 
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Табела 27. Резултати испитивања квалитета ваздуха из стационарних извора у индустријским зонама (2016 - 2019.) 

Параметар Јединица 
ГВ / ЦВ / 

МДК 

Резултати мерења 

2016. година 2017. година 2018. година 2019. година 

II-MM1 II-MM2 II-MM3 II-MM1 II-MM2 II-MM3 II-MM1 II-MM2 II-MM3 II-MM1 II-MM2 II-MM3 

NO2 µg/m3 40 (ГВ) 18,2 / / 22,0 / / 32,2 / / 45,7 / / 

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

Формалдехид µg/m3 
100 

(МДК) 
20,5 / 16,9 21,4 / 24,5 18,0 / 11,8 20,6 / 12,9 

Акролеин µg/m3 
100 

(МДК) 
36,6 / 26,8 13,1 / 14,6 10,3 / 12,6 10,9 / 12,5 

PM10 µg/m3 40 (ГВ) 81,5 63,9 80,6 40,3 45,0 52,9 40,9 38,1 44,6 39,9 36,8 46,8 

As µg/m3 6 (ЦВ) 11,8 4,4 4,6 5,1 2,7 3,6 3,5 1,8 2,2 3,8 1,9 2,0 

Cd µg/m3 5 (ЦВ) 0,7 0,9 1,0 0,4 0,7 0,8 0,3 0,4 0,5 0,3 0,5 0,5 

Ni µg/m3 20 (ЦВ) 6,8 8,4 10,6 8,2 8,2 8,8 5,4 7,0 9,5 6,3 5,4 7,8 

Pb µg/m3 500 (ГВ) 11,4 15,5 45,6 7,8 12,5 26,3 9,7 14,2 16,0 7,8 9,3 10,7 

NO3 µg/m3 / 10,3 / / 4,2 / / 3,2 / / 3,02 / / 

SO4 µg/m3 / 15,7 / / 5,8 / / 5,8 / / 5,56 / / 

NH4 µg/m3 / 7,2 / / 1,5 / / 1,1 / / 1,97 / / 

Cl µg/m3 30 (МДК) 1,8 / / 2,9 / / 0,7 / / 1,06 / / 

B(a)P µg/m3 1 (ЦВ) 6,5 5,1 7,2 1,4 2,4 3,3 1,77 2,13 2,66 2,02 2,7 3,1 

OC µg/m3 / 10,7 9,0 / 4,3 6,2 X 8,5 8,5 / 7,3 8,6 / 

EC µg/m3 / 4,3 2,6 / 2,1 2,4 X 5,1 5,4 / 3,7 3,7 / 

Таложне материје 

pH вредност  / 5,9 / 6,1 6,1 / 6,0 6,7 / 6,7 5,6 / 5,8 

Електропроводљивост μS. cm-1 / 112,0 / 107,0 112,4 / 114,9 24,5 / 52,0 102,3 / 79,7 

Укупне таложне 
материје  

mg/m2/дан 
200 

(МДК) 
219,1 / 163,7 200,7 / 135,1 31,7 / 53,0 187,7 / 164,1 

Растворни део mg/m2/дан / 141,8 / 118,1 144,0 / 94,0 10,9 / 32,7 111,3 / 71,9 

Нерастворни део mg/m2/дан / 77,3 / 45,7 56,7 / 41,1 20,8 / 20,4 76,4 / 92,2 

Пепео mg/m2/дан / 33,7 / 18,0 28,6 / 25,0 4,55 / 7,3 43,1 / 20,6 

Сагорљиви део mg/m2/дан / 43,5 / 27,7 28,1 / 16,1 16,25 / 13,2 33,3 / 71,6 

NO3 mg/m2/дан / 1,7 / 3,2 1,9 / 3,1 2,1 / 1,8 1,5 / 2,6 

NH3 mg/m2/дан / 2,0 / 2,0 1,4 / 1,5 1,2 / 0,6 6,70 / 5,09 

Cl mg/m2/дан / 3,2 / 6,3 1,3 / 4,9 1,1 / 3,7 2,5 / 2,6 

Ca mg/m2/дан / 8,2 / 9,0 7,2 / 9,0 3,2 / 7,7 6,0 / 5,4 

As mg/m2/дан / <60 / <60 <60 / <60 <60 / <60 <60 / <60 
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Параметар Јединица 
ГВ / ЦВ / 

МДК 

Резултати мерења 

2016. година 2017. година 2018. година 2019. година 

II-MM1 II-MM2 II-MM3 II-MM1 II-MM2 II-MM3 II-MM1 II-MM2 II-MM3 II-MM1 II-MM2 II-MM3 

Cd mg/m2/дан / <6 / <6 <6 / <6 <6 / <6 <6 / <6 

Ni mg/m2/дан / <10 / <10 <10 / <10 <10 / <10 <10 / <10 

P mg/m2/дан  <60 / <60 <60 / <60 <60 / <60 <60 / <60 
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РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА НИВОА БУКЕ 

Табела 28. Резултати мерења нивоа буке (2017 -  2020.) 

Зона Намена простора Мерно место 

Гранична 
вредност (dB) 

Резултати мерења (dB) 

Пролеће 2017. Јесен 2017. Пролеће 2018. Јесен 2018. Пролеће 2019. Јесен 2019. Пролеће 2020. Јесен 2020 

Дан и 
вече 

Ноћ Дан Вече Ноћ Дан Вече Ноћ Дан Вече Ноћ Дан Вече Ноћ Дан Вече Ноћ Дан Вече 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 

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 

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 

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 

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 

ММ17 
Гандијева/Дула 
Караклајића 2020.г. 

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

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 

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 

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 

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 

ММ28 Песиде 
Миленковић 

24 24 24 50 47 42 51 48 42 49 46 41 52 50 45 49 47 41 47 45 40 52 49 42 

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 

4 

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

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

5 

Градски центар, 
занатска, трговачка, 
административно-
управна зона 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 

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 

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 

ММ6 Благоја 
Паровића 

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

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 

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 

MM10 
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 

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 

ММ12 Војводе 
Степе 

64 64 57 61 60 56 68 68 64 68 67 63 67 67 63 66 66 61 66 65 62 63 63 58 

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 

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 

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 

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 

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 
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Зона Намена простора Мерно место 

Гранична 
вредност (dB) 

Резултати мерења (dB) 

Пролеће 2017. Јесен 2017. Пролеће 2018. Јесен 2018. Пролеће 2019. Јесен 2019. Пролеће 2020. Јесен 2020 

Дан и 
вече 

Ноћ Дан Вече Ноћ Дан Вече Ноћ Дан Вече Ноћ Дан Вече Ноћ Дан Вече Ноћ Дан Вече Ноћ Дан Вече Ноћ Дан Вече Ноћ 

MM20 
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 

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 

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 

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 

ММ33 Недељка 
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 

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 

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 

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 

ММ30 „Форд“ – 
„Грмеч“/Вишњичка 
106 А 2020.г. 
(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 
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• ЧУКАРИЦА: 

- MM6 - Благоја Паровића (зона 5): долази до прекорачења граничних вредности у 2017. 

години у пролеће за ноћ и јесен за дан, вече и ноћ, у 2018. години (пролеће) за ноћ и у 2020. 

години (пролеће) за ноћ и (јесен) за дан вече и ноћ.  

- MM24 - Стевана Филиповића (зона 3): долази до прекорачења граничних вредности у 2017., 

2018., 2019. и 2020. години у оба циклуса (пролеће и јесен) за дан вече и ноћ. 

 

• НОВИ БЕОГРАД: 

- MM1 - Јурија Гагарина (зона 3): долази до прекорачења граничних вредности у 2017., 2018. 

и 2019. години у оба циклуса (пролеће и јесен) за дан вече и ноћ, осим у 2018. години 

(пролеће) и 2019. години (јесен) за вече, у 2020. години (пролеће) за дан и ноћ и (јесен) за 

дан, вече и ноћ. 

- MM11 - Булевар Војводе Мишића (зона 5): долази до прекорачења граничних вредности у 

2017., 2018., 2019. и 2020. години у оба циклуса (пролеће и јесен) за дан вече и ноћ, осим у 

2017. години (пролеће и јесен) за ноћ, 2020. и 2019. години (јесен) за дан и вече. 

- MM17 - Гандијева (зона 3): долази до прекорачења граничних вредности у 2017., 2018., 

2019. и 2020. години у оба циклуса (пролеће и јесен) за дан вече и ноћ, осим у 2020. години 

(јесен) за вече. 

- MM19 - Похорска (зона 5) долази до прекорачења граничних вредности у 2017. години у оба 

циклуса за дан, вече и ноћ, у 2018. години (јесен) и 2019. години (пролеће и јесен) за ноћ, у 

2020. години (пролеће) за ноћ и (јесен) за дан и ноћ. 

- MM22 - Арсенија Чарнојевића (зона 5): долази до прекорачења граничних вредности у 2017. 

години (пролеће и јесен) за дан, вече и ноћ, у 2018. години у пролеће за ноћ и јесен за дан и 

ноћ, у 2019. и 2020. години (пролеће и јесен) за ноћ. 

- MM23 - Гоце Делчева (зона 5): долази до прекорачења граничних вредности у 2017. години 

(пролеће и јесен) за дан вече и ноћ, осим за вече у пролеће и у 2020. години (јесен) за ноћ.  

- MM33 - Недељка Гвозденовића (зона 5): не долази до прекорачења граничних вредности, 

осим у 2017. години (пролеће и јесен) за ноћ. 

 

• ПАЛИЛУЛА: 

- MM2 - Булевар Краља Александра (зона 5): долази до прекорачења граничних вредности у 

2017., 2018. и 2019. години у оба циклуса (пролеће и јесен) за дан вече и ноћ, осим у 2017. 

години (пролеће) за вече и 2020. години (пролеће) за дан. 

- MM10 - Далматинска (зона 5): не долази до прекорачења граничних вредности, осим у 2017. 

години (пролеће) за вече и ноћ, у 2018. години (пролеће) за ноћ и 2020. години (јесен) за 

ноћ. 

- MM14 - Булевар Деспота Стефана (зона 5): долази до прекорачења граничних вредности у 

2017., 2018., 2019. и 2020. години у оба циклуса (пролеће и јесен) за дан вече и ноћ. 

- MM21 - Борча – Беле Барток (зона 3): не долази до прекорачења граничних вредности, осим 

у 2018. години (јесен) и 2019. години (пролеће и јесен) за ноћ, у 2020. години (пролеће) за 

вече и ноћ и (јесен) за ноћ.  

- MM31 - Хоповска (зона 3): не долази до прекорачења граничних вредности, осим у 2017. 

години (јесен) за ноћ, у 2018. години (пролеће) за ноћ и 2020. године (пролеће) за ноћ. 

- MM32 - Миријевски булевар (зона 5): долази до прекорачења граничних вредности у 2017., 

2018., 2019. и 2020. години у оба циклуса (пролеће и јесен) за ноћ. 
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• РАКОВИЦА: 

- MM7 - Краљице Јелене (зона 6, граничи се са зоном 5): долази до прекорачења граничних 

вредности у 2017., 2018., 2019. и 2020. години у оба циклуса (пролеће и јесен) за дан вече и 

ноћ, осим у 2017. години (пролеће) за дан и вече, и 2020. години (пролеће) за дан. 

 

• САВСКИ ВЕНАЦ: 

- MM4 - Немањина (зона 5): не долази до прекорачења граничних вредности у оба циклуса за 

дан и вече , осим у 2017., 2018. и 2019. години (пролеће и јесен) за ноћ и у 2020. години 

(јесен) за ноћ. 

- MM16 - Зелени Венац (зона 5): долази до прекорачења граничних вредности у 2017., 2018., 

2019. и 2020. години у оба циклуса (пролеће и јесен) за дан вече и ноћ, осим у 2017. години 

(пролеће и јесен) и 2019. години (јесен) за вече. 

- MM26 - Клинички центар (зона 1): долази до прекорачења граничних вредности у 2017., 

2018., 2019. и 2020. години у оба циклуса (пролеће и јесен) за дан вече и ноћ, осим за 2020. 

годину (јесен) за вече. 

- MM28 - Персиде Миленковић (зона 3): не долази до прекорачења граничних вредности. 

 

• СТАРИ ГРАД: 

- MM3 - Краљице Наталије (зона 5): долази до прекорачења граничних вредности осим у 

2017. години (јесен) за вече и у 2018., 2019. и 2020. години (пролеће и јесен) за ноћ. 

- MM8 - Узун Миркова (зона 5): не долази до прекорачења граничних вредности, осим у 2018. 

години (пролеће и јесен) за ноћ и 2020. години (јесен) за дан вече и ноћ. 

- MM20 - Карађорђева (зона 5): долази до прекорачења граничних вредности у 2017., 2018., 

2019. и 2020. години у оба циклуса (пролеће и јесен) за дан вече и ноћ, осим у 2019. години 

у пролеће за вече и у јесен за дан и вече.  

- MM29 - Калемегдан (зона 1): не долази до прекорачења граничних вредности, осим у 2018. 

години (пролеће и јесен), 2019. години (пролеће) за ноћ и у 2020. години (пролеће) за дан. 

 

• ВОЖДОВАЦ: 

- MM9 - Криволачка (зона 5): не долази до прекорачења граничних вредности, осим у 2020. 

години (јесен) за дан и вече. 

- MM12 - Војводе Степе (зона 5): долази до прекорачења граничних вредности у 2017., 2018., 

2019. и 2020. години у оба циклуса (пролеће и јесен) за дан вече и ноћ, осим у 2017. години 

(пролеће и јесен) за дан и вече и 2020. године (јесен) за дан и вече. 

- MM13 - Устаничка (зона 5): не долази до прекорачења граничних вредности, осим у 2017. 

години (јесен) за дан, вече и ноћ. 

 

• ЗЕМУН: 

- MM15 - Земун - Главна (зона 5): долази до прекорачења граничних вредности у 2017. години 

у пролеће за дан, вече и ноћ и јесен за дан и ноћ, у 2018. години у пролеће за ноћ и јесен за 

дан и ноћ, у 2019. години у пролеће за дан и ноћ и јесен за ноћ и 2020. години (пролеће) за 

дан и ноћ и (јесен) за дан вече и ноћ. 

- MM25 - Земун - Гимназија (зона 2): долази до прекорачења граничних вредности у 2017. 

години (пролеће) за вече, у 2018. и 2019. години (пролеће и јесен) за дан и вече, у 2020. 

години (јесен) за дан, вече и ноћ. 
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- MM27 - Угриновачка (зона 3): долази до прекорачења граничних вредности у 2017., 2018., 

2019. и 2020. години у оба циклуса (пролеће и јесен) за дан вече и ноћ . 

- MM30 - „Форд“ – „Грмеч“ (зона 6, граничи се са зоном 5): не долази до прекорачења 

граничних вредности, осим у 2017., 2018. (јесен) за ноћ и 2020. године (пролеће и јесен) за 

дан и вече. 

- MM34 - Јована Бранковића (зона 5): долази до прекорачења граничних вредности у 2017. 

години (пролеће и јесен) за ноћ, у 2018. години у пролеће за дан, вече и ноћ и у јесен за дан 

и ноћ, у 2019. години (пролеће) за дан, вече и ноћ и 2020. години (пролеће) за ноћ. 

 

• ЗВЕЗДАРА: 

- MM5 - Захумска (зона 3): долази до прекорачења граничних вредности у 2017. години у оба 

циклуса за дан, вече и ноћ, у 2018. години (јесен) и 2019. години (пролеће и јесен) за ноћ, у 

2020. години (пролеће) за ноћ и (јесен) за дан, вече и ноћ. 

- MM18 - Радојке Лакић (зона 3): не долази до прекорачења граничних вредности, осим у 

2020. години (јесен) за ноћ. 

 

• СУРЧИН: 

- MM35 – Војвођанска (зона 5): долази до прекорачења граничних вредности у 2017. години у 

пролеће за дан, вече и ноћ, а у јесен за ноћ, у 2018. години (пролеће и јесен) за дан и ноћ, у 

2019. години у пролеће за дан, вече и ноћ, а у јесен за дан и ноћ, у 2020. години (пролеће и 

јесен) за дан и ноћ.  
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РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА КВАЛИТЕТА ПОВРШИНСКИХ ВОДА 

Извор: https://www.beograd.rs/cir/gradska-vlast/1746715-podaci-o-kvalitetu-cinilaca-zivotne-sredine/ 

NB: Извештаји су преузети у целости. 

Јануар 2018.г. 

Програмом контроле квалитета површинских вода на територији Београда за јануар 2018. године је обухваћена 
контрола шест водотока на укупно 10 профила. Извршеним мониторингом је обухваћено 5 природних 
водотока: Сава, Дунав, Колубара, Топчидерка и Железничка река, као и вештачки водотока канал Галовица, а 
укупно је извршено узорковање и анализа 12 узорака. Извршена испитивања су обухватила опште физичко-
хемисјке и микробиолошке параметре за одређивање класе квалитета површинских вода према Уредби о 
граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземнинх водама и седименту и роковима за 
њихово достизање („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012), а на основу коијх може да се изврши и процена еколошког 
статуса или потенцијала водотока обухваћених мониторингом према Правилнику о параметрима еколошког и 
хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода (Скл 
гласник РС“, рб. 74/2011).  
Мониторинг квалитета воде реке Саве током јануару је обухватио три узорка, два са локалитета Макиш у 
Београду узоркована 15. и 26. јануара и један узорак са локалитета Забран у Обреновцу узоркован 26. јануара. 
На основу анализираних параметара узорак са локалитета Макиш од 15. јануара одговарао је II класи квалитета 
површинских вода, односно добром еколошком статусу, док су узорци од 26. јануара са локалитета Макиш и 
Забран одговарали III класи квалитета, односно умереном еколошком потенцијалу.  
Мониторинг квалитета воде реке Дунав током јануара је обухватио три узорка, два са локалитета Винча 
узоркована 15. и 26. јануара и један узорак са локалитета Батајница узоркован 26. јануара. На основу 
анализираних параметара узорци са локалитета Винча од 15. јануара и Батајница од 26. јануара одговарају III 
класи квалитета површинских вода, односно умереном еколошком статусу, док је узорак са локалитета Винча 
од 26. јануара одговарао IV класи квалитета, односно слабом еколошком статусу.  
Мониторинг квалитета воде реке Колубаре током јануара је обухватио два узорка, по један са локалитета мост 
на путу за Обреновац и Ћелије, узоркована 22. јануара. На основу анализираних параметара узорак са 
локалитета мост на путу за Обреновац одговара III класи квалитета површинских вода, односно умереном 
еколошком статусу, док је узорак са локалитета Ћелије одговарао IV класи квалитета, односно слабом 
еколошком статусу.  
Месечни мониторинг квалитета воде Топчидерске реке у јануару обухвата један узорак са локалитета мост код 
Цареве ћуприје који је узоркован 25. јануара. На основу анализираних параметара испитани узорак одговара V 
класи квалитета површинских вода, односно лошем еколошком статусу.  
Месечни мониторинг квалитета Железничке реке у јануару обухвара један узорак са локалитета мост за 
фабрику „Иво Лола Рибар“ који је узоркован 25. јануара. На основу анализираних параметара испитани узорак 
одговара V класи квалитета површинских вода, односно лошем еколошском статусу.  
Мониторинг квалитета воде канала Галовица током јануара је обухватио два узорка, по један са локалитета 
мост у Дечу и код црпне станице, узоркована 25. јануара. На основу анализираних параметара оба испитана 
узорка су одговарала V класи квалитета површинских вода, односно лошем еколошком потенцијалу.  
 

Фебруар 2018.г. 

Програмом контроле квалитета површинских вода на територији Београда за фебруар 2018. године је 
обухваћена контрола шест водотока на укупно 10 профила. Извршеним мониторингом је обухваћено 5 
природних водотока: Сава, Дунав, Колубара, Топчидерка и Железничка река, као и вештачки водоток канал 
Галовица, а укупно је извршено узорковање и анализа 12 узорака. Извршена испитивања су обухватила опште 
физичко-хемисјке и микробиолошке параметре за одређивање класе квалитета површинских вода према 
Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземнинх водама и седименту и 
роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012), а на основу коијх може да се изврши и процена 
еколошког статуса или потенцијала водотока обухваћених мониторингом према Правилнику о параметрима 
еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних 
вода (Скл гласник РС“, рб. 74/2011).  
Мониторинг квалитета воде реке Саве током јануару је обухватио три узорка, два са локалитета Макиш у 
Београду узоркована 9. и 20. фебруара и један узорак са локалитета Забран у Обреновцу узоркован 20. 

https://www.beograd.rs/cir/gradska-vlast/1746715-podaci-o-kvalitetu-cinilaca-zivotne-sredine/
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фебруара. На основу анализираних параметара оба узорка са локалитета Макиш одговарају IV класи квалитета 
површинских вода, односно слабом еколошком статусу, док узорак са локалитета Забран, од 20. фебруара, 
одговара III класи квалитета, односно умереном еколошком потенцијалу.  
Мониторинг квалитета воде реке Дунав током фебруара је обухватио три узорка, два са локалитета Винча 
узоркована 09. и 21. фебруара и један узорак са локалитета Батајница узоркован 14. фебруара. На основу 
анализираних параметара узорак са локалитета Винча, од 9. фебруара, одговара III класи квалитета 
површинских вода, односно умереном еколошком статусу, док је узорак са истог локалитета од 21. фебруара 
одговарао V класи квалитета, односно лошем еколошком статусу. Квалитет воде на локалитету Батајница је 
одговарао IV класи квалитета површинских вода, односно слабом еколошком статусу.  
Мониторинг квалитета воде реке Колубаре током јануара је обухватио два узорка, по један са локалитета мост 
на путу за Обреновац и Ћелије, који су узорковани 8. фебруара. На основу анализираних параметара оба 
испитана узорка одговарају III класи квалитета површинских вода, односно умереном еколошком статусу.  
Месечни мониторинг квалитета воде Топчидерске реке у јануару обухвата један узорак са локалитета мост код 
Цареве ћуприје који је узоркован 02. фебруара. На основу анализираних параметара испитани узорак одговара 
V класи квалитета површинских вода, односно лошем еколошком статусу.  
Месечни мониторинг квалитета Железничке реке у јануару обухвара један узорак са локалитета мост за 
фабрику „Иво Лола Рибар“ који је узоркован 02. фебруара. На основу анализираних параметара испитани 
узорак одговара V класи квалитета површинских вода, односно лошем еколошском статусу.  
Мониторинг квалитета воде канала Галовица током јануара је обухватио два узорка, по један са локалитета 
мост у Дечу и код црпне станице, који су узорковани 14. фебруара. На основу анализираних параметара узорак 
са локалитета црпна станица одговара IV класи квалитета површинских вода, односно слабом еколошком 
потенцијалу, док узорак са локалитета мост у Дечу одговара V класи квалитета, односно лошем еколошком 
потенцијалу. 
 

Март 2018.г. 

 
Програмом контроле квалитета површинских вода на територији Београда за март 2018. године је обухваћена 
контрола шест водотока на укупно 10 профила. Извршеним мониторингом је обухваћено 6 водотока, 5 
природних: Сава, Дунав, Колубара, Топчидерка и Железничка река, као и један вештачки водоток канал 
Галовица, а укупно је извршено узорковање и анализа 11 узорака. Извршена испитивања су обухватила опште 
физичко-хемисјке и микробиолошке параметре за одређивање класе квалитета површинских вода према 
Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземнинх водама и седименту и 
роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012), а на основу коијх може да се изврши и процена 
еколошког статуса или потенцијала водотока обухваћених мониторингом према Правилнику о параметрима 
еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних 
вода („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011).  
Мониторинг квалитета воде реке Саве током марта је обухватио два узорка, један са локалитета Макиш у 
Београду који је узоркован 8. марта и један узорак са локалитета Забран у Обреновцу који је узоркован 15. 
марта. Због високог водостаја није било могуће извршити друго узорковање на профилу Макиш које је по 
Програму планирано за крај марта. На основу анализираних параметара према наведеној Уредби („Сл. гласник 
РС“, рб. 50/2012) узорак са локалитета Макиш одговарају III класи квалитета површинских вода, док узорак са 
локалитета Забран, од 15. марта, одговара II класи квалитета. Еколошки статус испитаних узорака воде реке 
Саве према наведеном Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) у оба испитана узорка одговара добром 
еколошком статусу.  
Мониторинг квалитета воде реке Дунав током марта је обухватио три узорка, два са локалитета Винча 
узоркована 8. и 22. марта и један узорак са локалитета Батајница узоркован 8. марта. На основу анализираних 
параметара према наведеној Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) сви испитани узорци воде реке Дунав 
одговарају III класи квалитета површинских вода. Еколошки статус испитаних узорака воде реке Дунав према 
наведеном Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) у оба узорка са локалитета Винча одговара умереном 
еколошком статусу, док у узорку са локалитета Батајница одговара добром еколошком статусу.  
Мониторинг квалитета воде реке Колубаре током марта је обухватио два узорка, по један са локалитета мост 
на путу за Обреновац и Ћелије, који су узорковани 15. марта. На основу анализираних параметара а према 
наведеној Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) оба испитана узорка одговарају III класи квалитета 
површинских вода. Еколошки статус свих испитаних узорака воде реке Колубаре према наведеном Правилнику 
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(„Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) одговара умереном еколошком статусу.  
Месечни мониторинг квалитета воде Топчидерске реке у марту обухвата један узорак са локалитета мост код 
Цареве ћуприје који је узоркован 9. марта. На основу анализираних параметара испитани узорак одговара V 
класи квалитета површинских вода, односно лошем еколошком статусу.  
Месечни мониторинг квалитета Железничке реке у марту обухвара један узорак са локалитета мост за фабрику 
„Иво Лола Рибар“ који је узоркован 9. марта. На основу анализираних параметара испитани узорак одговара V 
класи квалитета површинских вода, односно лошем еколошском статусу.  
Мониторинг квалитета воде канала Галовица током марта је обухватио два узорка, по један са локалитета мост 
у Дечу и код црпне станице, који су узорковани 15. марта. На основу анализираних параметара узорак са 
локалитета црпна станица одговара V класи квалитета површинских вода, док узорак са локалитета мост у Дечу 
одговара IV класи квалитета. Еколошки потенцијал оба испитана узорка воде овог канала одговарају умереном 
еколошком потенцијалу. 
 

Април 2018.г. 

 
 Програмом контроле квалитета површинских вода на територији Београда за април 2018. године је обухваћена 
контрола шест водотока на укупно 10 профила. Извршеним мониторингом је обухваћено 6 водотока, 5 
природних: Сава, Дунав, Колубара, Топчидерка и Железничка река, као и један вештачки водоток канал 
Галовица, а укупно је извршено узорковање и анализа 12 узорака. Извршена испитивања су обухватила опште 
физичко-хемисјке и микробиолошке параметре за одређивање класе квалитета површинских вода према 
Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземнинх водама и седименту и 
роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012), а на основу коијх може да се изврши и процена 
еколошког статуса или потенцијала водотока обухваћених мониторингом према Правилнику о параметрима 
еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних 
вода („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011).  
Мониторинг квалитета воде реке Саве током априла је обухватио три узорка, два са локалитета Макиш у 
Београду, први је узоркован 18. априла, а други 26. априла, и један узорак са локалитета Забран у Обреновцу 
који је узоркован 18. априла. На основу анализираних параметара према наведеној Уредби („Сл. гласник РС“, 
рб. 50/2012) сви испитани узорци воде реке Саве одговарају III класи квалитета површинских вода. Еколошки 
статус испитаних узорака воде реке Саве према наведеном Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) у узорку 
са локалитета Макиш, са краја месеца, одговара умереном еколошком статусу, док су преостала два узорка 
одговарала добром еколошком статусу.  
Мониторинг квалитета воде реке Дунав током априла је обухватио три узорка, два са локалитета Винча 
узоркована 18. и 26. априла и један узорак са локалитета Батајница узоркован 18. априла. На основу 
анализираних параметара према наведеној Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) сви испитани узорци воде 
реке Дунав одговарају IV класи квалитета површинских вода. Еколошки статус испитаних узорака воде реке 
Дунав према наведеном Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) у свим испитаним узорцима одговара 
слабом еколошком статусу.  
Мониторинг квалитета воде реке Колубаре током априла је обухватио два узорка, по један са локалитета мост 
на путу за Обреновац и Ћелије, који су узорковани 18. априла. На основу анализираних параметара, а према 
наведеној Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) узорак са локалитета Мост на путу за Обреновац одговара III 
класи квалитета површинских вода, док узорак са локалитета Ћелије, стари железнички мост, одговара V класи 
квалитета. Еколошки статус оба испитана узорка воде реке Колубаре према наведеном Правилнику („Сл. 
гласник РС“, рб. 74/2011) одговара умереном еколошком статусу.  
Месечни мониторинг квалитета воде Топчидерске реке у априлу обухвата један узорак са локалитета мост код 
Цареве ћуприје који је узоркован 10. априла. На основу анализираних параметара испитани узорак одговара V 
класи квалитета површинских вода, односно лошем еколошком статусу.  
Месечни мониторинг квалитета Железничке реке у априлу обухвата један узорак са локалитета мост за 
фабрику „Иво Лола Рибар“ који је узоркован 10. априла. На основу анализираних параметара испитани узорак 
одговара V класи квалитета површинских вода, односно лошем еколошском статусу.  
Мониторинг квалитета воде канала Галовица током априла је обухватио два узорка, по један са локалитета 
мост у Дечу и код црпне станице, који су узорковани 12. априла. На основу анализираних параметара узорак са 
локалитета црпна станица одговара IV класи квалитета површинских вода, док узорак са локалитета мост у Дечу 
одговара V класи квалитета. Еколошки потенцијал са локалитета код црпне станице одговара умереном 
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еколошком потенцијалу, док са локалитета мост у Дечу одговара лошем потенцијалу. 
 

Мај 2018.г. 

 
РЕКЕ И КАНАЛИ  
Програмом контроле квалитета површинских вода на територији Београда за мај 2018. године је обухваћена 
контрола 25 водотока на укупно 29 профила. Извршеним мониторингом је обухваћено 17 природних и 8 
вештачких водотока, а укупно је извршено узорковање и анализа 31 узорка. Извршена испитивања су 
обухватила опште физичко-хемисјке и микробиолошке параметре за одређивање класе квалитета 
површинских вода према Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземнинх 
водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012), а на основу којих може 
да се изврши и процена еколошког статуса или потенцијала водотока обухваћених мониторингом према 
Правилнику о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и 
квантитативног статуса подземних вода („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011). Такође је извршена анализа 
приоритетних и приоритетних хазардних супстанци према Уредби о граничним вредностима приоритетних и 
приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Сл. 
гласник РС“, бр. 24/2014).  
Мониторинг квалитета воде реке Саве током маја је обухватио три узорка, два са локалитета Макиш у 
Београду, први је узоркован 9. маја, а други 29. маја, и један узорак са локалитета Забран у Обреновцу који је 
узоркован 10. маја. На основу анализираних параметара према наведеној Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 
50/2012) сви испитани узорци воде реке Саве одговарају III класи квалитета површинских вода. Еколошки статус 
испитаних узорака воде реке Саве према наведеном Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) у свим 
ипситаним узорцимна одговара умереном еколошком статусу. Од свих испитаних супстанци према Уредби 
(„Сл. гласник РС“, бр. 24/2014) само су концентрације никла и олова биле изнад границе детекције, а добијене 
концентрације су биле изнад просечних годишњих али испод максимално дозвољених.  
Мониторинг квалитета воде реке Дунав током маја је обухватио три узорка, два са локалитета Винча 
узоркована 15. и 29. маја и један узорак са локалитета Батајница узоркован 16. маја. На основу анализираних 
параметара према наведеној Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) узорак са локалитета Батајница и узорак са 
локалитета Винча од 29. маја одговарају IV класи квалитета, а узорак са локалитета Винча од 15. маја III класи 
квалитета површинских вода. Еколошки статус испитаних узорака воде реке Дунав према наведеном 
Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) у узорцима са локалитета Батајница и Винча од 29. маја одговарају 
слабом еколошком статусу, а узорак са локалитета Винча од 15. маја умереном еколошком статусу. Од свих 
испитаних супстанци према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014) само је концентрација никла изнад границе 
детекције, а добијене концентрације су биле испод просечне годишње концентрације.  
Мониторинг квалитета воде реке Колубаре током маја је обухватио два узорка, по један са локалитета мост на 
путу за Обреновац, узоркован 10. маја, и Ћелије, који је узорковани 3. маја. На основу анализираних 
параметара, а према наведеној Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) узорак са локалитета Мост на путу за 
Обреновац одговара IV класи квалитета површинских вода, док узорак са локалитета Ћелије, стари железнички 
мост, одговара III класи квалитета. Еколошки статус оба испитана узорка воде реке Колубаре према наведеном 
Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) одговара умереном еколошком статусу. Од свих испитаних 
супстанци према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014) у оба узорка само је концентрација никла изнад 
границе детекције, а добијене концентрације су биле изнад просечне годишње концентрације, а испод 
максимално дозвољене концентрације.  
Месечни мониторинг квалитета воде Топчидерске реке у мају обухвата један узорак са локалитета мост код 
Цареве ћуприје који је узоркован 7. маја. На основу анализираних параметара испитани узорак одговара V 
класи квалитета површинских вода, односно лошем еколошком статусу. Од свих испитаних супстанци према 
Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014) само је концентрација никла била изнад границе детекције, а добијена 
концентрација је била изнад просечне годишње а испод максимално дозвољене. 
Месечни мониторинг квалитета Железничке реке у мају обухвата један узорак са локалитета мост за фабрику 
„Иво Лола Рибар“ који је узоркован 7. маја. На основу анализираних параметара испитани узорак одговара V 
класи квалитета површинских вода, односно лошем еколошком статусу. Од свих испитаних супстанци према 
Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014) само је концентрација никла била изнад границе детекције, а добијена 
концентрација је била изнад просечне годишње а испод максимално дозвољене.  
Месечни мониторинг квалитета воде Баричке реке у мају обухвата један узорак са локалитета мост на улазу у 
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фабрику „Прва Искра“ који је узоркован 14. маја. На основу анализираних параметара испитани узорак према 
Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком статусу. Од свих испитаних супстанци према 
Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014) само је концентрација никла била изнад границе детекције, а добијена 
концентрација је била изнад просечне годишње а испод максимално дозвољене коцнентрације.  
Месечни мониторинг квалитета воде Маричке реке у мају обухвата један узорак са локалитета код моста у 
Дражевцу који је узоркован 17. маја. На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Сл. 
гласник РС“, рб. 50/2012) одговара III класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Сл. 
гласник РС“, рб. 74/2011) умереном еколошком статусу. Од свих испитаних супстанци према Уредби („Сл. 
гласник РС“, бр. 24/2014) само је концентрација никла била изнад границе детекције, а добијена концентрација 
је била изнад просечне годишње а испод максимално дозвољене концентрације.  
Месечни мониторинг квалитета воде Маричке реке у мају обухвата један узорак са локалитета код моста у 
Дражевцу који је узоркован 17. маја. На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Сл. 
гласник РС“, рб. 50/2012) одговара III класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Сл. 
гласник РС“, рб. 74/2011) умереном еколошком статусу. Од свих испитаних супстанци према Уредби („Сл. 
гласник РС“, бр. 24/2014) само је концентрација никла била изнад границе детекције, а добијена концентрација 
је била изнад просечне годишње а испод максимално дозвољене концентрације.  
Месечни мониторинг квалитета воде реке Пештан у мају обухвата један узорак са локалитета мост на Ибарској 
магистрали који је узоркован 3. маја. На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Сл. 
гласник РС“, рб. 50/2012) одговара III класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Сл. 
гласник РС“, рб. 74/2011) умереном еколошком статусу. Од свих испитаних супстанци према Уредби („Сл. 
гласник РС“, бр. 24/2014) само су концентрације никла и олова биле изнад границе детекције, а добијене 
концентрације су биле изнад просечне годишње а испод максимално дозвољених концентрација.  
Месечни мониторинг квалитета воде реке Турије у мају обухвата један узорак са локалитета мост на путу за 
Лазаревац који је узоркован 18. маја. На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Сл. 
гласник РС“, рб. 50/2012) одговара IV класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Сл. 
гласник РС“, рб. 74/2011) слабом еколошком статусу. Од свих испитаних супстанци према Уредби („Сл. гласник 
РС“, бр. 24/2014) само је концентрација никла била изнад границе детекције, а добијена концентрација је била 
испод просечне годишње концентрације.  
Месечни мониторинг квалитета воде реке Бељанице у мају обухвата један узорак са локалитета мост на путу за 
Лазаревац који је узоркован 3. маја. На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Сл. 
гласник РС“, рб. 50/2012) одговара III класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Сл. 
гласник РС“, рб. 74/2011) умереном еколошком статусу. Од свих испитаних супстанци према Уредби („Сл. 
гласник РС“, бр. 24/2014) само је концентрација олова била изнад границе детекције, а добијена концентрација 
је била изнад просечне годишње а испод максимално дозвољене концентрације. 
Месечни мониторинг квалитета воде реке Лукавице у мају обухвата један узорак са локалитета мост на 
Ибарској магистрали који је узоркован 3. маја. На основу анализираних параметара испитани узорак према 
Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком статусу. Од свих испитаних супстанци према 
Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014) само је концентрација никла била изнад границе детекције, а добијена 
концентрација је била изнад просечне годишње а испод максимално дозвољене концентрације.  
Месечни мониторинг квалитета воде реке Болечице у мају обухвата један узорак са локалитета мост на 
Смедеревском путу који је узоркован 18. маја. На основу анализираних параметара испитани узорак према 
Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком статусу. Од свих испитаних супстанци према 
Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014) само су концентрација никла, трихлоретилена и тетрахлоретилена биле 
изнад границе детекције. Добијена концентрација никла је била изнад просечне годишње а испод максимално 
дозвољене концентрације, док су концентрације друга два једињења биле испод просечних годишњих 
концентрација.  
Месечни мониторинг квалитета воде Грочанске реке у мају обухвата један узорак са локалитета код пијаце који 
је узоркован 18. маја. На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 
50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 
74/2011) лошем еколошком статусу. Од свих испитаних супстанци према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014) 
само је концентрација никла била изнад границе детекције, а добијена концентрација је била изнад просечне 
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годишње а испод максимално дозвољене концентрације.  
Месечни мониторинг квалитета воде реке Велики Луг у мају обухвата један узорак са локалитета мост на путу 
за Јагњило који је узоркован 22. маја. На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Сл. 
гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Сл. 
гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком статусу. Од свих испитаних супстанци према Уредби („Сл. гласник 
РС“, бр. 24/2014) само су концентрације никла, антрацена и флуорантрена биле изнад границе детекције. 
Добијена концентрација флуорантрена је била изнад просечне годишње а испод максимално дозвољене 
концентрације, док су концентрације друга два једињења биле испод просечних годишњих концентрација.  
Месечни мониторинг квалитета воде реке Раље у мају обухвата један узорак са локалитета мост код аутопута 
који је узоркован 22. маја. На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Сл. гласник 
РС“, рб. 50/2012) одговара III класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Сл. гласник РС“, 
рб. 74/2011) умереном еколошком статусу. Од свих испитаних супстанци према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 
24/2014) само је концентрација никла била изнад границе детекције, а добијена концентрација је била мања 
од просечне годишње концентрације.  
Месечни мониторинг квалитета воде Барајевске реке у мају обухвата један узорак са локалитета мост за 
Баждаревац који је узоркован 18. маја. На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби 
(„Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Сл. 
гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком статусу. Од свих испитаних супстанци према Уредби („Сл. гласник 
РС“, бр. 24/2014) само је концентрација никла била изнад границе детекције, а добијена концентрација је била 
мања од просечне годишње концентрације.  
Месечни мониторинг квалитета воде Сопотске реке у мају обухвата један узорак са локалитета мост у 
Ђуринцима који је узоркован 22. маја. На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби 
(„Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Сл. 
гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком статусу. Од свих испитаних супстанци према Уредби („Сл. гласник 
РС“, бр. 24/2014) само је концентрација никла била изнад границе детекције, а добијена концентрација је била 
мања од просечне годишње концентрације. 
Мониторинг квалитета воде канала Галовица током маја је обухватио два узорка, по један са локалитета мост у 
Дечу, који је узоркован 8. маја и код црпне станице, који је узоркован 17. маја. На основу анализираних 
параметара квалитет воде оба испитана узорка одговара V класи квалитета површинских вода. док узорак са 
локалитета мост у Дечу одговара V класи квалитета. Еколошки потенцијал у ова испитана узорка је одговарао 
лошем еколошком потенцијалу. Од свих испитаних супстанци према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014) 
само је концентрација никла била изнад границе детекције. Концентрација никла у узорку са локације мост у 
Дечу је била изнад просечне годишње концентрације али испод максимално дозвољене, док је у узорку са 
локалитета код црпне станице била мања од просечне годишње концентрације.  
Месечни мониторинг квалитета воде канала Каловита у мају обухвата један узорак са локалитета код црпне 
станице који је узоркован 23. маја. На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Сл. 
гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Сл. 
гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком потенцијалу. Спроведеним испитивањем према Уредби („Сл. 
гласник РС“, бр. 24/2014) није утврђено присуство ни једне од приоритетних, приоритетних хазардних и осталих 
загађујућих супстанци према овој Уредби.  
Месечни мониторинг квалитета воде канала Сибница у мају обухвата један узорак са локалитета код црпне 
станице који је узоркован 23. маја. На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Сл. 
гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Сл. 
гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком потенцијалу. Од свих испитаних супстанци према Уредби („Сл. 
гласник РС“, бр. 24/2014) само је концентрација никла била изнад границе детекције, а добијена концентрација 
је била мања од просечне годишње концентрације.  
Месечни мониторинг квалитета воде канала Визељ у мају обухвата један узорак са локалитета код црпне 
станице који је узоркован 23. маја. На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Сл. 
гласник РС“, рб. 50/2012) одговара IV класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Сл. 
гласник РС“, рб. 74/2011) умереном еколошком потенцијалу. Спроведеним испитивањем према Уредби („Сл. 
гласник РС“, бр. 24/2014) није утврђено присуство ни једне од приоритетних, приоритетних хазардних и осталих 
загађујућих супстанци према овој Уредби.  
Месечни мониторинг квалитета воде канала Караш у мају обухвата један узорак са локалитета мост код Ченте 
који је узоркован 23. маја. На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Сл. гласник 
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РС“, рб. 50/2012) одговара III класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Сл. гласник РС“, 
рб. 74/2011) умереном еколошком потенцијалу. Од свих испитаних супстанци према Уредби („Сл. гласник РС“, 
бр. 24/2014) само је концентрација никла била изнад границе детекције, а добијена концентрација је била 
мања од просечне годишње концентрације.  
Месечни мониторинг квалитета воде канала ПКБ у мају обухвата један узорак са локалитета мост код Ченте 
који је узоркован 23. маја. На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Сл. гласник 
РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Сл. гласник РС“, 
рб. 74/2011) лошем еколошком потенцијалу. Спроведеним испитивањем према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 
24/2014) није утврђено присуство ни једне од приоритетних, приоритетних хазардних и осталих загађујућих 
супстанци према овој Уредби. 
Месечни мониторинг квалитета воде канала Прогарска Јарчина у мају обухвата један узорак са локалитета код 
црпне станице који је узоркован 17. маја. На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби 
(„Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара III класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Сл. 
гласник РС“, рб. 74/2011) умереном еколошком потенцијалу. Од свих испитаних супстанци према Уредби („Сл. 
гласник РС“, бр. 24/2014) само је концентрација никла била изнад границе детекције, а добијена концентрација 
је била мања од просечне годишње концентрације.  
Месечни мониторинг квалитета воде Обреновачког канала у мају обухвата један узорак са локалитета код 
црпне станице који је узоркован 14. маја. На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби 
(„Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Сл. 
гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком потенцијалу. Од свих испитаних супстанци према Уредби („Сл. 
гласник РС“, бр. 24/2014) само су концентрације никла, трихлоретилена и тетрахлоретилена биле изнад 
границе детекције. Добијена концентрација никла је била изнад просечне годишње а испод максимално 
дозвољене концентрације, док су концентрације друга два једињења биле испод просечних годишњих 
концентрација.  
 
САВСКО ЈЕЗЕРО  
Програмом контроле квалитета воде Савског језера током маја месеца обухваћена су четири профила: Дечији 
базен, Округло купатило, Рени бунар 12-1 и Рени бунар 14-1. Испитана су четири узорка, са сваког локалитета 
по један, а узорковање је извршено 21. маја пре почетка купалишне сезоне. Извршена испитивања су 
обухватила опште физичко-хемисјке и микробиолошке параметре за одређивање класе квалитета 
површинских вода према Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземнинх 
водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012), а на основу којих може 
да се изврши и процена еколошког статуса или потенцијала водотока обухваћених мониторингом према 
Правилнику о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и 
квантитативног статуса подземних вода („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011). Квалитет воде свих испитаних узорака 
према Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара II класи квалитета површинских вода и може се 
користити за купање и рекреацију. Еколошки потенцијал воде према Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) 
одговара добром и бољем еколошком потенцијалу. 
 

Јун 2018.г. 

 
РЕКЕ И КАНАЛИ  
Програмом контроле квалитета површинских вода на територији Београда за јун 2018. године је обухваћена 
контрола шест водотока на укупно 10 профила. Извршеним мониторингом је обухваћено 6 водотока, 5 
природних: Сава, Дунав, Колубара, Топчидерка и Железничка река, као и један вештачки водоток канал 
Галовица, а укупно је извршено узорковање и анализа 12 узорака. Извршена испитивања су обухватила опште 
физичко-хемисјке и микробиолошке параметре за одређивање класе квалитета површинских вода према 
Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и 
роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012), а на основу коијх може да се изврши и процена 
еколошког статуса или потенцијала водотока обухваћених мониторингом према Правилнику о параметрима 
еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних 
вода („Сл. гласник РС“, бр. 74/2011).  
Мониторинг квалитета воде реке Саве током јуна је обухватио испитивање три узорка, два са локалитета 
Макиш у Београду, први је узоркован 4. јуна, а други 26. јуна, и један узорак са локалитета Забран у Обреновцу 
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који је узоркован 10. јуна. На основу анализираних параметара према наведеној Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 
50/2012) узорци са локалитета Макиш, узоркован 04. јуна и са локалитета Забран одговарају III класи квалитета 
површинских вода, док други узорак са локалитета Макиш од 26. јуна одговара IV класи квалитета. Еколошки 
статус испитаних узорака воде реке Саве према наведеном Правилнику („Сл. гласник РС“, бр. 74/2011) у узорку 
са локалитета Макиш, са почетка месеца одговарао је умереном док је у узорку на крају месеца одговарао 
слабом еколошком статусу. На локалитету Забран еколошки статус за испитане параметре одговарао је добром 
еколошком статусу.  
Мониторинг квалитета воде реке Дунав током јуна је обухватио испитивање три узорка, два са локалитета 
Винча узоркована 07. и 26. јуна и један узорак са локалитета Батајница узоркован 07. јуна. На основу 
анализираних параметара према наведеној Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012) узорак воде са локалитета 
Батајница одговара IV класи, узорак са локалитета Винча узоркован 26. јуна III класи и узорак узоркован на 
истом локалитету 07. јуна V класи квалитета површинских вода. Еколошки статус испитаних узорака воде реке 
Дунав према наведеном Правилнику („Сл. гласник РС“, бр. 74/2011) у узорку са локалитета Батајница одговара 
слабом еколошком статусу, у узорку са локалитета Винча узоркованом пред крај месеца умереном и у узорку са 
истог локалитета узорокованом почетком месеца лошем еколошком статусу.  
Мониторинг квалитета воде реке Колубаре током јуна је обухватио испитивање два узорка, по један са 
локалитета мост на путу за Обреновац и Ћелије, који су узорковани 08. јуна. На основу анализираних 
параметара, а према наведеној Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012) испитани узорци са оба локалитета су 
одговарали IV класи квалитета површинских вода. Еколошки статус испитаних узорака воде реке Колубаре 
према наведеном Правилнику („Сл. гласник РС“, бр. 74/2011) у узорку воде са локалитета мост на путу за 
Обреновац одговара умереном, а у узорку са локалитета Ћелије слабом еколошком статусу.  
Месечни мониторинг квалитета воде Топчидерске реке у јуну је обухватио испитивање једног узорка са 
локалитета мост код Цареве Ћуприје који је узоркован 10. јуна. На основу анализираних параметара испитани 
узорак одговара V класи квалитета површинских вода, односно лошем еколошком статусу.  
Месечни мониторинг квалитета Железничке реке у јуну је обухватио испитивање једног узорка са локалитета 
мост за фабрику „Иво Лола Рибар“ који је узоркован 10. јуна. На основу анализираних параметара испитани 
узорак одговара V класи квалитета површинских вода, односно лошем еколошском статусу.  
Мониторинг квалитета воде канала Галовица током јуна је обухватио испитивање два узорка, једогн са 
локалитета мост у Дечу узоркован 10. јуна и другог са локалитета код црпне станице, који је узоркован 07. јуна. 
На основу анализираних параметара узорак оба испитана су одговарала V класи квалитета површинских вода. 
Еколошки потенцијал са локалитета код црпне станице одговара умереном еколошком потенцијалу, док са 
локалитета мост у Дечу одговара лошем потенцијалу.  
 
САВСКО ЈЕЗЕРО  
Програмом контроле квалитета воде Савског језера током јуна месеца обухваћена су четири профила: Дечији 
базен, Округло купатило, Рени бунар 12-1 и Рени бунар 14-1. Испитана су 32 узорка, са сваког локалитета по 8, а 
узорковање је вршено понедељком и четвртком. Извршена испитивања су обухватила опште физичко-хемисјке 
и микробиолошке параметре за одређивање класе квалитета површинских вода према Уредби о граничним 
вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово 
достизање („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012), а на основу којих може да се изврши и процена еколошког статуса 
или потенцијала водотока обухваћених мониторингом према Правилнику о параметрима еколошког и 
хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Сл. 
гласник РС“, бр. 74/2011). Квалитет воде свих испитаних узорака према Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) 
одговара II класи квалитета површинских вода и може се користити за купање и рекреацију. Еколошки 
потенцијал воде према Правилнику („Сл. гласник РС“, бр. 74/2011) одговара добром и бољем еколошком 
потенцијалу.  
 
КУПАЛИШТЕ „ЛИДО“ 
Програмом контроле квалитета воде купалишта „Лидо“ на Дунаву током јуна обухваћено је испитивање 
квалитета три узорка воде. Узорковање воде реке Дунав на плажи „Лидо“ извршено је 11., 21. и 28. јуна. 
Извршена испитивања су обухватила опште физичко-хемијске и микробиолошке параметре за одређивање 
класе квалитета површинских вода према Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у 
површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 
50/2012). Квалитет воде узорака од 11. и 21. јуна према наведеној Уредби одговара III класи, а у узорку од 28. 
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јуна II класи квалитета површинских вода. Сви испитани узорци задовољавају законске норме за површинске 
воде које могу да се користе за купање и рекреацију.  
 
ПОДАВАЛСКЕ АКУМУЛАЦИЈЕ  
Програмом контроле квалитета воде Подавалских акумулација у током јуна месеца обухваћене су акумулације 
„Паригуз“ у Реснику, „Бела река“ у Рипњу и „Дубоки поток“ у Барајев. На свакој од наведених акумулација је 
извршено узорковање и испитивање по два узорка воде. Узорковања су извршена 14. и 24. јуна. Извршена 
испитивања су обухватила опште физичко-хемијске и микробиолошке параметре за одређивање класе 
квалитета површинских вода према Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и 
подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012), а на основу 
којих може да се изврши и процена еколошког потенцијала водотока обухваћених мониторингом према 
Правилнику о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и 
квантитативног статуса подземних вода („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011).  
Квалитет воде акумулације „Паригуз“ према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012) у свим испитаним узорцима 
одговара III класи квалитета површинских вода и може се користити за купање и рекреацију. Еколошки 
потенцијал воде ове акумулације према Правилнику („Сл. гласник РС“, бр. 74/2011) у оба испитана узорка 
одговара слабом еколошком потенцијалу.  
Квалитет воде акумулације „Бела река“ према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012) у свим испитаним 
узорцима одговара III класи квалитета површинских вода и може се користити за купање и рекреацију. 
Еколошки потенцијал воде ове акумулације према Правилнику („Сл. гласник РС“, бр. 74/2011) у узорку од 14. 
јуна одговара умереном, а у узорку од 24. јуна одговара слабом еколошком потенцијалу.  
Квалитет воде акумулације „Паригуз“ према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012) у свим испитаним узорцима 
одговара III класи квалитета површинских вода и може се користити за купање и рекреацију. Еколошки 
потенцијал воде ове акумулације према Правилнику („Сл. гласник РС“, бр. 74/2011) у оба испитана узорка 
одговара умереном еколошком потенцијалу. 
 

Јул 2018.г. 

 
РЕКЕ И КАНАЛИ  
Програмом контроле квалитета површинских вода на територији Београда за јул 2018. године је обухваћена 
контрола 25 водотока на укупно 29 профила. Извршеним мониторингом је обухваћено 17 природних и 8 
вештачких водотока, а укупно је извршено узорковање и анализа 31 узорка. Извршена испитивања су 
обухватила опште физичко-хемисјке и микробиолошке параметре за одређивање класе квалитета 
површинских вода према Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземнинх 
водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012), а на основу којих може 
да се изврши и процена еколошког статуса или потенцијала водотока обухваћених мониторингом према 
Правилнику о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и 
квантитативног статуса подземних вода („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011). Такође је извршена анализа 
приоритетних и приоритетних хазардних супстанци према Уредби о граничним вредностима приоритетних и 
приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Сл. 
гласник РС“, бр. 24/2014).  
Мониторинг квалитета воде реке Саве током јула је обухватио три узорка, два са локалитета Макиш у Београду, 
први је узоркован 9. јула, а други 30. јула и један узорак са локалитета Забран у Обреновцу који је узоркован 24. 
јула. На основу анализираних параметара према наведеној Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012), узорак са 
локалитета Забран у Обреновцу и узорак од 30. јула са локалитета Макиш одговарају III класи, а узорак од 9. 
јула са локалитета Макиш V класи квалитета површинских вода.  
Еколошки статус испитаних узорака воде реке Саве према наведеном Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 
74/2011) одговарао је у узорку са локалитета Забран у Обреновцу и узорку од 30. јула са локалитета Макиш 
умереном, а узорак од 9. јула са локалитета Макиш лошем еколошком статусу. Од свих испитаних супстанци 
према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014) у узорку од 9. јула са локалитета Макиш, изнад границе детекције 
су биле концентрације никла, метолахлора и тербутилазина. Детектована концентрација никла је била испод 
просечне годишње и максимално дозвољене концентрације. Спроведеним скринингом је утврђено присуство 
органских загађивача пестицида метолахлора и тербутилазина чије присуство није норимирано.  
Мониторинг квалитета воде реке Дунав током јула је обухватио три узорка, два са локалитета Винча узоркована 
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11. и 31. јула и један узорак са локалитета Батајница узоркован 18. јула. На основу анализираних параметара 
према наведеној Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) оба узорка са локалитета Винча од 11. и 31. јула 
одговарају III класи, а узорак са локалитета Батајница од 18. јула IV класи квалитета површинских вода.  
Еколошки статус испитаних узорака воде реке Дунав према наведеном Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 
74/2011) одговарао је у оба узорка са локалитета Винча од 11. и 31. јула умереном еколошком статусу, а узорак 
са локалитета Батајница од 18. јула слабом еколошком статусу. Од свих испитаних супстанци према Уредби 
(„Сл. гласник РС“, бр. 24/2014) у узорку од 11. јула са локалитета Винча, изнад границе детекције су биле 
концентрације никла, метолахлора и тербутилазина. Детектована концентрација никла је била испод просечне 
годишње и максимално дозвољене концентрације. Спроведеним скринингом је утврђено присуство органских 
загађивача пестицида метолахлора и тербутилазина чије присуство није норимирано.  
Мониторинг квалитета воде реке Колубаре током јула је обухватио два узорка, по један са локалитета мост на 
путу за Обреновац, узоркован 24. јула, и Ћелије, који је узорковани 20. јула. На основу анализираних 
параметара, а према наведеној Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) оба узорка са локалитета Мост на путу за 
Обреновац и са локалитета Ћелије, стари железнички мост, одговарају IV класи квалитета. Еколошки статус оба 
испитана узорка воде реке Колубаре према наведеном Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) одговара 
умереном еколошком статусу.  
Месечни мониторинг квалитета воде Топчидерске реке у јулу обухвата један узорак са локалитета мост код 
Цареве ћуприје који је узоркован 16. јула. На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби 
(„Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Сл. 
гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком статусу.  
Месечни мониторинг квалитета Железничке реке у јулу обухвата један узорак са локалитета мост за фабрику 
„Иво Лола Рибар“ који је узоркован 16. јула. На основу анализираних параметара испитани узорак према 
Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком статусу.  
Месечни мониторинг квалитета воде Баричке реке у јулу обухвата један узорак са локалитета мост на улазу у 
фабрику „Прва Искра“ који је узоркован 24. јула. На основу анализираних параметара испитани узорак према 
Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком статусу.  
Месечни мониторинг квалитета воде Маричке реке у јулу обухвата један узорак са локалитета код моста у 
Дражевцу који је узоркован 19. јула. На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Сл. 
гласник РС“, рб. 50/2012) одговара III класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Сл. 
гласник РС“, рб. 74/2011) умереном еколошком статусу.  
Месечни мониторинг квалитета воде реке Пештан у јулу обухвата један узорак са локалитета мост на Ибарској 
магистрали који је узоркован 19. јула. На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Сл. 
гласник РС“, рб. 50/2012) одговара III класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Сл. 
гласник РС“, рб. 74/2011) умереном еколошком статусу.  
Месечни мониторинг квалитета воде реке Турије у јулу обухвата један узорак са локалитета мост на путу за  
Лазаревац који је узоркован 24. јула. На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Сл. 
гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Сл. 
гласник РС“, рб. 74/2011) умереном еколошком статусу.  
Месечни мониторинг квалитета воде реке Бељанице у јулу обухвата један узорак са локалитета мост на путу за 
Лазаревац који је узоркован 24. јула. На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Сл. 
гласник РС“, рб. 50/2012) одговара III класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Сл. 
гласник РС“, рб. 74/2011) умереном еколошком статусу.  
Месечни мониторинг квалитета воде реке Лукавице у јулу обухвата један узорак са локалитета мост на 
Ибарској магистрали који је узоркован 20. јула. На основу анализираних параметара испитани узорак према 
Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком статусу.  
Месечни мониторинг квалитета воде реке Болечице у јулу обухвата један узорак са локалитета мост на 
Смедеревском путу који је узоркован 23. јула. На основу анализираних параметара испитани узорак према 
Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком статусу.  
Месечни мониторинг квалитета воде Грочанске реке у јулу обухвата један узорак са локалитета код пијаце који 
је узоркован 23. јула. На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 
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50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 
74/2011) лошем еколошком статусу.  
Месечни мониторинг квалитета воде реке Велики Луг у јулу обухвата један узорак са локалитета мост на путу за 
Јагњило који је узоркован 20. јула. На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Сл. 
гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Сл. 
гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком статусу.  
Месечни мониторинг квалитета воде реке Раље у јулу обухвата један узорак са локалитета мост код аутопута 
који је узоркован 20. јула. На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Сл. гласник 
РС“, рб. 50/2012) одговара III класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Сл. гласник РС“, 
рб. 74/2011) умереном еколошком статусу.  
Месечни мониторинг квалитета воде Барајевске реке у јулу обухвата један узорак са локалитета мост за 
Баждаревац који је узоркован 25. јула. На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби 
(„Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Сл. 
гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком статусу.  
Месечни мониторинг квалитета воде Сопотске реке у јулу обухвата један узорак са локалитета мост у 
Ђуринцима који је узоркован 20. јула. На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Сл. 
гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Сл. 
гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком статусу.  
Мониторинг квалитета воде канала Галовица током јула је обухватио два узорка, са локалитета код моста у 
Дечу и код црпне станице. На оба локалитета узорковано је обављено 18. јула. На основу анализираних 
параметара квалитет воде оба испитана узорка одговара V класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком статусу.  
Месечни мониторинг квалитета воде канала Каловита у јулу обухвата један узорак са локалитета код црпне 
станице који је узоркован 17. јула. На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Сл. 
гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Сл. 
гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком потенцијалу.  
Месечни мониторинг квалитета воде канала Сибница у јулу обухвата један узорак са локалитета код црпне 
станице који је узоркован 17. јула. На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Сл. 
гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Сл. 
гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком потенцијалу.  
Месечни мониторинг квалитета воде канала Визељ у јулу обухвата један узорак са локалитета код црпне 
станице који је узоркован 17. јула. На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Сл. 
гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Сл. 
гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком потенцијалу.  
Месечни мониторинг квалитета воде канала Караш у јулу обухвата један узорак са локалитета мост код Ченте 
који је узоркован 17. јула. На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Сл. гласник 
РС“, рб. 50/2012) одговара II класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Сл. гласник РС“, 
рб. 74/2011) добром еколошком потенцијалу.  
Месечни мониторинг квалитета воде канала ПКБ у јулу обухвата један узорак са локалитета мост код Ченте који 
је узоркован 17. јула. На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 
50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 
74/2011) лошем еколошком потенцијалу.  
Месечни мониторинг квалитета воде канала Прогарска Јарчина у јулу обухвата један узорак са локалитета код 
црпне станице који је узоркован 18. јула. На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби 
(„Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара III класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Сл. 
гласник РС“, рб. 74/2011) умереном еколошком потенцијалу.  
Месечни мониторинг квалитета воде Обреновачког канала у јулу обухвата један узорак са локалитета код 
црпне станице који је узоркован 24. јула. На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби 
(„Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Сл. 
гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком потенцијалу.  
 
САВСКО ЈЕЗЕРО  
Програмом контроле квалитета воде Савског језера током јула месеца обухваћена су четири профила: Дечији 
базен, Округло купатило, Рени бунар 12-1 и Рени бунар 14-1. Испитанo je 36 узорaка, са сваког локалитета по 9, 
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а узорковање је вршено понедељком и четвртком. Извршена испитивања су обухватила опште физичко-
хемисјке и микробиолошке параметре за одређивање класе квалитета површинских вода према Уредби о 
граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за 
њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012), а на основу којих може да се изврши и процена еколошког 
статуса или потенцијала водотока обухваћених мониторингом према Правилнику о параметрима еколошког и 
хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Сл. 
гласник РС“, бр. 74/2011). Квалитет воде свих испитаних узорака према Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) 
одговара II класи квалитета површинских вода и може се користити за купање и рекреацију. Еколошки 
потенцијал воде према Правилнику („Сл. гласник РС“, бр. 74/2011) одговара добром и бољем еколошком 
потенцијалу.  
 
КУПАЛИШТЕ „ЛИДО“  
Програмом контроле квалитета воде купалишта „Лидо“ на Дунаву током јула обухваћено је испитивање 
квалитета четри узорка воде. Узорковање воде реке Дунав на плажи „Лидо“ извршено је 05., 12. ,19. и 26. јула. 
Извршена испитивања су обухватила опште физичко-хемисјке и микробиолошке параметре за одређивање 
класе квалитета површинских вода према Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у 
површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 
50/2012). Квалитет воде у узорцима од 05. и 12. и 26. јула одговара II класи, а у узорку од 19. јула III класи 
квалитета површинских вода.Сви испитани узорци задовољавају законске норме за површинске воде које могу 
да се користе за купање и рекреацију.  
 
ПОДАВАЛСКЕ АКУМУЛАЦИЈЕ  
Програмом контроле квалитета воде Подавалских акумулацијан током јула месеца обухваћене су акумулације 
„Паригуз“ у Реснику, „Бела река“ у Рипњу и „Дубоки поток“ у Барајев. На свакој од наведених акумулација је 
извршено узорковање и испитивање по два узорка воде. Узорковања су извршена 12. и 25. јула. Извршена 
испитивања су обухватила опште физичко-хемисјке и микробиолошке параметре за одређивање класе 
квалитета површинских вода према Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и 
подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012), а на основу 
којих може да се изврши процена еколошког потенцијала водотока обухваћених мониторингом према 
Правилнику о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и 
квантитативног статуса подземних вода („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011).  
Квалитет воде акумулације „Паригуз“ према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012) у узорку од 12. јула 
одговара III класи, а у узорку од 25. јула одговара IV класи квалитета површинских вода. Квалитет воде којa 
одговара III класи квалитета површинских вода може се користити за купање и рекреацију док за квалитет воде 
којa одговара IV класи квалитета површинских вода купање и рекреација нису предвиђени. Еколошки 
потенцијал воде ове акумулације према Правилнику („Сл. гласник РС“, бр. 74/2011) у оба испитана узорка 
одговара слабом еколошком потенцијалу.  
Квалитет воде акумулације „Бела река“ према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012) у оба испитана узорка 
одговара III класи квалитета површинских вода и може се користити за купање и рекреацију. Еколошки 
потенцијал воде ове акумулације према Правилнику („Сл. гласник РС“, бр. 74/2011) у оба испитана узорка 
одговара умереном еколошком потенцијалу. 
Квалитет воде акумулације „Паригуз“ према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012) у оба испитана узорка 
одговара III класи квалитета површинских вода и може се користити за купање и рекреацију. Еколошки 
потенцијал воде ове акумулације према Правилнику („Сл. гласник РС“, бр. 74/2011) у оба испитана узорка 
одговара умереном еколошком потенцијалу. 
 

Август 2018.г. 

 
Програмом контроле квалитета површинских вода на територији Београда за август 2018. године је обухваћена 
контрола 12 узорака воде река и канала на територији Београда. Извршена испитивања су обухватила опште 
физичко-хемисјке и микробиолошке параметре за одређивање класе квалитета површинских вода према 
Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземнинх водама и седименту и 
роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012), а на основу којих може да се изврши и процена 
еколошког статуса или потенцијала водотока обухваћених мониторингом према Правилнику о параметрима 
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еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних 
вода („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011).  
Мониторинг квалитета воде реке Саве током августа је обухватио три узорка, два са локалитета Макиш у 
Београду, први је узоркован 8. август, а други 27. август, и један узорак са локалитета Забран у Обреновцу који 
је узоркован 08. август. На основу анализираних параметара према наведеној Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 
50/2012), оба испитана узорка са локалитета Макиш и један испитан узорак са локалитета Забран одговарају III 
класи квалитета површинских вода.  
Еколошки статус испитаних узорака воде реке Саве према наведеном Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 
74/2011) је у оба узорка са локалитета Макиш и узорку са локалитета Забран одговарао умереном еколошком 
статусу.  
Мониторинг квалитета воде реке Дунав током августа је обухватио три узорка, два са локалитета Винча 
узоркована 08. и 27. августа и један узорак са локалитета Батајница узоркован 08. августа. На основу 
анализираних параметара према наведеној Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) оба узорка са локалитета 
Винча од 08. и 27. августа и узорак са локалитета Батајница од 08. августа одговарају IV класи квалитета 
површинских вода.  
Еколошки статус испитаних узорака воде реке Дунав према наведеном Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 
74/2011) је у оба узорка са локалитета Винча и једном узорку са локалитета Батајница одговарао слабом 
еколошком статусу.  
Мониторинг квалитета воде реке Колубаре током августа је обухватио два узорка, по један са локалитета мост 
на путу за Обреновац и локалитета Ћелије код старог железничког моста . На оба локалитета узорковање је 
обављено 17. августа. На основу анализираних параметара, а према наведеној Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 
50/2012) оба узорка са локалитета Мост на путу за Обреновац и са локалитета Ћелије, стари железнички мост, 
одговарају IV класи квалитета.  
Еколошки статус испитаних узорака воде реке Колубаре према наведеном Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 
74/2011) је на контролном локалитету мост на путу за Обреновац одговарао умереном, а узорак на контролном 
локалитету Ћелије слабом еколошком статусу.  
Мониторинг квалитета воде канала Галовица током августа је обухватио два узорка, са локалитета код моста у 
Дечу и код црпне станице. На оба локалитета узорковање је обављено 06. августа. На основу анализираних 
параметара квалитет воде оба испитана узорка одговара V класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком статусу.  
Месечни мониторинг квалитета воде Топчидерске реке у августу обухвата један узорак са локалитета мост код 
Цареве ћуприје који је узоркован 17. августа. На основу анализираних параметара испитани узорак према 
Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком статусу.  
Месечни мониторинг квалитета Железничке реке у августу обухвата један узорак са локалитета мост за 
фабрику „Иво Лола Рибар“ који је узоркован 17. августа. На основу анализираних параметара испитани узорак 
према Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком статусу.  
 
ИЗВЕШТАЈ О КОНТРОЛИ КВАЛИТЕТА ВОДЕ САВСКОГ ЈЕЗЕРА НА ТЕРИТОРИЈИ БЕОГРАДА ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2018. 
ГОДИНЕ  
Програмом контроле квалитета воде Савског језера током августа обухваћена су четири профила: Дечији базен, 
Округло купатило, Рени бунар 12-1 и Рени бунар 14-1. Испитанo je 36 узорaка, са сваког локалитета по 9, а 
узорковање је вршено понедељком и четвртком. Извршена испитивања су обухватила опште физичко-хемисјке 
и микробиолошке параметре за одређивање класе квалитета површинских вода према Уредби о граничним 
вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово 
достизање („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012), а на основу којих може да се изврши и процена еколошког статуса 
или потенцијала водотока обухваћених мониторингом према Правилнику о параметрима еколошког и 
хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Сл. 
гласник РС“, бр. 74/2011). Квалитет воде 35 од укупно 36 испитаних узорака је према Уредби („Сл. гласник РС“, 
рб. 50/2012) одговарао II класи квалитета површинских вода и може се користити за купање и рекреацију. 
Један испитани узорак је одговарао III класи квалитета, али је и он задовољавао прописане норме за купање и 
рекреацију. Еколошки потенцијал воде према Правилнику („Сл. гласник РС“, бр. 74/2011) одговара добром и 
бољем еколошком потенцијалу у 35 узорака док је у једном узорку одговарао умереном.  
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ИЗВЕШТАЈ О КОНТРОЛИ КВАЛИТЕТА ВОДЕ КУПАЛИШТА „ЛИДО“ НА ДУНАВУ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2018. ГОДИНЕ  
Програмом контроле квалитета воде купалишта „Лидо“ на Дунаву током августа обухваћено је испитивање 
квалитета пет узорка воде. Узорковање воде реке Дунав на плажи „Лидо“ извршено је 02., 09., 14., 23. и 28. 
августа. Извршена испитивања су обухватила опште физичко-хемисјке и микробиолошке параметре за 
одређивање класе квалитета површинских вода према Уредби о граничним вредностима загађујућих материја 
у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 
50/2012). Квалитет воде Дунава на купалишту „Лидо“ у узорку од 28.августа, одговара II класи док у узорцима 
од 02., 09., 14. и 23. августа одговара III класи квалитета површинских вода. Сви испитани узорци задовољавају 
законске норме за површинске воде које могу да се користе за купање и рекреацију. 
 
СКРАЋЕНИ ИЗВЕШТАЈ О КОНТРОЛИ КВАЛИТЕТА ВОДЕ ПОДАВАЛСКИХ АКУМУЛАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ БЕОГРАДА 
ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2018. ГОДИНЕ  
Програмом контроле квалитета воде Подавалских акумулацијан током августа обухваћене су акумулације 
„Паригуз“ у Реснику, „Бела река“ у Рипњу и „Дубоки поток“ у Барајев. На свакој од наведених акумулација је 
извршено узорковање и испитивање по два узорка воде. Узорковања су извршена 7. и 29. августа. Извршена 
испитивања су обухватила опште физичко-хемисјке и микробиолошке параметре за одређивање класе 
квалитета површинских вода према Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и 
подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012), а на основу 
којих може да се изврши процена еколошког потенцијала водотока обухваћених мониторингом према 
Правилнику о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и 
квантитативног статуса подземних вода („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011), као и испитивање квалитета седимента 
према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012).  
Квалитет воде акумулације „Паригуз“ према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012) у оба испитана узорка је 
одговарао III класи квалитета и може се користити за купање и рекреацију. Еколошки потенцијал воде ове 
акумулације према Правилнику („Сл. гласник РС“, бр. 74/2011) у оба испитана узорка одговара слабом 
еколошком потенцијалу.  
Квалитет воде акумулације „Бела река“ према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012) у оба испитана узорка 
одговара III класи квалитета површинских вода и може се користити за купање и рекреацију. Еколошки 
потенцијал воде ове акумулације према Правилнику („Сл. гласник РС“, бр. 74/2011) у оба испитана узорка 
одговара слабом еколошком потенцијалу.  
Квалитет воде акумулације „Паригуз“ према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012) у оба испитана узорка 
одговара III класи квалитета површинских вода и може се користити за купање и рекреацију. Еколошки 
потенцијал воде ове акумулације према Правилнику („Сл. гласник РС“, бр. 74/2011) у оба испитана узорка 
одговара умереном еколошком потенцијалу. 

Септембар 2018.г. 

 
РЕКА И КАНАЛИ  
Програмом контроле квалитета површинских вода на територији Београда за септембар 2018. године је 
обухваћена контрола 25 водотока на укупно 29 профила. Извршеним мониторингом је обухваћено 17 
природних и 8 вештачких водотока, а укупно је извршено узорковање и анализа по 31 узорка воде и 29 узорака 
седимента. Извршена испитивања су обухватила опште физичко-хемисјке и микробиолошке параметре за 
одређивање класе квалитета површинских вода према Уредби о граничним вредностима загађујућих материја 
у површинским и подземнинх водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, рб. 
50/2012), а на основу којих може да се изврши и процена еколошког статуса или потенцијала водотока 
обухваћених мониторингом према Правилнику о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских 
вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011). Такође 
је извршена анализа приоритетних и приоритетних хазардних супстанци према Уредби о граничним 
вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за 
њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014), као и физичко-хемијска испитивања седимента према 
Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземнинх водама и седименту и 
роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012).  
Мониторинг квалитета воде реке Саве током септембра је обухватио три узорка, два са локалитета Макиш у 
Београду, први је узоркован 19. септембра, а други 26. септембра, и један узорак са локалитета Забран у 
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Обреновцу који је узоркован 26. септембра. На основу анализираних параметара према наведеној Уредби („Сл. 
гласник РС“, рб. 50/2012) узорак са локалитета Макиш од 19. септембра одговара II класи, док преостала два 
узорка одговарају III класи квалитета површинских вода. Еколошки статус испитаних узорака воде реке Саве 
према наведеном Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) у узорку са локалитета Макиш од 19. септембра 
одговара добром, док преостала два узорка одговарају умереном еколошком статусу. Концентрације супстанци 
чије присуство је детектовано у два анализирана узорка воде према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014) нису 
прекорачиле максимално дозвољене концентрације. У испитаном узорку седимента концентрација никла је 
била повишена тако да је прекорачила како максимално дозвољену концентрацију, тако и ремедијациону 
вредност.  
Мониторинг квалитета воде реке Дунав током септембра је обухватио три узорка, два са локалитета Винча 
узоркована 19. и 27. септембра и један узорак са локалитета Батајница узоркован 27. септембра. На основу 
анализираних параметара према наведеној Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) узорак са локалитета 
Батајница и узорак са локалитета Винча од 19. септембра одговарају IV класи квалитета, а узорак са локалитета 
Винча од 27. септембра III класи квалитета површинских вода. Еколошки статус испитаних узорака воде реке 
Дунав према наведеном Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) у узорцима са локалитета Батајница од 27. 
септембра и Винча од 19. септембра одговарају слабом еколошком статусу, а узорак са локалитета Винча од 27. 
септембра умереном еколошком статусу. Од свих испитаних супстанци према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 
24/2014) ни једна супстанца није имала коцентрацију већу од максимално дозвољене. Концентрација никла у 
оба испитана узорка седимента је прекорачила максимално дозвољене концетрације.  
Мониторинг квалитета воде реке Колубаре током септембра је обухватио два узорка, по један са локалитета 
мост на путу за Обреновац, узоркован 17. септембра, и Ћелије, који је узорковани 24. септембра. На основу 
анализираних параметара, а према наведеној Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) узорак са локалитета Мост 
на путу за Обреновац одговара III класи квалитета површинских вода, док узорак са локалитета Ћелије, стари 
железнички мост, одговара IV класи квалитета. Еколошки статус узорка воде реке Колубаре према наведеном 
Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) са локалитета мост на путу за Обреновац одговара умереном, а 
узорка са локалитета Ћелије слабом еколошком статусу. Од свих испитаних супстанци у анализираним 
узорицма воде према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014) ни једна супстанца није имала коцентрацију већу 
од максимално дозвољене. Концентрација никла у испитаном узорку седимента са локације мост на путу за 
Обреновац је прекорачила максимално дозвољену, док концентрације никла и хрома у узорку са локације 
Ћелије прекорачиле и ремедијациону вредност.  
Месечни мониторинг квалитета воде Топчидерске реке у септембру обухвата један узорак са локалитета мост 
код Цареве ћуприје који је узоркован 19. септембра. На основу анализираних параметара испитани узорак 
одговара V класи квалитета површинских вода, односно лошем еколошком статусу. Од свих испитаних 
супстанци према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014) ни једна није била изнад границе детекције 
примењених метода. У испитаном узорку седимента изнад максимално дозвољене концентрације су биле 
концентрације олова и полихлорованих бифенила, док су концентрације бакра и никла биле још веће и 
прекорачиле су ремедијационе вредности.  
Месечни мониторинг квалитета Железничке реке у септембру обухвата један узорак са локалитета мост за 
фабрику „Иво Лола Рибар“ који је узоркован 17. септембра. На основу анализираних параметара испитани 
узорак одговара V класи квалитета површинских вода, односно лошем еколошком статусу. Од свих испитаних 
супстанци према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014) ни једна није била изнад максимално дозовољене 
концентрације. У испитаном узорку седимента изнад максимално дозвољене концентрације су биле 
концентрације цинка, бакра и никла.  
Месечни мониторинг квалитета воде Баричке реке у септембру обухвата један узорак са локалитета мост на 
улазу у фабрику „Прва Искра“ који је узоркован 17. септембра. На основу анализираних параметара испитани 
узорак према Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно 
према Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком статусу. Од свих испитаних супстанци 
према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014) ни једна није прекорачила максимално дозвољене 
коцнентрације. У испитаном узорку седимента изнад ремедијационе вредности су биле концентрације бакра и 
никла.  
Месечни мониторинг квалитета воде Маричке реке у септембру обухвата један узорак са локалитета код моста 
у Дражевцу који је узоркован 24. септембра. На основу анализираних параметара испитани узорак према 
Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком статусу. Од свих испитаних супстанци према 
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Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014) ни једна није прекорачила максимално дозвољене концентрације. У 
испитаном узорку седимента само је концентрација никла била изнад максимално дозвољене концентрације.  
Месечни мониторинг квалитета воде реке Пештан у септембру обухвата један узорак са локалитета мост на 
Ибарској магистрали који је узоркован 24. септембра. На основу анализираних параметара испитани узорак 
према Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) слабом еколошком статусу. Од свих испитаних супстанци у 
анализираном узорку воде према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014) ни једна није прекорачила 
максимално дозвољену концентрацију. У испитаном узорку седимента концентрације никла и хрома су биле 
изнад максимално дозвољених концентрација.  
Месечни мониторинг квалитета воде реке Турије у септембру обухвата један узорак са локалитета мост на путу 
за Лазаревац који је узоркован 24. септембра. На основу анализираних параметара испитани узорак према 
Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) умереном еколошком статусу. Од свих испитаних супстанци према 
Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014) само је концентрација никла била изнад границе детекције, а добијена 
концентрација је била испод просечне годишње концентрације. У испитаном узорку седимента само је 
концентрација никла била изнад максимално дозвољене концентрације.  
Месечни мониторинг квалитета воде реке Бељанице у септембру обухвата један узорак са локалитета мост на 
путу за Лазаревац који је узоркован 24. септембра. На основу анализираних параметара испитани узорак према 
Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара II класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) добром еколошком статусу. Од свих испитаних супстанци у 
анализираном узорку воде према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014) ни једна није била изнад границе 
детекције примењених метода. У испитаном узорку седимента само је концентрација никла била изнад 
максимално дозвољене концентрације.  
Месечни мониторинг квалитета воде реке Лукавице у септембру обухвата један узорак са локалитета мост на 
Ибарској магистрали који је узоркован 24. септембра. На основу анализираних параметара испитани узорак 
према Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком статусу. Ни једна од испитаних супстанци према 
Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014) није била изнад границе детекције примењених метода. У испитаном 
узорку седимента само је концентрација никла била изнад максимално дозвољене концентрације.  
Месечни мониторинг квалитета воде реке Болечице у септембру обухвата један узорак са локалитета мост на 
Смедеревском путу који је узоркован 20. септембра. На основу анализираних параметара испитани узорак 
према Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком статусу. Од свих испитаних супстанци према 
Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014) ни један није имала концентрацију већу од просечне годишње. У 
испитаном узорку седимента концентрације никла и бакра су прекорачиле максимално дозвољену 
концентрацију док је концентрација никла прекорачила ремедијациону вредност.  
Месечни мониторинг квалитета воде Грочанске реке у септембру обухвата један узорак са локалитета код 
пијаце који је узоркован 20. септембра. На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби 
(„Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Сл. 
гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком статусу. Од свих испитаних супстанци према Уредби („Сл. гласник 
РС“, бр. 24/2014) само је концентрација никла била изнад границе детекције, а добијена концентрација је била 
испод просечне годишње концентрације. У испитаном узорку седимента концентрација никла је прекорачила 
максимлано дозвољену концентрацију.  
Месечни мониторинг квалитета воде реке Велики Луг у септембру обухвата један узорак са локалитета мост на 
путу за Јагњило који је узоркован 20. септембра. На основу анализираних параметара испитани узорак према 
Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком статусу. У испитаном узорку воде према Уредби 
(„Сл. гласник РС“, бр. 24/2014) концентрација ни једне детектоване супстанце није прешла просечну годишњу 
концентрацију. У испитаном узорку седимента концентрације бакра и никла су изнад максимално дозвољене, 
док је концентрација цинка била изнад ремедијационе вредности.  
Месечни мониторинг квалитета воде реке Раље у септембру обухвата један узорак са локалитета мост код 
аутопута који је узоркован 20. септембра. На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби 
(„Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Сл. 
гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком статусу. У испитаном узорку воде према Уредби („Сл. гласник РС“, 



 

ГРАД БЕОГРАД 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ  

 

Public Transport Consult d.o.o. 

 

 

Пројекат број:  6/19 | Наш број: 514 
 

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

СФ & PTC  
Фебруар 2021 

Страна 98 од 142 

 

бр. 24/2014) концентрације детектованих супстанци нису прешле просечну годишњу концентрацију. У 
испитаном узорку седимента концентрација никла је била изнад максимално дозвољене концентрације. 
Месечни мониторинг квалитета воде Барајевске реке у септембру обухвата један узорак са локалитета мост за 
Бождаревац који је узоркован 26. септембра. На основу анализираних параметара испитани узорак према 
Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком статусу. У испитаном узорку воде према Уредби 
(„Сл. гласник РС“, бр. 24/2014) концентрације детектованих супстанци нису прешле максимално дозвољену 
концентрацију. У испитаном узорку седимента концентрација никла је била изнад максимално дозвољене 
концентрације  
Месечни мониторинг квалитета воде Сопотске реке у септембру обухвата један узорак са локалитета мост у 
Ђуринцима који је узоркован 20. септембра. На основу анализираних параметара испитани узорак према 
Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком статусу. У испитаном узорку воде према Уредби 
(„Сл. гласник РС“, бр. 24/2014) концентрације детектованих супстанци нису прешле просечну годишњу 
концентрацију. У испитаном узорку седимента ни једна од испитаних супстанци није прекорачила максимално 
дозвољене концентрације.  
Мониторинг квалитета воде канала Галовица током септембра је обухватио два узорка, по један са локалитета 
мост у Дечу и код црпне станице, који су узорковани 25. септембра. На основу анализираних параметара 
квалитет воде оба испитана узорка одговара V класи квалитета површинских вода. Еколошки потенцијал у оба 
испитана узорка је одговарао лошем еколошком потенцијалу. У испитаном узорку воде са локалитета мост у 
Дечу према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014) концентрације детектованих супстанци нису прешле 
просечну годишњу концентрацију, док је у узорку са локације код црпне станице концентрација живе 
прекорачила максимално дозвољену концентрацију. У испитаним узорцима седимента са оба локалитета до 
прекорачења максимално дозвољене коцентрације је дошло само код концентрација никла.  
Месечни мониторинг квалитета воде канала Каловита у септембру обухвата један узорак са локалитета код 
црпне станице који је узоркован 26. септембра. На основу анализираних параметара испитани узорак према 
Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком потенцијалу. У анализираном узорку воде од 
свих испитаних супстанци према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014) само је концентрација живе била изнад 
максимално дозвољене концентрације. У испитаном узорку седимента само су концентрације никла и нафтних 
угљоводоника прекорачиле максимално дозвољену концентрацију.  
Месечни мониторинг квалитета воде канала Сибница у септембру обухвата један узорак са локалитета код 
црпне станице који је узоркован 26. септембра. На основу анализираних параметара испитани узорак према 
Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) слабом еколошком потенцијалу. У анализираном узорку воде није 
утврђено присуство ни једне од испитаних супстанци према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014). У испитаном 
узорку седимента само је концентрација никла прекорачила максимално дозвољену концентрацију.  
Месечни мониторинг квалитета воде канала Визељ у септембра обухвата један узорак са локалитета код црпне 
станице који је узоркован 18. септембра. На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби 
(„Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Сл. 
гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком потенцијалу. У анализираном узорку воде није утврђено присуство 
ни једне од испитаних супстанци према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014). У испитаном узорку седимента 
ни једна од детектованих загађујућих супстанци није прекорачила максимлано дозвољене концентрације  
Месечни мониторинг квалитета воде канала Караш у септембру обухвата један узорак са локалитета мост код 
Ченте који је узоркован 18. септембра. На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби 
(„Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара III класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Сл. 
гласник РС“, рб. 74/2011) умереном еколошком потенцијалу. Од свих испитаних супстанци у анализираном 
узорку воде према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014) само је концентрација никла била изнад границе 
детекције, а добијена концентрација је била мања од просечне годишње концентрације. У испитаном узорку 
седимента концентрације олова, цинка и никла су прекорачиле максимлано дозвољене концентрације.  
Месечни мониторинг квалитета воде канала ПКБ у септембра обухвата један узорак са локалитета код црпне 
станице који је узоркован 18. септембра. На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби 
(„Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара IV класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Сл. 
гласник РС“, рб. 74/2011) слабом еколошком потенцијалу. Од свих испитаних супстанци у анализираном узорку 
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воде према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014) само је концентрација нафталена била изнад границе 
детекције, а добијена концентрација је била мања од просечне годишње концентрације. У испитаном узорку 
седимента концентрација никла је била већа од максимално дозвољене концентрације.  
Месечни мониторинг квалитета воде канала Прогарска Јарчина у септембру обухвата један узорак са 
локалитета код црпне станице који је узоркован 24. септембра. На основу анализираних параметара испитани 
узорак према Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно 
према Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) слабом еколошком потенцијалу. Концентрације свих 
испитаних супстаници у анализираном узорку воде према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014) су биле испод 
границе детекције примењених метода. У испитаним узорку седимента само је концентрација никла 
прекорачила максимално дозвољену концентрацију.  
Месечни мониторинг квалитета воде Обреновачког канала у септембру обухвата један узорак са локалитета 
код црпне станице који је узоркован 17. септембра. На основу анализираних параметара испитани узорак 
према Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара IV класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) слабом еколошком потенцијалу. Ни једна од испитаних супстанци у 
анализираном узорку воде према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014) није била изнад границе детекције 
примењених метода. У испитаном узорку седимента само је концентрација никла била изнад максимално 
дозвољене.  
 
САВСКОГ ЈЕЗЕРO  
Програмом контроле квалитета воде Савског језера током августа обухваћена су четири профила: Дечији базен, 
Округло купатило, Рени бунар 12-1 и Рени бунар 14-1. Испитанo je 16 узорaка, са сваког локалитета по 4, а 
узорковање је вршено два пута недељно. Извршена испитивања су обухватила опште физичко-хемијске и 
микробиолошке параметре за одређивање класе квалитета површинских вода према Уредби о граничним 
вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово 
достизање („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012), а на основу којих може да се изврши и процена еколошког статуса 
или потенцијала водотока обухваћених мониторингом према Правилнику о параметрима еколошког и 
хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Сл. 
гласник РС“, бр. 74/2011). Квалитет воде Савског језера у свих 16 испитаних узорака је према Уредби („Сл. 
гласник РС“, рб. 50/2012) одговарао II класи квалитета површинских вода и може се користити за купање и 
рекреацију. Еколошки потенцијал у свих 16 испитаних узорака воде према Правилнику („Сл. гласник РС“, бр. 
74/2011) одговара добром и бољем еколошком потенцијалу. У узорку седимента са локација „Дечији базен“ и 
„Округло купатило“ циљну вредност су прекорачиле вредности концентрација кадмијума, цинка, бакра, никла 
и укупних угљоводоника док је концентрација никла била изнад максимално дозвољене концентрације али 
испод ремедијационе вредности.У узорку седимента са локације „Рени бунар 12-1“ циљну вредност су 
прекорачиле вредности концентрација бакра, никла и укупних угљоводоника док је концентрација никла била 
изнад максимално дозвољене концентрације али испод ремедијационе вредности. У узорку седимента са 
локације „Рени бунар 14-1“ циљну вредност су прекорачиле вредности концентрација кадмијума, цинка, бакра, 
никла и укупних угљоводоника док је концентрација никла и бакра била изнад максимално дозвољене 
концентрације, али испод ремедијационе вредностиникла је била изнад максимално дозвољене 
концентрације али испод ремедијационе вредности. 
 

Октобар 2018.г. 

 
Програмом контроле квалитета површинских вода на територији Београда у октобру 2018. године је 
обухваћена контрола 12 узорака воде река и канала на територији Београда. Извршена испитивања су 
обухватила опште физичко-хемисјке и микробиолошке параметре за одређивање класе квалитета 
површинских вода према Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземнинх 
водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012), а на основу којих може 
да се изврши и процена еколошког статуса или потенцијала водотока обухваћених мониторингом према 
Правилнику о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и 
квантитативног статуса подземних вода („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011).  
Мониторинг квалитета воде реке Саве током октобра је обухватио три узорка, два са локалитета Макиш у 
Београду, први је узоркован 11. октобра, а други 25. октобра, и један узорак са локалитета Забран у Обреновцу 
који је узоркован 16. октобра. На основу анализираних параметара према наведеној Уредби („Сл. гласник РС“, 
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рб. 50/2012), узорци са локалитета Макиш, из друге половине месеца, и са локалитета Забран су одговарали III 
класи квалитета, док је други узорак са локалитета Макиш, са почетка месеца, одговарао II класи квалитета.  
Еколошки статус испитаних узорака воде реке Саве према наведеном Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 
74/2011) је у узорку са локалитета Макиш, из друге половине месеца, и са локалитета Забран одговарао 
умереном еколошком статусу, док је други узорак са локалитета Макиш, са почетка месеца, одговарао добром 
еколошком статусу.  
Мониторинг квалитета воде реке Дунав током октобра је обухватио три узорка, два са локалитета Винча 
узоркована 11. и 25. октобра и један узорак са локалитета Батајница узоркован 15. октобра. На основу 
анализираних параметара према наведеној Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) оба узорка са локалитета 
Винча и узорак са локалитета Батајница одговарају III класи квалитета површинских вода.  
Еколошки статус испитаних узорака воде реке Дунав према наведеном Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 
74/2011) је у оба узорка са локалитета Винча и једном узорку са локалитета Батајница одговарао умереном 
еколошком статусу.  
Мониторинг квалитета воде реке Колубаре је током октобра обухватио два узорка, по један са локалитета мост 
на путу за Обреновац и локалитета Ћелије код старог железничког моста. На оба локалитета узорковање је 
обављено 16. октобра. На основу анализираних параметара, а према наведеној Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 
50/2012) оба узорка воде реке Колубаре одговарају III класи квалитета.  
Еколошки статус испитаних узорака воде реке Колубаре према наведеном Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 
74/2011) је у оба испитана узорка воде реке Колубаре одговарао добром еколошком статусу.  
Мониторинг квалитета воде канала Галовица током октобра је обухватио два узорка, са локалитета код моста у 
Дечу и код црпне станице. На оба локалитета узорковање је обављено 15. октобра. На основу анализираних 
параметара квалитет воде оба испитана узорка одговара V класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком потенцијалу.  
Месечни мониторинг квалитета воде Топчидерске реке у окторбу обухвата један узорак са локалитета мост код 
Цареве ћуприје који је узоркован 16. октобра. На основу анализираних параметара испитани узорак према 
Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком статусу.  
Месечни мониторинг квалитета Железничке реке у октобру обухвата један узорак са локалитета мост за 
фабрику „Иво Лола Рибар“ који је узоркован 16. октобра. На основу анализираних параметара испитани узорак 
према Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком статусу. 
 

Новембар 2018.г. 

 
РЕКЕ И КАНАЛИ  
Програмом контроле квалитета површинских вода на територији Београда у новембру 2018. године је 
обухваћена контрола 12 узорака воде река и канала на територији Београда. Извршена испитивања су 
обухватила опште физичко-хемисјке и микробиолошке параметре за одређивање класе квалитета 
површинских вода према Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземнинх 
водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012), а на основу којих може 
да се изврши и процена еколошког статуса или потенцијала водотока обухваћених мониторингом према 
Правилнику о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и 
квантитативног статуса подземних вода („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011).  
Мониторинг квалитета воде реке Саве током новембра је обухватио три узорка, два са локалитета Макиш у 
Београду, први је узоркован 06. новембра, а други 20. новембра, и један узорак са локалитета Забран у 
Обреновцу који је узоркован 07. новембра. На основу анализираних параметара према наведеној Уредби („Сл. 
гласник РС“, рб. 50/2012), узорци са локалитета Макиш, из прве половине месеца, и са локалитета Забран су 
одговарали II класи квалитета, док је други узорак са локалитета Макиш, са краја месеца, одговарао IV класи 
квалитета.  
Еколошки статус испитаних узорака воде реке Саве према наведеном Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 
74/2011) је у узорку са локалитета Макиш, из прве половине месеца, и са локалитета Забран одговарао добром 
еколошком статусу, док је други узорак са локалитета Макиш, са краја месеца, одговарао слабом еколошком 
статусу.  
Мониторинг квалитета воде реке Дунав током новембра је обухватио три узорка, два са локалитета Винча 
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узоркована 06. и 20. новембра и један узорак са локалитета Батајница узоркован 07. новембра. На основу 
анализираних параметара према наведеној Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) оба узорка са локалитета 
Винча и узорак са локалитета Батајница одговарају IV класи квалитета површинских вода.  
Еколошки статус испитаних узорака воде реке Дунав према наведеном Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 
74/2011) је у оба узорка са локалитета Винча и једном узорку са локалитета Батајница одговарао слабом 
еколошком статусу.  
Мониторинг квалитета воде реке Колубаре је током новембра обухватио два узорка, по један са локалитета 
мост на путу за Обреновац и локалитета Ћелије код старог железничког моста. На оба локалитета узорковање је 
обављено 09. новембра. На основу анализираних параметара, а према наведеној Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 
50/2012) квалитет воде реке Колубаре са локалитета стари железнички мост је одговарао IV класи, док је 
квалитет воде са локалитета мост на путу за Обреновац одговарао III класи квалитета воде.  
Еколошки статус испитаних узорака воде реке Колубаре према наведеном Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 
74/2011) је у испитаном узорку воде са локалитета стари железнички мост одговарао слабом еколошком 
потенцијалу, док је на локалитету мост на путу за Обреновац квалитет воде одговарао умереном еколошком 
статусу. 
Мониторинг квалитета воде канала Галовица током новембра је обухватио два узорка, са локалитета код моста 
у Дечу и код црпне станице. На оба локалитета узорковање је обављено 13. новембра. На основу анализираних 
параметара квалитет воде оба испитана узорка одговара V класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком потенцијалу.  
Месечни мониторинг квалитета воде Топчидерске реке у новембру обухвата један узорак са локалитета мост 
код Цареве ћуприје који је узоркован 02. новембра. На основу анализираних параметара испитани узорак 
према Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком статусу.  
Месечни мониторинг квалитета Железничке реке у новембру обухвата један узорак са локалитета мост за 
фабрику „Иво Лола Рибар“ који је узоркован 02. новембра. На основу анализираних параметара испитани 
узорак према Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно 
према Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком статусу. 
 

Децембар 2018.г. 

РЕКЕ И КАНАЛИ  
Програмом контроле квалитета површинских вода на територији Београда за децембар 2018. године је 
обухваћена контрола 25 водотока на укупно 29 профила. Извршеним мониторингом је обухваћено 17 
природних и 8 вештачких водотока, а укупно је извршено узорковање и анализа 30 узорaка. Извршена 
испитивања су обухватила опште физичко-хемисјке и микробиолошке параметре за одређивање класе 
квалитета површинских вода према Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и 
подземнинх водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012), а на основу 
којих може да се изврши и процена еколошког статуса или потенцијала водотока обухваћених мониторингом 
према Правилнику о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и 
квантитативног статуса подземних вода („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011). Такође је извршена анализа 
приоритетних и приоритетних хазардних супстанци према Уредби о граничним вредностима приоритетних и 
приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Сл. 
гласник РС“, бр. 24/2014).  
Мониторинг квалитета воде реке Саве током децембра је обухватио три узорка, два са локалитета Макиш у 
Београду, први је узоркован 3. децембра, а други 26. децембра, и један узорак са локалитета Забран у 
Обреновцу који је узоркован 11. децембра. На основу анализираних параметара према наведеној Уредби („Сл. 
гласник РС“, рб. 50/2012), оба испитана узорка са локалитета Макиш у Београду одговарају III класи, а узорак са 
локалитета Забран у Обреновцу II класи квалитета површинских вода.  
Еколошки статус испитаних узорака воде реке Саве је према наведеном Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 
74/2011) у оба испитана узорка са локалитета Макиш одговарао умереном, а узорку са локалитета Забран 
добром еколошком статусу.  
Анализа присуства приоритетних и приоритетних хазардних супстанци према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 
24/2014) је извршена само у првом узорку са локалитета Макиш, а извршене анализе су показале да је само је 
концентрација никла била изнад границе детекције. Концентрација никла је била испод просечне годишње 
концентрације.  
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Мониторинг квалитета воде реке Дунав током децембра је обухватио три узорка, два са локалитета Винча 
узоркована 3. и 26. децембра и један узорак са локалитета Батајница узоркован 10. децембра. На основу 
анализираних параметара, а према наведеној Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) узорак са локалитета 
Винча од 3. децембра је одговарао III класи, док је узорак од 26. децембра одговарао V класи квалитета. Узорак 
са локалитета Батајнице је одговарао IV класи квалитета .  
Еколошки статус испитаних узорака воде реке Дунав је према наведеном Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 
74/2011) одговарао слабом у узорку са локалитета Батајница односно умереном и лошем у узорцима од 3. и 26. 
децембра са локалитета Винча.  
Анализа присуства приоритетних и приоритетних хазардних супстанци према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 
24/2014) је извршена само у првом узорку са локалитета Макиш, а извршене анализе су показале да је само је 
концентрација никла била изнад границе детекције. Концентрација никла је била испод просечне годишње 
концентрације. 
Мониторинг квалитета воде реке Колубаре током децембра је обухватио два узорка, по један са локалитета 
мост на путу за Обреновац, узоркован 11. децембра, и Ћелије, који је узорковани 13. децембра. На основу 
анализираних параметара, а према наведеној Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) оба узорка са локалитета 
Мост на путу за Обреновац и са локалитета Ћелије, стари железнички мост, одговарају IV класи квалитета. 
Еколошки статус оба испитана узорка воде реке Колубаре према наведеном Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 
74/2011) одговара слабом еколошком статусу.  
Месечни мониторинг квалитета воде Топчидерске реке у децембру обухвата један узорак са локалитета мост 
код Цареве ћуприје који је узоркован 03. децембра. На основу анализираних параметара испитани узорак 
према Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком статусу.  
Месечни мониторинг квалитета Железничке реке у децембру обухвата један узорак са локалитета мост за 
фабрику „Иво Лола Рибар“ који је узоркован 03. децембра. На основу анализираних параметара испитани 
узорак према Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно 
према Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком статусу.  
Месечни мониторинг квалитета воде Баричке реке у децембру обухвата један узорак са локалитета мост на 
улазу у фабрику „Прва Искра“ који је узоркован 11. децембра. На основу анализираних параметара испитани 
узорак према Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно 
према Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком статусу.  
Месечни мониторинг квалитета воде Маричке реке у децембру није обављен услед недовољне количине воде 
за узорковање и лабораторијско испитивање.  
Месечни мониторинг квалитета воде реке Пештан у децембру обухвата један узорак са локалитета мост на 
Ибарској магистрали који је узоркован 13. децембра. На основу анализираних параметара испитани узорак 
према Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара IV класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) слабом еколошком статусу.  
Месечни мониторинг квалитета воде реке Турије у децембру обухвата један узорак са локалитета мост на путу 
за Лазаревац који је узоркован 13. децембра. На основу анализираних параметара испитани узорак према 
Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) умереном еколошком статусу.  
Месечни мониторинг квалитета воде реке Бељанице у децембру обухвата један узорак са локалитета мост на 
путу за Лазаревац који је узоркован 13. децембра. На основу анализираних параметара испитани узорак према 
Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара III класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) умереном еколошком статусу.  
Месечни мониторинг квалитета воде реке Лукавице у децембру обухвата један узорак са локалитета мост на 
Ибарској магистрали који је узоркован 13. децембра. На основу анализираних параметара испитани узорак 
према Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком статусу. 
Месечни мониторинг квалитета воде реке Болечице у децембру обухвата један узорак са локалитета мост на 
Смедеревском путу који је узоркован 14. децембра. На основу анализираних параметара испитани узорак 
према Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком статусу.  
Месечни мониторинг квалитета воде Грочанске реке у децембру обухвата један узорак са локалитета код 
пијаце који је узоркован 14. децембра. На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби 
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(„Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Сл. 
гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком статусу.  
Месечни мониторинг квалитета воде реке Велики Луг у децембру обухвата један узорак са локалитета мост на 
путу за Јагњило који је узоркован 17. децембра. На основу анализираних параметара испитани узорак према 
Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком статусу.  
Месечни мониторинг квалитета воде реке Раље у децембру обухвата један узорак са локалитета мост код 
аутопута који је узоркован 17. децембра. На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби 
(„Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара III класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Сл. 
гласник РС“, рб. 74/2011) умереном еколошком статусу.  
Месечни мониторинг квалитета воде Барајевске реке у децембру обухвата један узорак са локалитета мост за 
Баждаревац који је узоркован 14. децембра. На основу анализираних параметара испитани узорак према 
Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком статусу.  
Месечни мониторинг квалитета воде Сопотске реке у децембру обухвата један узорак са локалитета мост у 
Ђуринцима који је узоркован 17. децембра. На основу анализираних параметара испитани узорак према 
Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком статусу.  
Мониторинг квалитета воде канала Галовица током децембра је обухватио два узорка, са локалитета код моста 
у Дечу и код црпне станице. На оба локалитета узорковано је обављено 10. децембра. На основу анализираних 
параметара квалитет воде оба испитана узорка одговара V класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком потенцијалу.  
Месечни мониторинг квалитета воде канала Каловита у децембру обухвата један узорак са локалитета код 
црпне станице који је узоркован 12. децембра. На основу анализираних параметара испитани узорак према 
Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком потенцијалу.  
Месечни мониторинг квалитета воде канала Сибница у децембру обухвата један узорак са локалитета код 
црпне станице који је узоркован 12. децембра. На основу анализираних параметара испитани узорак према 
Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком потенцијалу.  
Месечни мониторинг квалитета воде канала Визељ у децембру обухвата један узорак са локалитета код црпне 
станице који је узоркован 12. децембра. На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби 
(„Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара III класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Сл. 
гласник РС“, рб. 74/2011) умереном еколошком потенцијалу.  
Месечни мониторинг квалитета воде канала Караш у децембру обухвата један узорак са локалитета мост код 
Ченте који је узоркован 12. децембра. На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби 
(„Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара II класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Сл. 
гласник РС“, рб. 74/2011) добром еколошком потенцијалу.  
Месечни мониторинг квалитета воде канала ПКБ у децембру обухвата један узорак са локалитета мост код 
Ченте који је узоркован 12. децембра. На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби 
(„Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Сл. 
гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком потенцијалу.  
Месечни мониторинг квалитета воде канала Прогарска Јарчина у децембру обухвата један узорак са 
локалитета код црпне станице који је узоркован 10. Децембра. На основу анализираних параметара испитани 
узорак према Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара II класи квалитета површинских вода, односно 
према Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) добром и бољем еколошком потенцијалу.  
Месечни мониторинг квалитета воде Обреновачког канала у децембру обухвата један узорак са локалитета код 
црпне станице који је узоркован 11. децембра. На основу анализираних параметара испитани узорак према 
Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком потенцијалу. 
 

 

 



 

ГРАД БЕОГРАД 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ  

 

Public Transport Consult d.o.o. 

 

 

Пројекат број:  6/19 | Наш број: 514 
 

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

СФ & PTC  
Фебруар 2021 

Страна 104 од 142 

 

Јануар 2019.г. 

 
РЕКЕ И КАНАЛИ  
Програмом контроле квалитета површинских вода на територији Београда у јануар 2018. године је обухваћена 
контрола 12 узорака воде река и канала на територији Београда. Извршена испитивања су обухватила опште 
физичко-хемијске и микробиолошке параметре за одређивање класе квалитета површинских вода према 
Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземнинх водама и седименту и 
роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012), а на основу којих може да се изврши и процена 
еколошког статуса или потенцијала водотока обухваћених мониторингом према Правилнику о параметрима 
еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних 
вода („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011).  
Мониторинг квалитета воде реке Саве током јануара је обухватио три узорка, два са локалитета Макиш у 
Београду, први је узоркован 08. јануара, а други 23. јануара, и један узорак са локалитета Забран у Обреновцу 
који је узоркован 09. јануара. На основу анализираних параметара према наведеној Уредби („Сл. гласник РС“, 
рб. 50/2012), оба испитана узорка са локалитета Макиш и узорак са локалитета Забран одговарају III класи 
квалитета површинских вода.  
Еколошки статус испитаних узорака воде реке Саве према наведеном Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 
74/2011), је у оба испитана узорка на контролном локалитету Макиш и у узорку са локалитета Забран у 
Обреновцу, одговарао умереном еколошком статусу.  
Мониторинг квалитета воде реке Дунав током јануара је обухватио три узорка, два са локалитета Винча 
узоркована 10. и 23. јануара и један узорак са локалитета Батајница који је узоркован 10. јануара. На основу 
анализираних параметара према наведеној Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012), оба испитана узорка са 
локалитета Винча одговарају IV класи, а испитани узорак са локалитета Батајница одговара III класи квалитета 
површинских вода.  
Еколошки статус воде реке Дунав према наведеном Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) је у оба 
испитана узорка на локалитету Винча одговарао слабом а у узорку са локалитета Батајница умереном 
еколошком статусу.  
Мониторинг квалитета воде реке Колубаре је током јануара обухватио два узорка, по један са локалитета мост 
на путу за Обреновац и локалитета Ћелије код старог железничког моста. На оба локалитета узорковање је 
обављено 09. јануара. На основу анализираних параметара, а према наведеној Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 
50/2012) узорак воде реке Колубаре на контролном локалитету Ћелије одговарао је III класи, а испитани узорак 
са локалитету мост на путу за Обреновац V класи квалитета површинских вода.  
Еколошки статус испитаних узорака воде реке Колубаре према наведеном Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 
74/2011) је на контролном локалитету Ћелије одговарао умереном, а на контролном локалитету мост на путу за 
Обреновац лошем еколошком статусу. 
Мониторинг квалитета воде канала Галовица током јануара је обухватио два узорка, са локалитета код моста у 
Дечу и код црпне станице. Узорковање воде канала Галовица извршено је 14. јануара на локалитету код црпне 
станице, a 18. јануара на локалитету код моста у Дечу. На основу анализираних параметара квалитет воде оба 
испитана узорка одговара V класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Сл. гласник РС“, 
рб. 74/2011) лошем еколошком потенцијалу.  
Месечни мониторинг квалитета воде Топчидерске реке у јануару обухвата један узорак са локалитета мост 
изнад Цареве ћуприје који је узоркован 11. јануара. На основу анализираних параметара испитани узорак 
према Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком статусу.  
Месечни мониторинг квалитета Железничке реке у јануару обухвата један узорак са локалитета мост за 
фабрику „Иво Лола Рибар“ који је узоркован 11. јануара. На основу анализираних параметара испитани узорак 
према Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком статусу. 

Фебруар 2019.г. 

Програмом контроле квалитета површинских вода на територији Београда у фебруару 2019. године је 
обухваћена контрола 12 узорака воде река и канала на територији Београда. Извршена испитивања су 
обухватила опште физичко-хемијске и микробиолошке параметре за одређивање класе квалитета 
површинских вода према Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземнинх 
водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012), а на основу којих може 



 

ГРАД БЕОГРАД 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ  

 

Public Transport Consult d.o.o. 

 

 

Пројекат број:  6/19 | Наш број: 514 
 

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

СФ & PTC  
Фебруар 2021 

Страна 105 од 142 

 

да се изврши и процена еколошког статуса или потенцијала водотока обухваћених мониторингом према 
Правилнику о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и 
квантитативног статуса подземних вода („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011).  
Мониторинг квалитета воде реке Саве током фебруара је обухватио три узорка, два са локалитета Макиш у 
Београду, први је узоркован 11. фебруара, а други  26. фебруара, и један узорак са локалитета Забран у 
Обреновцу који је узоркован 13. фебруара. На основу анализираних параметара према наведеној Уредби („Сл. 
гласник РС“, рб. 50/2012), узорци од 11. фебруара са локалитета Макиш и са локалитета Забран одговарају III 
класи, а узорак од 26. фебруара са локалитета Макиш IV класи квалитета површинских вода  
Еколошки статус испитаних узорака воде реке Саве према наведеном Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 
74/2011), је у узорцима од 11. фебруара са локалитета Макиш и са локалитета Забран одговарао умереном, а у 
узорку од 26. фебруара са локалитета Макиш слабом еколошком статусу. 
Мониторинг квалитета воде реке Дунав током фебруара је обухватио три узорка, два са локалитета Винча 
узоркована 12. и 26. фебруара и један узорак са локалитета Батајница који је узоркован 12. фебруара.. На 
основу анализираних параметара према наведеној Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012), оба испитана узорка 
са локалитета Винча одговарају III класи, а испитани узорак са локалитета Батајница одговара IV класи 
квалитета површинских вода. 
Еколошки статус воде реке Дунав према наведеном Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) је у оба 
испитана узорка на локалитету Винча одговарао умереном а у узорку са локалитета Батајница слабом 
еколошком статусу. 
Мониторинг квалитета воде реке Колубаре је током фебруара обухватио два узорка, по један са локалитета 
мост на путу за Обреновац и локалитета Ћелије код старог железничког моста. На оба локалитета узорковање је 
обављено 13. фебруара. На основу анализираних параметара, а према наведеној Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 
50/2012) узорци воде реке Колубаре на контролном локалитету Ћелије и локалитету мост на путу за Обреновац 
одговарају IV класи квалитета површинских вода. 
Еколошки статус испитаних узорака воде реке Колубаре према наведеном Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 
74/2011) је на контролном локалитету Ћелије одговарао  слабом, а на контролном локалитету мост на путу за 
Обреновац умереном еколошком статусу. 
Мониторинг квалитета воде канала Галовица током фебруара је обухватио два узорка, са локалитета код моста 
у Дечу и код црпне станице. Узорковање воде канала Галовица извршено је 13. фебруара на оба локалитета. На 
основу анализираних параметара квалитет воде оба испитана узорка одговара V класи квалитета површинских 
вода, односно према Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком потенцијалу. 
Месечни мониторинг квалитета воде Топчидерске реке у фебруару обухвата један узорак са локалитета мост 
изнад Цареве ћуприје који је узоркован 14. фебруара. На основу анализираних параметара испитани узорак 
према Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком статусу.  
Месечни мониторинг квалитета Железничке реке у фебруару обухвата један узорак са локалитета мост за 
фабрику „Иво Лола Рибар“ који је узоркован 14. фебруара. На основу анализираних параметара испитани 
узорак према Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно 
према Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком статусу.  
 

Март 2019.г. 

Програмом контроле квалитета површинских вода на територији Београда у марту 2019. године је обухваћена 
контрола 12 узорака воде река и канала на територији Београда. Извршена испитивања су обухватила опште 
физичко-хемијске и микробиолошке параметре за одређивање класе квалитета површинских вода према 
Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземнинх водама и седименту и 
роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012), а на основу којих може да се изврши и процена 
еколошког статуса или потенцијала водотока обухваћених мониторингом према Правилнику о параметрима 
еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних 
вода („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011).  
Мониторинг квалитета воде реке Саве током марта је обухватио три узорка, два са локалитета Макиш у 
Београду, први је узоркован 06.марта, а други  26. марта, и један узорак са локалитета Забран у Обреновцу који 
је узоркован 05. марта. На основу анализираних параметара према наведеној Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 
50/2012), квалитет воде реке Саве у свим испитаним узорцима на контролним локалитетима Макиш и Забран 
одговара III класи квалитета површинских вода. 
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Еколошки статус испитаних узорака воде реке Саве према наведеном Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 
74/2011), у свим испитаним узорцима на контролним локалитетима Макиш и Забран одговара умереном 
еколошком статусу. 
Мониторинг квалитета воде реке Дунав током марта је обухватио три узорка, два са локалитета Винча 
узоркована 06. и 26. марта и један узорак са локалитета Батајница који је узоркован 06. марта. На основу 
анализираних параметара према наведеној Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012), оба испитана узорка са 
локалитета Винча одговарају IV класи, а испитани узорак са локалитета Батајница одговара III класи квалитета 
површинских вода. 
Еколошки статус воде реке Дунав према наведеном Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) је у оба узорка 
са локалитета Винча одговарао слабом а у узорку са локалитета Батајница умереном еколошком статусу.    
Мониторинг квалитета воде реке Колубаре је током марта обухватио два узорка, по један са локалитета мост 
на путу за Обреновац и локалитета Ћелије код старог железничког моста. На оба локалитета узорковање је 
обављено 14. марта. На основу анализираних параметара, а према наведеној Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 
50/2012) узорци воде реке Колубаре на контролном локалитету Ћелије и локалитету мост на путу за Обреновац 
одговарају IV класи квалитета површинских вода. 
Еколошки статус испитаних узорака воде реке Колубаре према наведеном Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 
74/2011) је на оба контролна локалитета одговарао слабом еколошком статусу. 
Мониторинг квалитета воде канала Галовица током марта је обухватио два узорка, са локалитета код моста у 
Дечу и код црпне станице. Узорковање воде канала Галовица извршено је 05.марта на оба локалитета. На 
основу анализираних параметара према наведеној Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012),  квалитет воде оба 
испитана узорка одговара IV класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Сл. гласник РС“, 
рб. 74/2011) слабом еколошком потенцијалу. 
Месечни мониторинг квалитета воде Топчидерске реке у марту обухвата један узорак са локалитета мост изнад 
Цареве ћуприје који је узоркован 04. Марта. На основу анализираних параметара испитани узорак према 
Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком статусу.  
Месечни мониторинг квалитета Железничке реке у марту обухвата један узорак са локалитета мост за фабрику 
„Иво Лола Рибар“ који је узоркован 04. марта. На основу анализираних параметара испитани узорак према 
Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком статусу. 

Април 2019.г. 

Програмом контроле квалитета површинских вода на територији Београда у априлу 2019. године је обухваћена 
контрола 12 узорака воде река и канала на територији Београда. Извршена испитивања су обухватила опште 
физичко-хемијске и микробиолошке параметре за одређивање класе квалитета површинских вода према 
Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземнинх водама и седименту и 
роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012), а на основу којих може да се изврши и процена 
еколошког статуса или потенцијала водотока обухваћених мониторингом према Правилнику о параметрима 
еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних 
вода („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011).  
Мониторинг квалитета воде реке Саве током априла је обухватио три узорка, два са локалитета Макиш у 
Београду, први је узоркован 11.априла, а други  22. априла, и један узорак са локалитета Забран у Обреновцу 
који је узоркован 08.априла. На основу анализираних параметара према наведеној Уредби („Сл. гласник РС“, 
рб. 50/2012), квалитет воде реке Саве је у испитаним узорцима на контролном локалитету Макиш одговарао II 
класи, а у узорку на контролном локалитету Забран III класи квалитета површинских вода. 
Еколошки статус испитаних узорака воде реке Саве према наведеном Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 
74/2011), је у испитаним узорцима на контролном локалитету Макиш одговарао добром, а у узорку на 
локалитету Забран умереном еколошком статусу. 
Мониторинг квалитета воде реке Дунав током априла је обухватио три узорка, два са локалитета Винча 
узоркована 11. и 23. априла и један узорак са локалитета Батајница који је узоркован 11. априла. На основу 
анализираних параметара према наведеној Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012), квалитет воде реке Дунав је 
у узорку са почетка месеца на контролном локалитету Винча и у узорку на локалитету Батајница одговарао III 
класи, a у узорку крајем месеца на локалитету Винча IV класи квалитета површинских вода. 
Еколошки статус воде реке Дунав према наведеном Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) је у узорку са 
почетка месеца на локалитету Винча и у узорку на локалитету Батајница, одговарао умереном, a у узорку 
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крајем месеца са локалитета Винча, слабом еколошком статусу.  
Мониторинг квалитета воде реке Колубаре је током априла обухватио два узорка, по један са локалитета мост 
на путу за Обреновац 08. априла и локалитета Ћелије код старог железничког моста 11.априла. На основу 
анализираних параметара, а према наведеној Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) узорци воде реке 
Колубаре на контролном локалитету Ћелије и локалитету мост на путу за Обреновац одговарају V класи 
квалитета површинских вода. 
Еколошки статус испитаних узорака воде реке Колубаре према наведеном Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 
74/2011) је на контролном локалитету мост на путу за Обреновац одговарао слабом, а на контролном 
локалитету мост у селу Ћелије умереном еколошком статусу. 
Мониторинг квалитета воде канала Галовица током априла је обухватио два узорка, са локалитета код моста у 
Дечу и код црпне станице. Узорковање воде канала Галовица извршено је 10. априла на оба локалитета. На 
основу анализираних параметара према наведеној Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012),  квалитет воде оба 
испитана узорка одговара V класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Сл. гласник РС“, 
рб. 74/2011) лошем еколошком потенцијалу. 
Месечни мониторинг квалитета воде Топчидерске реке у априлу обухвата један узорак са локалитета мост 
изнад Цареве ћуприје који је узоркован 09. априла. На основу анализираних параметара испитани узорак 
према Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком статусу.  
Месечни мониторинг квалитета Железничке реке у априлу обухвата један узорак са локалитета мост за 
фабрику „Иво Лола Рибар“ који је узоркован 09. априла. На основу анализираних параметара испитани узорак 
према Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком статусу. 

Мај 2019.г. 

Програмом контроле квалитета површинских вода на територији Београда за мај 2019. године је обухваћена 
контрола 25 водотока на укупно 29 профила. Извршеним мониторингом је обухваћено 17 природних и 8 
вештачких водотока, а укупно је извршено узорковање и анализа 31 узорка. Извршена испитивања су 
обухватила опште физичко-хемисјке и микробиолошке параметре за одређивање класе квалитета 
површинских вода према Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземнинх 
водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012), а на основу којих може 
да се изврши и процена еколошког статуса или потенцијала водотока обухваћених мониторингом према 
Правилнику о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и 
квантитативног статуса подземних вода („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011). Такође је извршена анализа 
приоритетних и приоритетних хазардних супстанци према Уредби о граничним вредностима приоритетних и 
приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Сл. 
гласник РС“, бр. 24/2014). 
Мониторинг квалитета воде реке Саве током маја је обухватио три узорка, два са локалитета Макиш у 
Београду, први је узоркован 6. маја, а други 29. маја, и један узорак са локалитета Забран у Обреновцу који је 
узоркован 6. маја. На основу анализираних параметара према наведеној Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) 
узорак са локалитета Забран у Обреновцу одговара II класи а оба узорка на локалитету Макиш III класи 
квалитета површинских вода.Еколошки статус испитаних узорака воде реке Саве према наведеном Правилнику 
(„Сл. гласник РС“, рб. 74/2011)  у узорцима са локалитета Забран у Обреновцу и Макиш од 06. маја одговара 
добром а у узорку са локалитета Макиш од 29. маја, умереном еколошком статусу. Од испитаних приоритетних, 
приоритетних хазардних и осталих загађујућих супстанци према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014), на оба 
локалитета у узорцима од 06. маја, утврђена је концентрација никла која је била нижа од просечне годишње 
коцентрације и од максимално дозвољене концентрације. 
Мониторинг квалитета воде реке Дунав током маја је обухватио три узорка, два са локалитета Винча 
узоркована 07. и 29. маја и један узорак са локалитета Батајница узоркован 07. маја. На основу анализираних 
параметара према наведеној Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) узорак са локалитета Батајница и узорак са 
локалитета Винча од 29. маја одговара III класи квалитета, а узорак са локалитета Винча од 07. маја IV класи 
квалитета површинских вода. Еколошки статус испитаних узорака воде реке Дунав према наведеном 
Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) у узорцима са локалитета Батајница и Винча од 29. маја одговара 
умереном а у узорку са локалитета Винча од 07. маја, слабом еколошком статусу. Од испитаних приоритетних, 
приоритетних хазардних и осталих загађујућих супстанци према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014), на 
локалитету Винча у узорку од 07.маја, утврђено је да је концентрација никла била нижа од просечне годишње 
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коцентрације и нижа од максимално дозвољене концентрације. 
Мониторинг квалитета воде реке Колубаре током маја је обухватио два узорка, по један са локалитета мост на 
путу за Обреновац, узоркован 14. маја, и Ћелије, који је узорковани 8. маја. На основу анализираних 
параметара, а према наведеној Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) узорак са локалитета Мост на путу за 
Обреновац одговара III класи квалитета површинских вода, док узорак са локалитета Ћелије, стари железнички 
мост, одговара IV класи квалитета. Еколошки статус воде реке Колубаре према наведеном Правилнику („Сл. 
гласник РС“, рб. 74/2011) у узорку на контролном локалитету мост на путу за Обреновац одговара умереном а у 
узорку на контролном локалитету мост у селу Ћелије слабом еколошком статусу. Од свих испитаних супстанци 
према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014) у оба узорка воде реке Колубаре утврђено је присуство никла а на 
локалитету код моста на путу за Обреновац присуство живе. Концентрација никла на оба локалитета била је 
нижа од просечне годишње коцентрације и нижа од максимално дозвољене концентрације а концентрација 
живе изнад максимално дозвољене концентрације.  
Месечни мониторинг квалитета воде Топчидерске реке у мају обухвата један узорак са локалитета мост код 
Цареве ћуприје који је узоркован 9. маја. На основу анализираних параметара испитани узорак одговара V 
класи квалитета површинских вода, односно лошем еколошком статусу. Од свих испитаних супстанци према 
Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014) у узорку воде Топчидерске реке утврђено је присуство никла и живе. 
Концентрација никла била је нижа од просечне годишње коцентрације и нижа од максимално дозвољене 
концентрације а концентрација живе изнад максимално дозвољене концентрације.  
Месечни мониторинг квалитета Железничке реке у мају обухвата један узорак са локалитета мост за фабрику 
„Иво Лола Рибар“ који је узоркован 9. маја. На основу анализираних параметара испитани узорак одговара V  
класи квалитета површинских вода, односно лошем еколошком статусу. Од свих испитаних супстанци према 
Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014) у узорку воде Железничке реке утврђено је присуство никла и живе. 
Концентрација никла била је нижа од просечне годишње коцентрације и нижа од максимално дозвољене 
концентрације а концентрација живе испод максимално дозвољене концентрације.  
Месечни мониторинг квалитета воде Баричке реке у мају обухвата један узорак са локалитета мост на улазу у 
фабрику „Прва Искра“ који је узоркован 14. маја. На основу анализираних параметара испитани узорак према 
Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V  класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком статусу. Од свих испитаних супстанци према 
Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014) у узорку воде Баричке реке утврђено је присуство никла и флуорантена 
чије концентрације су биле више од просечне годишње концентрације али ниже од максимално дозвољене 
концентрације. 
Месечни мониторинг квалитета воде реке Пештан у мају обухвата један узорак са локалитета мост на Ибарској 
магистрали који је узоркован 24. маја. На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби 
(„Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара IV класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Сл. 
гласник РС“, рб. 74/2011) слабом еколошком статусу. Од свих испитаних супстанци према Уредби („Сл. гласник 
РС“, бр. 24/2014) у узорку воде реке Пештан утврђено је присуство никла чија концентрације су биле више од 
просечне годишње концентрације али ниже од максимално дозвољене концентрације. 
Месечни мониторинг квалитета воде реке Турије у мају обухвата један узорак са локалитета мост на путу за 
Лазаревац који је узоркован 24. маја. На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Сл. 
гласник РС“, рб. 50/2012) одговара IV  класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Сл. 
гласник РС“, рб. 74/2011) слабом еколошком статусу. Од свих испитаних супстанци према Уредби („Сл. гласник 
РС“, бр. 24/2014) у узорку воде реке Турије утврђено је присуство флуорантена чија концентрација је била виша 
од просечне годишње концентрације али нижа од максимално дозвољене концентрације.  
Месечни мониторинг квалитета воде Маричке реке у мају обухвата један узорак са локалитета код моста у 
Дражевцу који је узоркован 24. маја. На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Сл. 
гласник РС“, рб. 50/2012) одговара IV  класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Сл. 
гласник РС“, рб. 74/2011) слабом еколошком статусу. Од свих испитаних супстанци према Уредби („Сл. гласник 
РС“, бр. 24/2014)  у узорку воде Маричке реке утврђено је да су концентрације никла и олова биле нижe од 
максимално дозвољене концентрације, концентрација живе виша од максимално дозвољене концентрације а  
концентрација флуорантена виша од просечне годишње концентрације али нижа од максимално дозвољене 
концентрације. 
Месечни мониторинг квалитета воде реке Бељанице у мају обухвата један узорак са локалитета мост на путу за 
Лазаревац који је узоркован 24. маја. На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Сл. 
гласник РС“, рб. 50/2012) одговара III  класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Сл. 



 

ГРАД БЕОГРАД 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ  

 

Public Transport Consult d.o.o. 

 

 

Пројекат број:  6/19 | Наш број: 514 
 

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

СФ & PTC  
Фебруар 2021 

Страна 109 од 142 

 

гласник РС“, рб. 74/2011) умереном еколошком статусу. Од свих испитаних супстанци према Уредби („Сл. 
гласник РС“, бр. 24/2014) у узорку воде реке Бељанице утврђено је присуство олова и живе. Измерена 
концентрација олова била је испод а живе изнад максимално дозвољене концентрације а концентрација 
флуорантена виша од просечне годишње концентрације али нижа од максимално дозвољене концентрације. 
Месечни мониторинг квалитета воде реке Лукавице у мају обухвата један узорак са локалитета мост на 
Ибарској магистрали који је узоркован 24. маја. На основу анализираних параметара испитани узорак према 
Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V  класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком статусу. Од свих испитаних супстанци према 
Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014) само је концентрација флуорантена била виша од просечне годишње 
концентрације али нижа од максимално дозвољене концентрације. 
Месечни мониторинг квалитета воде реке Болечице у мају обухвата један узорак са локалитета мост на 
Смедеревском путу који је узоркован 20. маја. На основу анализираних параметара испитани узорак према 
Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V  класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком статусу. Од свих испитаних супстанци према 
Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014) у узорку воде Болечке реке концентрација никла била је изнад просечне 
годишње концентрације али испод максимално дозвољене концентрације а концентрација трихлоретена нижа 
од просечне годишње концентрације. 
Месечни мониторинг квалитета воде Грочанске реке у мају обухвата један узорак са локалитета код пијаце који 
је узоркован 20. маја. На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 
50/2012) одговара IV класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 
74/2011) слабом еколошком статусу. Од свих испитаних супстанци према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014) 
само је концентрација никла била изнад границе детекције, а добијена концентрација је била нижа од 
просечне годишње концентрације и нижа од максимално дозвољене концентрације. 
Месечни мониторинг квалитета воде реке Велики Луг у мају обухвата један узорак са локалитета мост на путу 
за Јагњило који је узоркован 20. маја. На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Сл. 
гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V  класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Сл. 
гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком статусу. Од свих испитаних супстанци према Уредби („Сл. гласник 
РС“, бр. 24/2014) само је концентрација никла била изнад границе детекције, а добијена концентрација је била 
нижа од просечне годишње концентрације и нижа од максимално дозвољене концентрације. 
Месечни мониторинг квалитета воде реке Раље у мају обухвата један узорак са локалитета мост код аутопута 
који је узоркован 20. маја. На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Сл. гласник 
РС“, рб. 50/2012) одговара IV класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Сл. гласник РС“, 
рб. 74/2011) слабом еколошком статусу. Од свих испитаних супстанци према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 
24/2014) концентрације никла и кадмијума биле су изнад границе детекције, а добијена концентрација никла 
била је испод а концентрација кадмијума изнад просечне годишње концентрације и максимално дозвољене 
концентрације. 
Месечни мониторинг квалитета воде Барајевске реке у мају обухвата један узорак са локалитета мост за 
Баждаревац који је узоркован 14. маја. На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби 
(„Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Сл. 
гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком статусу. Од свих испитаних супстанци према Уредби („Сл. гласник 
РС“, бр. 24/2014)  концентрација живе била је виша од максимално дозвољене концентрације. 
Месечни мониторинг квалитета воде Сопотске реке у мају обухвата један узорак са локалитета мост у 
Ђуринцима који је узоркован 20. маја. На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби 
(„Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Сл. 
гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком статусу. Од свих испитаних супстанци према Уредби („Сл. гласник 
РС“, бр. 24/2014) концентрације никла и олова биле су изнад просечне годишње концентрације али ниже од 
максимално дозвољене концентрације. 
Мониторинг квалитета воде канала Галовица током маја је обухватио два узорка, по један са локалитета мост у 
Дечу, и код црпне станице, узорковани 15. маја. На основу анализираних параметара квалитет воде оба 
испитана узорка одговара V класи квалитета површинских вода. Еколошки потенцијал у оба испитана узорка је 
одговарао лошем еколошком потенцијалу. Од испитаних приоритетних, приоритетних хазардних и осталих 
загађујућих супстанци према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014), на локалитету мост у Дечу утврђена је 
концентрација никла која је била нижа од просечне годишње коцентрације и од максимално дозвољене 
концентрације. 
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Месечни мониторинг квалитета воде канала Каловита у мају обухвата један узорак са локалитета код црпне 
станице који је узоркован 22. маја. На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Сл. 
гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Сл. 
гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком потенцијалу. Спроведеним испитивањем према Уредби („Сл. 
гласник РС“, бр. 24/2014) утврђена је концентрација никла која је била нижа од просечне годишње 
коцентрације и од максимално дозвољене концентрације. 
Месечни мониторинг квалитета воде канала Сибница у мају обухвата један узорак са локалитета код црпне 
станице који је узоркован 23. маја. На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Сл. 
гласник РС“, рб. 50/2012) одговара IV класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Сл. 
гласник РС“, рб. 74/2011) умереном еколошком потенцијалу. Спроведеним испитивањем према Уредби („Сл. 
гласник РС“, бр. 24/2014) није утврђено присуство ни једне од приоритетних, приоритетних хазардних и осталих 
загађујућих супстанци према овој Уредби. 
Месечни мониторинг квалитета воде канала Визељ у мају обухвата један узорак са локалитета код црпне 
станице који је узоркован 22. маја. На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Сл. 
гласник РС“, рб. 50/2012) одговара IV класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Сл. 
гласник РС“, рб. 74/2011) слабом еколошком потенцијалу. Спроведеним испитивањем према Уредби („Сл. 
гласник РС“, бр. 24/2014) није утврђено присуство ни једне од приоритетних, приоритетних хазардних и осталих 
загађујућих супстанци према овој Уредби. 
Месечни мониторинг квалитета воде канала Караш у мају обухвата један узорак са локалитета мост код Ченте 
који је узоркован 22. маја. На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Сл. гласник 
РС“, рб. 50/2012) одговара II класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Сл. гласник РС“, 
рб. 74/2011) добром и бољем еколошком потенцијалу. Спроведеним испитивањем према Уредби („Сл. гласник 
РС“, бр. 24/2014) није утврђено присуство ни једне од приоритетних, приоритетних хазардних и осталих 
загађујућих супстанци према овој Уредби. 
Месечни мониторинг квалитета воде канала ПКБ у мају обухвата један узорак са локалитета мост код Ченте 
који је узоркован 22. маја. На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Сл. гласник 
РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Сл. гласник РС“, 
рб. 74/2011) лошем еколошком потенцијалу. Спроведеним испитивањем према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 
24/2014) утврђена је концентрација живе која је била виша од максимално дозвољене концентрације. 
Месечни мониторинг квалитета воде канала Прогарска Јарчина у мају обухвата један узорак са локалитета код 
црпне станице који је узоркован 15. маја. На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби 
(„Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара III класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Сл. 
гласник РС“, рб. 74/2011) добром и бољем еколошком потенцијалу. Спроведеним испитивањем према Уредби 
(„Сл. гласник РС“, бр. 24/2014) није утврђено присуство ни једне од приоритетних, приоритетних хазардних и 
осталих загађујућих супстанци према овој Уредби. 
Месечни мониторинг квалитета воде Обреновачког канала у мају обухвата један узорак са локалитета код 
црпне станице који је узоркован 14. маја. На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби 
(„Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара III класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Сл. 
гласник РС“, рб. 74/2011) еколошком потенцијалу. Од свих испитаних супстанци према Уредби („Сл. гласник 
РС“, бр. 24/2014) концентрације никла, живе, трихлоретилена и тетрахлоретилена биле су изнад границе 
детекције. Концентрације трихлоретена и тетрахлоретена биле су ниже од просечних годишњих концентрација. 
Концентрација никла била је нижа од просечне годишње концентрације и нижа од максимално дозвољене 
концентрације, док је концентрација живе била изнад максимално дозвољене концентрације 

Јун 2019.г. 

Програмом контроле квалитета површинских вода на територији Београда у јуну 2019. године је обухваћена 
контрола 12 узорака воде река и канала на територији Београда. Извршена испитивања су обухватила опште 
физичко-хемијске и микробиолошке параметре за одређивање класе квалитета површинских вода према 
Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземнинх водама и седименту и 
роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012), а на основу којих може да се изврши и процена 
еколошког статуса или потенцијала водотока обухваћених мониторингом према Правилнику о параметрима 
еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних 
вода („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011).  
Мониторинг квалитета воде реке Саве током јуна је обухватио три узорка, два са локалитета Макиш у Београду, 
први је узоркован 04. јуна, а други 24. јуна, и један узорак са локалитета Забран у Обреновцу који је узоркован 
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12. јуна. На основу анализираних параметара према наведеној Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012), квалитет 
воде реке Саве је у испитаним узорцима на контролном локалитету Макиш одговарао III класи а у узорку на 
контролном локалитету Забран II класи квалитета површинских вода. 
Еколошки статус испитаних узорака воде реке Саве према наведеном Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 
74/2011), је на контролном локалитету Макиш одговарао умереном а у узорку на локалитету Забран добром 
еколошком статусу. 
Мониторинг квалитета воде реке Дунав током јуна је обухватио три узорка, два са локалитета Винча узоркована 
05. и 27. јуна и један узорак са локалитета Батајница који је узоркован 04. јуна. На основу анализираних 
параметара према наведеној Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012), квалитет воде реке Дунав је у оба 
испитана узорка на контролном локалитету Винча и у испитаном узорку на локалитету Батајница одговарао III 
класи квалитета површинских вода. 
Еколошки статус воде реке Дунав према наведеном Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) је у узорку са 
краја месеца на локалитету Винча и у узорку на локалитету Батајница одговарао умереном, a у узорку почетком 
месеца на локалитету Винча добром еколошком статусу.    
Мониторинг квалитета воде реке Колубаре је током јуна обухватио два узорка, по један са локалитета мост на 
путу за Обреновац 10. јуна и локалитета Ћелије код старог железничког моста 12. јуна. На основу анализираних 
параметара, а према наведеној Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) узорци воде реке Колубаре на 
контролном локалитету Ћелије и локалитету мост на путу за Обреновац одговарају IV класи квалитета 
површинских вода. 
Еколошки статус испитаних узорака воде реке Колубаре према наведеном Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 
74/2011) је на контролном локалитету мост на путу за Обреновац одговарао умереном, а у узорку на 
локалитету мост у селу Ћелије слабом еколошком статусу. 
Мониторинг квалитета воде канала Галовица током јуна је обухватио два узорка, са локалитета код моста у 
Дечу и код црпне станице. Узорковање воде канала Галовица извршено је 04. јуна на оба локалитета. На основу 
анализираних параметара према наведеној Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012),  квалитет воде канала 
Галовица је у  узорку на локалитету мост у Дечу одговарао IV класи, а у узорку на локалитету код црпне станице, 
V класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) слабом и 
лошем еколошком потенцијалу. 
Месечни мониторинг квалитета воде Топчидерске реке у јуну обухвата један узорак са локалитета мост изнад 
Цареве ћуприје који је узоркован 05. јуна. На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби 
(„Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Сл. 
гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком статусу.  
Месечни мониторинг квалитета Железничке реке у јуну обухвата један узорак са локалитета мост за фабрику 
„Иво Лола Рибар“ који је узоркован 05. јуна. На основу анализираних параметара испитани узорак према 
Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком статусу.  
СКРАЋЕНИ ИЗВЕШТАЈ О КОНТРОЛИ КВАЛИТЕТА ВОДЕ САВСКОГ ЈЕЗЕРА НА ТЕРИТОРИЈИ БЕОГРАДА ЗА МЕСЕЦ ЈУН 
2019. ГОДИНЕ 
Програмом контроле квалитета воде Савског језера током јуна месеца обухваћена су четири профила: Дечји 
базен, Округло купатило, Рени бунар 12-1 и Рени бунар 14-1. Испитана су 32 узорка, са сваког локалитета по 8, а 
узорковање је вршено понедељком и четвртком. Извршена испитивања су обухватила опште физичко-хемисјке 
и микробиолошке параметре за одређивање класе квалитета површинских вода према Уредби о граничним 
вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово 
достизање („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012), а на основу којих може да се изврши и процена еколошког статуса 
или потенцијала водотока обухваћених мониторингом према Правилнику о параметрима еколошког и 
хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Сл. 
гласник РС“, бр. 74/2011).  
Квалитет воде према Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012)  у 25 испитаних узорака одговара II класи а у 7 
испитаних узорака III класи квалитета површинских вода и може се користити за купање и рекреацију. 
Еколошки потенцијал воде према Правилнику („Сл. гласник РС“, бр. 74/2011) одговара у 25 узорака добром и 
бољем, а у 7 узорака умереном еколошком потенцијалу. 
СКРАЋЕНИ ИЗВЕШТАЈ О КОНТРОЛИ КВАЛИТЕТА ВОДЕ КУПАЛИШТА „ЛИДО“ НА ДУНАВУ ЗА МЕСЕЦ ЈУН 2019. 
ГОДИНЕ 
Програмом контроле квалитета воде купалишта „Лидо“ на Дунаву током јуна обухваћено је испитивање 
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квалитета три узорка воде. Узорковање воде реке Дунав на плажи „Лидо“ извршено је 12., 19. и 26. јуна. 
Извршена испитивања су обухватила опште физичко-хемисјке и микробиолошке параметре за одређивање 
класе квалитета површинских вода према Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у 
површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 
50/2012). Квалитет воде узорака од 12. и 26. јуна према наведеној Уредби одговара IV класи, а у узорку од 19. 
јуна III класи квалитета површинских вода. Од свих испитаних узорака само узорак од 19. јуна задовољава 
законске норме за површинске воде које могу да се користе за купање и рекреацију. 
СКРАЋЕНИ ИЗВЕШТАЈ О КОНТРОЛИ КВАЛИТЕТА ВОДЕ ПОДАВАЛСКИХ АКУМУЛАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ БЕОГРАДА 
ЗА МЕСЕЦ ЈУН 2018. ГОДИНЕ 
Програмом контроле квалитета воде Подавалских акумулација у током јуна месеца обухваћене су акумулације 
„Паригуз“ у Реснику, „Бела река“ у Рипњу и „Дубоки поток“ у Барајеву. На свакој од наведених акумулација је 
извршено узорковање и испитивање по два узорка воде. Узорковања су извршена 11. и 25. јуна. Извршена 
испитивања су обухватила опште физичко-хемисјке и микробиолошке параметре за одређивање класе 
квалитета површинских вода према Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и 
подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012), а на основу 
којих може да се изврши и процена еколошког потенцијала водотока обухваћених мониторингом према 
Правилнику о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и 
квантитативног статуса подземних вода („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011).  
Квалитет воде акумулације „Паригуз“ према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012) у оба испитана узорка 
одговара IV класи квалитета површинских вода и може се користити за снабдевање водом за пиће уз 
претходни третман коагулацијом, флокулацијом, филтрацијом и дезинфекцијом, наводњавање, индустријску 
употребу (процесне и расхладне воде). Еколошки потенцијал воде ове акумулације према Правилнику („Сл. 
гласник РС“, бр. 74/2011) у оба испитана узорка одговара слабом еколошком потенцијалу. 
Квалитет воде акумулације „Бела река“ према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012) у оба испитана узорка 
одговара III класи квалитета површинских вода и може се користити за купање и рекреацију. Еколошки 
потенцијал воде ове акумулације према Правилнику („Сл. гласник РС“, бр. 74/2011) у оба испитана узорка 
одговара умереном еколошком потенцијалу. 
Квалитет воде акумулације „Дубоки поток“ према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012) у свим испитаним 
узорцима одговара III класи квалитета површинских вода и може се користити за купање и рекреацију. 
Еколошки потенцијал воде ове акумулације према Правилнику („Сл. гласник РС“, бр. 74/2011) у оба испитана 
узорка одговара умереном еколошком потенцијалу 

Јул 2019.г. 

Програмом контроле квалитета површинских вода на територији Београда за јул 2019. године је обухваћена 
контрола 25 водотока на укупно 29 профила. Извршеним мониторингом је обухваћено 17 природних и 8 
вештачких водотока, а укупно је извршено узорковање и анализа 31 узорка. Извршена испитивања су 
обухватила опште физичко-хемисјке и микробиолошке параметре за одређивање класе квалитета 
површинских вода према Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним 
водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012), а на основу којих може 
да се изврши и процена еколошког статуса или потенцијала водотока обухваћених мониторингом према 
Правилнику о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и 
квантитативног статуса подземних вода („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011). Такође је извршена анализа 
приоритетних и приоритетних хазардних супстанци према Уредби о граничним вредностима приоритетних и 
приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Сл. 
гласник РС“, бр. 24/2014). 
Мониторинг квалитета воде реке Саве током јула је обухватио три узорка, два са локалитета Макиш у Београду, 
први је узоркован 1. јула, а други 25. јула, и један узорак са локалитета Забран у Обреновцу који је узоркован 3. 
јула. На основу анализираних параметара према наведеној Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) сви испитани 
узорци реке Саве су одговарали III класи квалитета површинских вода. Еколошки статус испитаних узорака воде 
реке Саве према наведеном Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) је у свим узорцима одговарао 
умереном еколошком статусу. Приоритетне и приоритетне хазардне супстанце и други загађивачи су 
испитивани само у узорку воде са локалитета Макиш од 1. јула и према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014) 
детектовано је само присуство никла. Концентрација никла је била нижа од просечне годишње концентрације. 
Мониторинг квалитета воде реке Дунав током јула је обухватио три узорка, два са локалитета Винча узоркована 
4. и 24. јула и један узорак са локалитета Батајница узоркован 3. јула. На основу анализираних параметара 
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према наведеној Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) сви испитани узорци воде реке Дунав одговарају III 
класи квалитета површинских вода. Еколошки статуси свих испитаних узорака воде реке Дунав према 
наведеном Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) су одговарали умереном еколошком статусу. 
Приоритетне и приоритетне хазардне супстанце и други загађивачи су испитивани само у узорку воде са 
локалитета Винча од 4. јула и и према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014) детектовано је само присуство 
никла. Концентрација никла је била нижа од просечне годишње концентрације. Поред никла који је нормиран 
утврђено је и присуство пестицида десетилтербутилазина, диметенамида, метолахлора и тербутилазина чије 
присуство није нормирано. 
Мониторинг квалитета воде реке Колубаре током јула је обухватио два узорка, по један са локалитета мост на 
путу за Обреновац, узоркован 8. јула, и Ћелије, који је узорковани 2. јула. На основу анализираних параметара, 
а према наведеној Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) узорак са локалитета Мост на путу за Обреновац 
одговара IV класи квалитета површинских вода, док узорак са локалитета Ћелије, стари железнички мост, 
одговара III класи квалитета. Еколошки статус воде реке Колубаре према наведеном Правилнику („Сл. гласник 
РС“, рб. 74/2011) у оба испитана узорка одговарао умереном еколошком потенцијалу. 
Месечни мониторинг квалитета воде Топчидерске реке у јулу обухвата један узорак са локалитета мост код 
Цареве ћуприје који је узоркован 10. јула. На основу анализираних параметара испитани узорак одговара V 
класи квалитета површинских вода, односно лошем еколошком статусу.  
Месечни мониторинг квалитета Железничке реке у јулу обухвата један узорак са локалитета мост за фабрику 
„Иво Лола Рибар“ који је узоркован 10. јула. На основу анализираних параметара испитани узорак одговара V 
класи квалитета површинских вода, односно лошем еколошком статусу.  
Месечни мониторинг квалитета воде Баричке реке у јулу обухвата један узорак са локалитета мост на улазу у 
фабрику „Прва Искра“ који је узоркован 11. јула. На основу анализираних параметара испитани узорак према 
Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V  класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком статусу.  
Месечни мониторинг квалитета воде Маричке реке у јулу обухвата један узорак са локалитета код моста у 
Дражевцу који је узоркован 11. јула. На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Сл. 
гласник РС“, рб. 50/2012) одговара III  класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Сл. 
гласник РС“, рб. 74/2011) умереном еколошком статусу.  
Месечни мониторинг квалитета воде реке Пештан у јулу обухвата један узорак са локалитета мост на Ибарској 
магистрали који је узоркован 2. јула. На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Сл. 
гласник РС“, рб. 50/2012) одговара IV класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Сл. 
гласник РС“, рб. 74/2011) умереном еколошком статусу.  
Месечни мониторинг квалитета воде реке Турије у јулу обухвата један узорак са локалитета мост на путу за 
Лазаревац који је узоркован 22. јула. На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Сл. 
гласник РС“, рб. 50/2012) одговара III  класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Сл. 
гласник РС“, рб. 74/2011) умереном еколошком статусу.  
Месечни мониторинг квалитета воде реке Бељанице у јулу обухвата један узорак са локалитета мост на путу за 
Лазаревац који је узоркован 22. јула. На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Сл. 
гласник РС“, рб. 50/2012) одговара IV  класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Сл. 
гласник РС“, рб. 74/2011) слабом еколошком статусу. 
Месечни мониторинг квалитета воде реке Лукавице у јулу обухвата један узорак са локалитета мост на 
Ибарској магистрали који је узоркован 2. јула. На основу анализираних параметара испитани узорак према 
Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V  класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком статусу.  
Месечни мониторинг квалитета воде реке Болечице у јулу обухвата један узорак са локалитета мост на 
Смедеревском путу који је узоркован 15. јула. На основу анализираних параметара испитани узорак према 
Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V  класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком статусу.  
Месечни мониторинг квалитета воде Грочанске реке у јулу обухвата један узорак са локалитета код пијаце који 
је узоркован 15 јула. На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 
50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 
74/2011) лошем еколошком статусу.  
Месечни мониторинг квалитета воде реке Велики Луг у јулу обухвата један узорак са локалитета мост на путу за 
Јагњило који је узоркован 24. јула. На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Сл. 
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гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V  класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Сл. 
гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком статусу.  
Месечни мониторинг квалитета воде реке Раље у јулу обухвата један узорак са локалитета мост код аутопута 
који је узоркован 24. јула. На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Сл. гласник 
РС“, рб. 50/2012) одговара IV класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Сл. гласник РС“, 
рб. 74/2011) слабом еколошком статусу.  
Месечни мониторинг квалитета воде Барајевске реке у јулу обухвата један узорак са локалитета мост за 
Баждаревац који је узоркован 9. јула. На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Сл. 
гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Сл. 
гласник РС“, рб. 74/2011) слабом еколошком статусу.  
Месечни мониторинг квалитета воде Сопотске реке у јулу обухвата један узорак са локалитета мост у 
Ђуринцима који је узоркован 24. јула. На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Сл. 
гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Сл. 
гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком статусу.  
Мониторинг квалитета воде канала Галовица током јула је обухватио два узорка, по један са локалитета мост у 
Дечу, и код црпне станице, узорковани 18. јула. На основу анализираних параметара квалитет воде оба 
испитана узорка одговара V класи квалитета површинских вода. Еколошки потенцијал у оба испитана узорка је 
одговарао лошем еколошком потенцијалу.  
Месечни мониторинг квалитета воде канала Каловита у јулу обухвата један узорак са локалитета код црпне 
станице који је узоркован 23. јула. На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Сл. 
гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Сл. 
гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком потенцијалу.  
Месечни мониторинг квалитета воде канала Сибница у јулу обухвата један узорак са локалитета код црпне 
станице који је узоркован 23. јула. На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Сл. 
гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Сл. 
гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком потенцијалу.  
Месечни мониторинг квалитета воде канала Визељ у јулу обухвата један узорак са локалитета код црпне 
станице који је узоркован 17. јула. На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Сл. 
гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Сл. 
гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком потенцијалу.  
Месечни мониторинг квалитета воде канала Караш у јулу обухвата један узорак са локалитета мост код Ченте 
који је узоркован 17. јула. На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Сл. гласник 
РС“, рб. 50/2012) одговара III класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Сл. гласник РС“, 
рб. 74/2011) умереном еколошком потенцијалу.  
Месечни мониторинг квалитета воде канала ПКБ у јулу обухвата један узорак са локалитета код црпне станице 
који је узоркован 17. јула. На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Сл. гласник 
РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Сл. гласник РС“, 
рб. 74/2011) лошем еколошком потенцијалу.  
Месечни мониторинг квалитета воде канала Прогарска Јарчина у јулу обухвата један узорак са локалитета код 
црпне станице који је узоркован 18. јула. На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби 
(„Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Сл. 
гласник РС“, рб. 74/2011) слабом еколошком потенцијалу. 
Месечни мониторинг квалитета воде Обреновачког канала у јулу обухвата један узорак са локалитета код 
црпне станице који је узоркован 8. јула. На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби 
(„Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара IV класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Сл. 
гласник РС“, рб. 74/2011) слабом еколошком потенцијалу. 
 
СКРАЋЕНИ ИЗВЕШТАЈ О КОНТРОЛИ КВАЛИТЕТА ВОДЕ САВСКОГ ЈЕЗЕРА НА ТЕРИТОРИЈИ БЕОГРАДА ЗА МЕСЕЦ ЈУЛ 
2018. ГОДИНЕ 
Програмом контроле квалитета воде Савског језера током јула месеца обухваћена су четири профила: Дечији 
базен, Округло купатило, Рени бунар 12-1 и Рени бунар 14-1. Испитанo je 36 узорaка, са сваког локалитета по 9, 
а узорковање је вршено понедељком и четвртком. Извршена испитивања су обухватила опште физичко-
хемисјке и микробиолошке параметре за одређивање класе квалитета површинских вода према Уредби о 
граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за 
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њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012), а на основу којих може да се изврши и процена еколошког 
статуса или потенцијала водотока обухваћених мониторингом према Правилнику о параметрима еколошког и 
хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Сл. 
гласник РС“, бр. 74/2011). Квалитет воде свих испитаних узорака према Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) 
одговара II класи квалитета површинских вода и може се користити за купање и рекреацију. Еколошки 
потенцијал воде према Правилнику („Сл. гласник РС“, бр. 74/2011) одговара добром и бољем еколошком 
потенцијалу. 
 
СКРАЋЕНИ ИЗВЕШТАЈ О КОНТРОЛИ КВАЛИТЕТА ВОДЕ КУПАЛИШТА „ЛИДО“ НА ДУНАВУ ЗА МЕСЕЦ ЈУЛ 2019. 
ГОДИНЕ 
Програмом контроле квалитета воде купалишта „Лидо“ на Дунаву током јула обухваћено је испитивање 
квалитета четири узорка воде. Узорковање воде реке Дунав на плажи „Лидо“ извршено је 03., 11. ,17., 25. и 30. 
јула. Извршена испитивања су обухватила опште физичко-хемисјке и микробиолошке параметре за 
одређивање класе квалитета површинских вода према Уредби о граничним вредностима загађујућих материја 
у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 
50/2012). Квалитет воде  у узорцима од 03. и 11. јула одговара IV класи, а у узорцима од 17., 25. и 30. јула III 
класи квалитета површинских вода.Три испитана узорка од 17., 25. и 30. јула задовољавају законске норме за 
површинске воде које могу да се користе за купање и рекреацију. 
 
СКРАЋЕНИ ИЗВЕШТАЈ О КОНТРОЛИ КВАЛИТЕТА ВОДЕ ПОДАВАЛСКИХ АКУМУЛАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ БЕОГРАДА 
ЗА МЕСЕЦ ЈУЛ 2019. ГОДИНЕ 
Програмом контроле квалитета воде Подавалских акумулација у током јула месеца обухваћене су акумулације 
„Паригуз“ у Реснику, „Бела река“ у Рипњу и „Дубоки поток“ у Барајеву. На свакој од наведених акумулација је 
извршено узорковање и испитивање по два узорка воде. Узорковања су извршена 9. и 23. јула. Извршена 
испитивања су обухватила опште физичко-хемисјке и микробиолошке параметре за одређивање класе 
квалитета површинских вода према Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и 
подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012), а на основу 
којих може да се изврши и процена еколошког потенцијала водотока обухваћених мониторингом према 
Правилнику о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и 
квантитативног статуса подземних вода („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011).  
Квалитет воде акумулације „Паригуз“ према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012) у оба испитана узорка 
одговара III класи квалитета површинских вода и може се користити за купање и рекреацију. Еколошки 
потенцијал воде ове акумулације према Правилнику („Сл. гласник РС“, бр. 74/2011) у оба испитана узорка 
одговара слабом еколошком потенцијалу. 
Квалитет воде акумулације „Бела река“ према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012) у оба испитана узорка 
одговара III класи квалитета површинских вода и може се користити за купање и рекреацију. Еколошки 
потенцијал воде ове акумулације према Правилнику („Сл. гласник РС“, бр. 74/2011) у оба испитана узорка 
одговара умереном еколошком потенцијалу. 
Квалитет воде акумулације „Дубоки поток“ према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012) у свим испитаним 
узорцима одговара III класи квалитета површинских вода и може се користити за купање и рекреацију. 
Еколошки потенцијал воде ове акумулације према Правилнику („Сл. гласник РС“, бр. 74/2011) у узорку од 9. 
јула одговарао умереном, а у узорку од 23. јула добром и бољем еколошком потенцијалу. 

Август 2019.г. 

Програмом контроле квалитета површинских вода на територији Београда у августу 2019. године је обухваћена 
контрола 12 узорака воде река и канала на територији Београда. Извршена испитивања су обухватила опште 
физичко-хемијске и микробиолошке параметре за одређивање класе квалитета површинских вода према 
Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземнинх водама и седименту и 
роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012), а на основу којих може да се изврши и процена 
еколошког статуса или потенцијала водотока обухваћених мониторингом према Правилнику о параметрима 
еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних 
вода („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011).  
Мониторинг квалитета воде реке Саве током августа је обухватио три узорка, два са локалитета Макиш у 
Београду, први је узоркован 5. августа, а други 22 авуста, и један узорак са локалитета Забран у Обреновцу који 
је узоркован 1. августа. На основу анализираних параметара према наведеној Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 
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50/2012), квалитет воде реке Саве је у испитаним узорцима на контролном локалитету Макиш одговарао III 
класи, а у узорку на контролном локалитету Забран II класи квалитета површинских вода. 
Еколошки статус испитаних узорака воде реке Саве према наведеном Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 
74/2011), је на контролном локалитету Макиш одговарао умереном, а у узорку на локалитету Забран добром 
еколошком статусу. 
Мониторинг квалитета воде реке Дунав током августа је обухватио три узорка, два са локалитета Винча 
узоркована 5. и 22. августа и један узорак са локалитета Батајница који је узоркован 6. августа. На основу 
анализираних параметара према наведеној Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012), квалитет воде реке Дунав је 
у оба испитана узорка на контролном локалитету Винча и у испитаном узорку на локалитету Батајница 
одговарао III класи квалитета површинских вода. 
Еколошки статус воде реке Дунав према наведеном Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) је у свим 
испитаним узорцима одговарао умереном еколошком статусу. 
Мониторинг квалитета воде реке Колубаре је током августа обухватио два узорка, по један са локалитета мост 
на путу за Обреновац 1. августа и локалитета Ћелије код старог железничког моста 7. августа. На основу 
анализираних параметара, а према наведеној Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) узорци воде реке 
Колубаре на контролном локалитету Ћелије и локалитету мост на путу за Обреновац одговарају III класи 
квалитета површинских вода. 
Еколошки статус испитаних узорака воде реке Колубаре према наведеном Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 
74/2011) је на оба контролна локалитета одговарао умереном умереном еколошком статусу. 
Мониторинг квалитета воде канала Галовица током августа је обухватио два узорка, са локалитета код моста у 
Дечу и код црпне станице. Узорковање воде канала Галовица извршено је 14. августа на оба локалитета. На 
основу анализираних параметара према наведеној Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012),  квалитет воде 
канала Галовица је у  оба испитана узорка одговарао V класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком потенцијалу. 
Месечни мониторинг квалитета воде Топчидерске реке у августу обухвата један узорак са локалитета мост 
изнад Цареве ћуприје који је узоркован 12. августа. На основу анализираних параметара испитани узорак 
према Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком статусу.  
Месечни мониторинг квалитета Железничке реке у августу обухвата један узорак са локалитета мост за 
фабрику „Иво Лола Рибар“ који је узоркован 12. августа. На основу анализираних параметара испитани узорак 
према Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком статусу.  
 
СКРАЋЕНИ ИЗВЕШТАЈ О КОНТРОЛИ КВАЛИТЕТА ВОДЕ САВСКОГ ЈЕЗЕРА НА ТЕРИТОРИЈИ БЕОГРАДА ЗА МЕСЕЦ 
АВГУСТ 2019. ГОДИНЕ 
Програмом контроле квалитета воде Савског језера током августа обухваћена су четири профила: Дечији базен, 
Округло купатило, Рени бунар 12-1 и Рени бунар 14-1. Испитанo je 36 узорaка, са сваког локалитета по 9, а 
узорковање је вршено понедељком и четвртком. Извршена испитивања су обухватила опште физичко-хемисјке 
и микробиолошке параметре за одређивање класе квалитета површинских вода према Уредби о граничним 
вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово 
достизање („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012), а на основу којих може да се изврши и процена еколошког статуса 
или потенцијала водотока обухваћених мониторингом према Правилнику о параметрима еколошког и 
хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Сл. 
гласник РС“, бр. 74/2011). Од 36 испитаних узорака воде 35 узорака су према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 
50/2012) одговарали нормама за површинске воде које могу да се користе за купање и рекреацију. Од ових 35 
узорака 34 узоркa су одговарала II класи квалитета површинских вода и један узорак је одговарао III класи 
квалитета. Узорак воде који није задовољавао норме за воду за купање и рекреацију је одговарао IV класи 
квалитета површинскх вода. Еколошки потенцијал воде у испитаним узорцима је према Правилнику („Сл. 
гласник РС“, бр. 74/2011) у 34 узорка одговарао добром и бољем еколошком потенцијалу, у једном узорку је 
одговарао умереном и у једном узорку слабом еколошком потенцијалу. 
 
СКРАЋЕНИ ИЗВЕШТАЈ О КОНТРОЛИ КВАЛИТЕТА ВОДЕ КУПАЛИШТА „ЛИДО“ НА ДУНАВУ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2019. 
ГОДИНЕ 
Програмом контроле квалитета воде купалишта „Лидо“ на Дунаву током августа обухваћено је испитивање 
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квалитета четри узорка воде. Узорковање воде реке Дунав на плажи „Лидо“ извршено је 06., 14., 21. и 28. 
августа. Извршена испитивања су обухватила опште физичко-хемисјке и микробиолошке параметре за 
одређивање класе квалитета површинских вода према Уредби о граничним вредностима загађујућих материја 
у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 
50/2012). Квалитет воде  у узорку од 21. августа одговара II класи, у узорцима од 6. и 14. августа III класи и у 
узорку од 28. августа IV класи. Узорци од 6., 14. и 21. августа задовољавају законске норме за површинске воде 
које могу да се користе за купање и рекреацију. 
 
СКРАЋЕНИ ИЗВЕШТАЈ О КОНТРОЛИ КВАЛИТЕТА ВОДЕ ПОДАВАЛСКИХ АКУМУЛАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ БЕОГРАДА 
ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2019. ГОДИНЕ 
Програмом контроле квалитета воде Подавалских акумулација у током августа месеца обухваћене су 
акумулације „Паригуз“ у Ресникку, „Бела река“ у Рипњу и „Дубоки поток“ у Барајеву. На свакој од наведених 
акумулација је извршено узорковање и испитивање по два узорка воде. Узорковања су извршена 7. и 20. 
августа. Извршена испитивања су обухватила опште физичко-хемисјке и микробиолошке параметре за 
одређивање класе квалитета површинских вода према Уредби о граничним вредностима загађујућих материја 
у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 
50/2012), а на основу којих може да се изврши и процена еколошког потенцијала водотока обухваћених 
мониторингом према Правилнику о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и 
параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011). 
Квалитет воде акумулације „Паригуз“ према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012) је у узорку од 7. августа 
одговарао III класи, а у узорку од 20. августа IV класи квалитета површинских вода. Еколошки потенцијал воде 
ове акумулације према Правилнику („Сл. гласник РС“, бр. 74/2011) у оба испитана узорка одговара слабом 
еколошком потенцијалу. У испитаном узорку седимента утврђена је повећана концентрација никла која 
одговара природнo повећаним концентрацијама никла у околном земљишту и не указује на загађење. 
Квалитет воде акумулације „Бела река“ према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012) у оба испитана узорка 
одговара III класи квалитета површинских вода и може се користити за купање и рекреацију. Еколошки 
потенцијал воде ове акумулације према Правилнику („Сл. гласник РС“, бр. 74/2011) у оба испитана узорка 
одговара умереном еколошком потенцијалу. У испитаном узорку седимента утврђена је повећана 
концентрација никла која одговара природно повећаним концентрацијама никла у околном земљишту и не 
указује на загађење. 
Квалитет воде акумулације „Дубоки поток“ према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012) у свим испитаним 
узорцима одговара III класи квалитета површинских вода и може се користити за купање и рекреацију. 
Еколошки потенцијал воде ове акумулације према Правилнику („Сл. гласник РС“, бр. 74/2011) у оба испитана 
узорка одговара умереном еколошком потенцијалу. У испитаном узорку седимента утврђена је повећана 
концентрација никла која одговара природно повећаним концентрацијама никла у околном земљишту и не 
указује на загађење. 

Септембар 2019.г. 

Програмом контроле квалитета површинских вода на територији Београда за септембар 2019. године је 
обухваћена контрола 24 водотока на укупно 28 профила. Извршеним мониторингом је обухваћено 16 
природних и 8 вештачких водотока, а укупно је извршено узорковање и анализа по 30 узорка воде и 28 узорака 
седимента. Извршена испитивања су обухватила опште физичко-хемисјке и микробиолошке параметре за 
одређивање класе квалитета површинских вода према Уредби о граничним вредностима загађујућих материја 
у површинским и подземнинх водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, рб. 
50/2012), а на основу којих може да се изврши и процена еколошког статуса или потенцијала водотока 
обухваћених мониторингом према Правилнику о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских 
вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011). Такође 
је извршена анализа приоритетних и приоритетних хазардних супстанци према Уредби о граничним 
вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за 
њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014), као и физичко-хемијска испитивања седимента према 
Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземнинх водама и седименту и 
роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012). 
Мониторинг квалитета воде реке Саве током септембра је обухватио три узорка, два са локалитета Макиш у 
Београду, први је узоркован 12. септембра, а други 23. септембра, и један узорак са локалитета Забран у 
Обреновцу који је узоркован 26. септембра. На основу анализираних параметара према наведеној Уредби („Сл. 
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гласник РС“, рб. 50/2012) узорак са локалитета Макиш од 23. септембра и узорак са локалитета Забран 
одговарају II класи, а други узорак са локалитета Макиш од 12. Септембра одговара III класи квалитета 
површинских вода. Еколошки статус испитаних узорака воде реке Саве према наведеном Правилнику („Сл. 
гласник РС“, рб. 74/2011) узорака са локалитета Макиш од 23. септембра и са локалитета Забран одговарају 
добром, а узорка са локалитета Макиш од 12. Септембра одговара умереном еколошком потенцијалу. 
Концентрације супстанци чије присуство је детектовано у два анализирана узорка воде према Уредби („Сл. 
гласник РС“, бр. 24/2014) нису прекорачиле максимално дозвољене концентрације. У оба испитана узорка 
седимента концентрација никла је била повишена тако да је прекорачила максимално дозвољену 
концентрацију. 
Мониторинг квалитета воде реке Дунав током септембра је обухватио три узорка, два са локалитета Винча 
узоркована 12. и 23. септембра и један узорак са локалитета Батајница узоркован 18. септембра. На основу 
анализираних параметара према наведеној Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) оба испитана узорка са 
локалитета Винча одговарају IV класи квалитета, а узорак са локалитета Батајница III класи квалитета 
површинских вода. Еколошки статус испитаних узорака воде реке Дунав према наведеном Правилнику („Сл. 
гласник РС“, рб. 74/2011) је у оба узорка са локалитета Винача одговарао слабом еколошком статусу, а у узорку 
са локалитета Батајница умереном еколошком статусу. Од свих испитаних супстанци према Уредби („Сл. 
гласник РС“, бр. 24/2014) ни једна супстанца није имала коцентрацију већу од максимално дозвољене. 
Концентрација никла у оба испитана узорка седимента је прекорачила максимално дозвољене концетрације. 
Мониторинг квалитета воде реке Колубаре током септембра је обухватио два узорка, по један са локалитета 
мост на путу за Обреновац и Ћелије, који су узорковани 18. септембра. На основу анализираних параметара, а 
према наведеној Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) оба оба испитана узорка воде реке олубаре одговарају 
III класи квалитета површинских вода. Еколошки статус испитаних узорака воде реке Колубаре према 
наведеном Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) са оба локалитета одговара умереном еколошком 
статусу. Од свих испитаних супстанци у анализираним узорицма воде према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 
24/2014) ни једна супстанца није имала коцентрацију већу од максимално дозвољене. Концентрација никла је 
била изнад максимално дозвољене концентрације у оба испитана узорка седимента. 
Месечни мониторинг квалитета воде Топчидерске реке у септембру обухвата један узорак са локалитета мост 
код Цареве ћуприје који је узоркован 15. септембра. На основу анализираних параметара испитани узорак 
одговара V класи квалитета површинских вода, односно лошем еколошком статусу. Од свих испитаних 
супстанци према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014) ни једна није била изнад границе детекције 
примењених метода. У испитаном узорку седимента изнад максимално дозвољене концентрације је била само 
концентрација никла. 
Месечни мониторинг квалитета Железничке реке у септембру обухвата један узорак са локалитета мост за 
фабрику „Иво Лола Рибар“ који је узоркован 19. септембра. На основу анализираних параметара испитани 
узорак одговара V класи квалитета површинских вода, односно лошем еколошком статусу. Од свих испитаних 
супстанци према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014) ни једна није била изнад максимално дозовољене 
концентрације. У испитаном узорку седимента изнад максимално дозвољене концентрације је била само 
концентрација никла. 
Месечни мониторинг квалитета воде Баричке реке у септембру обухвата један узорак са локалитета мост на 
улазу у фабрику „Прва Искра“ који је узоркован 18. септембра. На основу анализираних параметара испитани 
узорак према Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V  класи квалитета површинских вода, односно 
према Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком статусу. Од свих испитаних супстанци 
према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014) ни једна није прекорачила максимално дозвољене 
коцнентрације. У испитаном узорку седимента изнад максимално дозвољене концентрације је била само 
концентрација никла. 
Маричка река је током септембра пресушила тако да није било могуће извршити предвиђена узорковања. 
Месечни мониторинг квалитета воде реке Пештан у септембру обухвата један узорак са локалитета мост на 
Ибарској магистрали који је узоркован 16. септембра. На основу анализираних параметара испитани узорак 
према Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара III  класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) умереном еколошком статусу. Од свих испитаних супстанци у 
анализираном узорку воде према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014) ни једна није прекорачила 
максимално дозвољену концентрацију. У испитаном узорку седимента концентрација никла је прекорачила 
ремедијациону вредност. 
Месечни мониторинг квалитета воде реке Турије у септембру обухвата један узорак са локалитета мост на путу 
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за Лазаревац који је узоркован 16. септембра. На основу анализираних параметара испитани узорак према 
Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара III  класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) умереном еколошком статусу. Од свих испитаних супстанци према 
Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014) само је концентрација никла била изнад границе детекције, а добијена 
концентрација је била испод просечне годишње концентрације. У испитаном узорку седимента само је 
концентрација никла била изнад максимално дозвољене концентрације. 
Месечни мониторинг квалитета воде реке Бељанице у септембру обухвата један узорак са локалитета мост на 
путу за Лазаревац који је узоркован 16. септембра. На основу анализираних параметара испитани узорак према 
Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара III класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) умереном еколошком статусу. Од свих испитаних супстанци у 
анализираном узорку воде према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014) само је концентрација никла била 
изнад границе детекције, а добијена концентрација је била испод просечне годишње концентрације. У 
испитаном узорку седимента само је концентрација никла била изнад максимално дозвољене концентрације. 
Месечни мониторинг квалитета воде реке Лукавице у септембру обухвата један узорак са локалитета мост на 
Ибарској магистрали који је узоркован 16. септембра. На основу анализираних параметара испитани узорак 
према Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V  класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком статусу. Од свих испитаних супстанци у 
анализираном узорку воде према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014) само је концентрација никла била 
изнад границе детекције, а добијена концентрација је била испод просечне годишње концентрације. У 
испитаном узорку седимента само је концентрација никла била изнад максимално дозвољене концентрације. 
Месечни мониторинг квалитета воде реке Болечице у септембру обухвата један узорак са локалитета мост на 
Смедеревском путу који је узоркован 19. септембра. На основу анализираних параметара испитани узорак 
према Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V  класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком статусу. Од свих испитаних супстанци према 
Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014) само су концентрације олова, живе и кадмијума биле изнад максимално 
дозвољених концентрација. У испитаном узорку седимента концентрације никла је прекорачила максимално 
дозвољену вредност. 
Месечни мониторинг квалитета воде Грочанске реке у септембру обухвата један узорак са локалитета код 
пијаце који је узоркован 19. септембра. На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби 
(„Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V  класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Сл. 
гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком статусу. Од свих испитаних супстанци према Уредби („Сл. гласник 
РС“, бр. 24/2014) само је концентрација никла била изнад границе детекције, а добијена концентрација је била 
испод максимално дозвољене концентрације. У испитаном узорку седимента концентрација никла је 
прекорачила максимлано дозвољену концентрацију. 
Месечни мониторинг квалитета воде реке Велики Луг у септембру обухвата један узорак са локалитета мост на 
путу за Јагњило који је узоркован 19. септембра. На основу анализираних параметара испитани узорак према 
Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V  класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком статусу. Од свих испитаних супстанци према 
Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014) само је концентрација никла била изнад границе детекције, а добијена 
концентрација је била испод просечне годишње концентрације. У  испитаном узорку седимента концентрације 
никла и укупних полицикличних ароматичних угљоводоника су прекорачиле максимално дозвољену 
концентрацију, док су концентрације цинка и укупних полихлорованих бифенила биле изнад ремедијационе 
вредности. 
Месечни мониторинг квалитета воде реке Раље у септембру обухвата један узорак са локалитета мост код 
аутопута који је узоркован 19. септембра. На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби 
(„Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Сл. 
гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком статусу. Од свих испитаних супстанци према Уредби („Сл. гласник 
РС“, бр. 24/2014) само је концентрација никла била изнад границе детекције, а добијена концентрација је била 
изнад просечне годишње концентрације. У испитаном узорку седимента концентрација никла је била изнад 
максимално дозвољене концентрације.  
Месечни мониторинг квалитета воде Барајевске реке у септембру обухвата један узорак са локалитета мост за 
Бождаревац који је узоркован 16. септембра. На основу анализираних параметара испитани узорак према 
Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком статусу. У испитаном узорку воде према Уредби 
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(„Сл. гласник РС“, бр. 24/2014) концентрације детектованих супстанци нису прешле максимално дозвољену 
концентрацију. У испитаном узорку седимента концентрација никла је била изнад максимално дозвољене 
концентрације 
Месечни мониторинг квалитета воде Сопотске реке у септембру обухвата један узорак са локалитета мост у 
Ђуринцима који је узоркован 19. септембра. На основу анализираних параметара испитани узорак према 
Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком статусу. У испитаном узорку воде према Уредби 
(„Сл. гласник РС“, бр. 24/2014) концентрације детектованих супстанци нису прешле просечну годишњу 
концентрацију. У испитаном узорку седимента само је концентрација никла прекорачила максимално 
дозвољену концентрацију. 
Мониторинг квалитета воде канала Галовица током септембра је обухватио два узорка, по један са локалитета 
мост у Дечу, узоркован 11. септембра и код црпне станице, који је узоркован 10. септембра. На основу 
анализираних параметара квалитет воде оба испитана узорка одговара V класи квалитета површинских вода. 
Еколошки потенцијал у оба испитана узорка је одговарао лошем еколошком потенцијалу. У испитаном узорку 
воде са локалитета мост у Дечу према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014) само је концентрација никла била 
већа од просечне годишње концентрације, а у узорку са локације код црпне станице концнетрација ни једне од 
анализираних супстанци није била изнад просечне годишње концентрације. У испитаним узорцима седимента 
до прекорачења максимално дозвољене концентрације је дошло само у узорку са локалитета код црпне 
станице и то за концентрацију никла. 
Месечни мониторинг квалитета воде канала Каловита у септембру обухвата један узорак са локалитета код 
црпне станице који је узоркован 15. септембра. На основу анализираних параметара испитани узорак према 
Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком потенцијалу. У анализираном узорку воде од 
свих испитаних супстанци према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014) детектовано је само присуство никла, 
чија концентрација је била нижа од просечне годишње концентрације. У испитаном узорку седимента само је 
концентрација никла прекорачила максимално дозвољену концентрацију. 
Месечни мониторинг квалитета воде канала Сибница у септембру обухвата један узорак са локалитета код 
црпне станице који је узоркован 15. септембра. На основу анализираних параметара испитани узорак према 
Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком потенцијалу. У анализираном узорку воде од 
свих испитаних супстанци према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014) детектовано је само присуство никла, 
чија концентрација је била нижа од просечне годишње концентрације.У испитаном узорку седимента ни једна 
испитана супстанца није прекорачила максимално дозвољену концентрацију. 
Месечни мониторинг квалитета воде канала Визељ у септембра обухвата један узорак са локалитета код црпне 
станице који је узоркован 15. септембра. На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби 
(„Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Сл. 
гласник РС“, рб. 74/2011) умереном еколошком потенцијалу. У анализираном узорку воде концентрација живе 
је према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014) била изнад максимално дозвољене концентрације. У 
испитаном узорку седимента ни једна од детектованих загађујућих супстанци није прекорачила максимлано 
дозвољене концентрације 
Месечни мониторинг квалитета воде канала Караш у септембру обухвата један узорак са локалитета мост код 
Ченте који је узоркован 18. септембра. На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби 
(„Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара IV класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Сл. 
гласник РС“, рб. 74/2011) слабом еколошком потенцијалу. Од свих испитаних супстанци у анализираном узорку 
воде према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014) само је концентрација никла била изнад границе детекције, 
а добијена концентрација је била нижа од просечне годишње концентрације. У испитаном узорку седимента 
само је концентрација никла прекорачила максимлано дозвољену концентрацију. 
Месечни мониторинг квалитета воде канала ПКБ у септембра обухвата један узорак са локалитета код црпне 
станице који је узоркован 15. септембра. На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби 
(„Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Сл. 
гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком потенцијалу. Од свих испитаних супстанци у анализираном узорку 
воде према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014) само је концентрација никла била изнад границе детекције, 
а добијена концентрација је била мања од просечне годишње концентрације. У испитаном узорку седимента 
концентрација никла је била већа од максимално дозвољене концентрације. 
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Месечни мониторинг квалитета воде канала Прогарска Јарчина у септембру обухвата један узорак са 
локалитета код црпне станице који је узоркован 11. септембра. На основу анализираних параметара испитани 
узорак према Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно 
према Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком потенцијалу. Од свих испитаних супстанци 
у анализираном узорку воде према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014) само је концентрација никла била 
изнад границе детекције, а добијена концентрација је била мања од просечне годишње концентрације. У 
испитаним узорку седимента само је концентрација никла прекорачила максимално дозвољену концентрацију. 
Месечни мониторинг квалитета воде Обреновачког канала у септембру обухвата један узорак са локалитета 
код црпне станице који је узоркован 18. септембра. На основу анализираних параметара испитани узорак 
према Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара III класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) умереном еколошком потенцијалу. Од свих испитаних супстанци у 
анализираном узорку воде према Уредби („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014) само је концентрација никла била 
изнад границе детекције, а добијена концентрација је била мања од просечне годишње концентрације. У 
испитаном узорку седимента само је концентрација никла била изнад максимално дозвољене. 
 
СКРАЋЕНИ ИЗВЕШТАЈ О КОНТРОЛИ КВАЛИТЕТА ВОДЕ САВСКОГ ЈЕЗЕРА НА ТЕРИТОРИЈИ БЕОГРАДА ЗА МЕСЕЦ 
СЕПТЕМБАР 2019. ГОДИНЕ 
Програмом контроле квалитета воде Савског језера током августа обухваћена су четири профила: Дечији базен, 
Округло купатило, Рени бунар 12-1 и Рени бунар 14-1. Испитанo je 16 узорaка, са сваког локалитета по 4, а 
узорковање је вршено два пута недељно. Извршена испитивања су обухватила опште физичко-хемијске и 
микробиолошке параметре за одређивање класе квалитета површинских вода према Уредби о граничним 
вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово 
достизање („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012), а на основу којих може да се изврши и процена еколошког статуса 
или потенцијала водотока обухваћених мониторингом према Правилнику о параметрима еколошког и 
хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Сл. 
гласник РС“, бр. 74/2011). Квалитет воде Савског језера у свих 16 испитаних узорака је према Уредби („Сл. 
гласник РС“, рб. 50/2012) одговарао II класи квалитета површинских вода и може се користити за купање и 
рекреацију. Еколошки потенцијал у свих 16 испитаних узорака воде према Правилнику („Сл. гласник РС“, бр. 
74/2011) одговара добром и бољем еколошком потенцијалу. У узорцима седимента са локација „Дечији 
базен“, „Округло купатило“ и „Рени бунар 12-1“ циљну вредност су прекорачиле вредности  концентрација 
кадмијума, цинка, бакра, никла, живе и укупних угљоводоника, а концентрација никла је била и изнад 
максимално дозвољене концентрације али испод ремедијационе вредности. У узорку седимента са локације 
„Рени бунар 14-1“ циљну вредност су прекорачиле вредности концентрација кадмијума, бакра, никла и укупних 
угљоводоника, а  концентрација никла је била изнад максимално дозвољене концентрације али испод 
ремедијационе вредности. 

Октобар 2019.г. 

Програмом контроле квалитета површинских вода на територији Београда у октобру 2019. године је 
обухваћена контрола 12 узорака воде река и канала на територији Београда. Извршена испитивања су 
обухватила опште физичко-хемијске и микробиолошке параметре за одређивање класе квалитета 
површинских вода према Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземнинх 
водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012), а на основу којих може 
да се изврши и процена еколошког статуса или потенцијала водотока обухваћених мониторингом према 
Правилнику о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и 
квантитативног статуса подземних вода („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011).  
Мониторинг квалитета воде реке Саве током октобра је обухватио три узорка, два са локалитета Макиш у 
Београду, први је узоркован 8. октобра, а други 22. октобра, и један узорак са локалитета Забран у Обреновцу 
који је узоркован 9. октобра. На основу анализираних параметара према наведеној Уредби („Сл. гласник РС“, 
рб. 50/2012), узорци воде са локалитета Макиш, из друге половине месеца, и са локалитета Забран су 
одговарали III класи квалитета, док је други узорак воде са локалитета Макиш, са почетка месеца, одговарао II 
класи квалитета. 
Еколошки статус испитаних узорака воде реке Саве према наведеном Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 
74/2011) је у узорку воде са локалитета Макиш, из друге половине месеца, и са локалитета Забран одговарао 
умереном еколошком статусу, док је други узорак са локалитета Макиш, са почетка месеца, одговарао добром 
еколошком статусу. 
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Мониторинг квалитета воде реке Дунав током октобра је обухватио три узорка, два са локалитета Винча 
узоркована 8. и 28. октобра и један узорак са локалитета Батајница узоркован 10. октобра. На основу 
анализираних параметара према наведеној Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) оба узорка воде са 
локалитета Винча су одговарали III класи, а узорак са локалитета Батајница III класи квалитета површинских 
вода. 
Еколошки статус испитаних узорака воде реке Дунав према наведеном Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 
74/2011) је у оба узорка воде са локалитета Винча одговарао умереном еколошком статусу, а у узорку воде са 
локалитета Батајница слабом еколошком статусу. 
Мониторинг квалитета воде реке Колубаре је током октобра обухватио два узорка, по један са локалитета мост 
на путу за Обреновац и локалитета Ћелије код старог железничког моста. На оба локалитета узорковање је  
обављено 9. октобра. На основу анализираних параметара, а према наведеној Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 
50/2012) узорак воде са локалитета Ћелије је одговарао III класи квалитета, а узорак воде са локалитета мост на 
путу за Обреновац је одговарао IV класи квалитета површинскихј вода  
Еколошки статус испитаних узорака воде реке Колубаре према наведеном Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 
74/2011) је у оба испитана узорка одговарао умереном еколошком статусу. 
Мониторинг квалитета воде канала Галовица током октобра је обухватио два узорка, са локалитета код моста у 
Дечу и код црпне станице. На оба локалитета узорковање је  обављено 15. октобра. На основу анализираних 
параметара квалитет воде оба испитана узорка одговара V класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком потенцијалу. 
Месечни мониторинг квалитета воде Топчидерске реке у окторбу обухвата један узорак са локалитета мост код 
Цареве ћуприје који је узоркован 16. октобра. На основу анализираних параметара испитани узорак према 
Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком статусу.  
Месечни мониторинг квалитета Железничке реке у октобру обухвата један узорак са локалитета мост за 
фабрику „Иво Лола Рибар“ који је узоркован 16. октобра. На основу анализираних параметара испитани узорак 
према Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком статусу.  

Новембар 2019.г. 

Програмом контроле квалитета површинских вода на територији Београда у новембру 2019. године је 
обухваћена контрола 12 узорака воде река и канала на територији Београда. Извршена испитивања су 
обухватила опште физичко-хемисјке и микробиолошке параметре за одређивање класе квалитета 
површинских вода према Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземнинх 
водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012), а на основу којих може 
да се изврши и процена еколошког статуса или потенцијала водотока обухваћених мониторингом према 
Правилнику о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и 
квантитативног статуса подземних вода („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011).  
Мониторинг квалитета воде реке Саве током новембра је обухватио три узорка, два са локалитета Макиш у 
Београду, први је узоркован 7., а други 20. новембра и један узорак са локалитета Забран у Обреновцу који је 
узоркован 13. новембра. На основу испитаних параметара према наведеној Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 
50/2012), квалитет воде оба анализирана узорка са локалитета Макиш је одговарао III класи квалитета, а 
квалитет воде испитаног узорка са локалитета Забран је одговарао II класи квалитета. 
Еколошки статус анализираних узорака воде реке Саве према наведеном Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 
74/2011) је у оба узорка са локалитета Макиш одговарао умереном еколошком статусу, а у анализираном 
узорку са локалитета Забран је одговарао добром еколошком статусу. 
Мониторинг квалитета воде реке Дунав током новембра је обухватио три узорка, два са локалитета Винча 
узоркована 7. и 20. новембра и један узорак са локалитета Батајница узоркован 13. новембра. На основу 
испитаних параметара према наведеној Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) квалитет воде анализираног 
узорка са локалитета Винча од 7. новембра и узорка са локалитета Батајница одговарају III класи квалитета 
површинских вода, а квалитет воде другог узорка са локалитета Винча од 20. новембра одговара IV класи 
квалитета површинских вода. 
Еколошки статус анализираних узорака воде реке Дунав према наведеном Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 
74/2011) је у узорку воде са локалитета Винча од 7. новембра и узроку воде са локалитета Батајница одговарао 
умереном еколошком статусу, а у узорку воде са локалитета Винча од 20. новембра слабом еколошком статусу. 
Мониторинг квалитета воде реке Колубаре је током новембра обухватио два узорка, по један са локалитета 
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мост на путу за Обреновац и локалитета Ћелије код старог железничког моста. На оба локалитета узорковање је  
обављено 13. новембра. На основу испитаних параметара, а према наведеној Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 
50/2012) оба анализирана узорка воде реке Колубаре одговарају III класи квалитета површинских вода. 
Еколошки статус анализираних узорака воде реке Колубаре према наведеном Правилнику („Сл. гласник РС“, 
рб. 74/2011) је у оба узорка одговарао умереном еколошком статусу. 
Мониторинг квалитета воде канала Галовица током новембра је обухватио два узорка, са локалитета код моста 
у Дечу и код црпне станице. На оба локалитета узорковање је  обављено 14. новембра. На основу испитаних 
параметара квалитет воде оба анализирана узорка одговара V класи квалитета површинских вода, односно 
према Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком потенцијалу. 
Месечни мониторинг квалитета воде Топчидерске реке у новембру обухвата један узорак са локалитета мост 
код Цареве ћуприје који је узоркован 15. новембра. На основу испитаних параметара анализирани узорак воде 
према Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком статусу.  
Месечни мониторинг квалитета Железничке реке у новембру обухвата један узорак са локалитета мост за 
фабрику „Иво Лола Рибар“ који је узоркован 15. новембра. На основу испитаних параметара анализирани 
узорак воде према Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговара V класи квалитета површинских вода, 
односно према Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком статусу.  

Децембар 2019.г. 

Програмом контроле квалитета површинских вода на територији Београда за децембар 2019. године је 
обухваћена контрола 24 водотока на укупно 28 профила. Извршеним мониторингом је обухваћено 16 
природних и 8 вештачких водотока, а укупно је извршено узорковање и анализа по 30 узорка воде и 28 узорака 
седимента. Извршена испитивања су обухватила опште физичко-хемисјке и микробиолошке параметре за 
одређивање класе квалитета површинских вода према Уредби о граничним вредностима загађујућих материја 
у површинским и подземнинх водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, рб. 
50/2012), а на основу којих може да се изврши и процена еколошког статуса или потенцијала водотока 
обухваћених мониторингом према Правилнику о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских 
вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011). Такође 
је извршена анализа приоритетних и приоритетних хазардних супстанци према Уредби о граничним 
вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за 
њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014), као и физичко-хемијска испитивања седимента према 
Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземнинх водама и седименту и 
роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012). 
Мониторинг квалитета воде реке Саве током децембра је обухватио три узорка, два са локалитета Макиш у 
Београду, који су узорковани 4. и 24. децембра и један узорак са локалитета Забран у Обреновцу који је 
узоркован 12. децембра. На основу испитаних параметара према Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) узорак 
са локалитета Макиш од 4. децембра и узорак са локалитета Забран одговарају III класи, а узорак са локалитета 
Макиш од 24. децембра одговара V класи квалитета површинских вода. Еколошки статус анализираних узорака 
воде реке Саве према наведеном Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) је одговарао умереном статусу у 
узорцима са локалитета Макиш од 4. децембра и са локалитета Забран и лошем у узорку са локалитета Макиш 
од 24. децембра. У анализираном узорку воде са локалитета Макиш од 4. децембра концентрација ниједне од 
испитаних приоритетних, приоритетних хазардних и осталих загађујућих супстанци није била изнад границе 
детекције примењених метода испитивања. 
Мониторинг квалитета воде реке Дунав током децембра је обухватио три узорка, два са локалитета Винча 
узоркована 4. и 24. децембра и један узорак са локалитета Батајница узоркован 12. децембра. На основу 
испитаних параметара, а према Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012), квалитет воде узорка са локалитета 
Винча од 4. децембра је одговарао III класи квалитета, узорак са локалитета Батајница је одговарао IV класи и 
узорак са локалитета Винча од 24. децембра је одговарао V класи квалитета површинских вода. Еколошки 
статус анализираних узорака воде реке Дунав према наведеном Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) је у 
узорку са локалитета Винча од 4. децембра одговарао умереном статусу, у узорку са локалитета Батајница је 
одговарао слабом статусу и са локалитета Винча од 24. децембра лошем еколошком статусу. У анализираном 
узорку воде са локалитета Винча од 4. децембра концентрација ниједне од испитаних приоритетних, 
приоритетних хазардних и осталих загађујућих супстанци није била изнад границе детекције примењених 
метода испитивања. 
Мониторинг квалитета воде реке Колубаре током децембра је обухватио два узорка, по један са локалитета 
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мост на путу за Обреновац, узоркован 12. децембра и Ћелије, који је узоркован 5. децембра. На основу 
испитаних параметара, а према наведеној Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) узорак воде са локалитета 
Ћелије је одговарао III класи, а узорак воде са локалитета мост на путу за Обреновац IV класи квалитета 
површинских вода. Еколошки статус анализираних узорака воде реке Колубаре према наведеном Правилнику 
(„Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) је у узорку са локалитета Ћелије одговарао умереном статусу, а у узорку са 
локалитета мост на путу за Обреновац лошем еколошком статусу.  
Месечни мониторинг квалитета воде Топчидерске реке у децембру обухвата један узорак са локалитета мост 
код Цареве ћуприје који је узоркован 2. децембра. На основу испитаних параметара анализирани узорак је 
одговарао V класи квалитета површинских вода, односно лошем еколошком статусу. 
Месечни мониторинг квалитета Железничке реке у децембру обухвата један узорак са локалитета мост за 
фабрику „Иво Лола Рибар“ који је узоркован 2. децембра. На основу испитаних параметара анализирани узорак 
је одговарао V класи квалитета површинских вода, односно лошем еколошком статусу. 
Месечни мониторинг квалитета воде Баричке реке у децембру обухвата један узорак са локалитета мост на 
улазу у фабрику „Прва Искра“ који је узоркован 12. децембра. На основу испитаних параметара анализирани 
узорак је према Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговарао V класи квалитета површинских вода, 
односно према Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком статусу. 
Маричка река је током децембра пресушила тако да није било могуће извршити предвиђена узорковања. 
Месечни мониторинг квалитета воде реке Пештан у децембру обухвата један узорак са локалитета мост на 
Ибарској магистрали који је узоркован 5. децембра. На основу испитаних параметара анализирани узорак је 
према Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговарао III  класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) умереном еколошком статусу.  
Месечни мониторинг квалитета воде реке Турије у децембру обухвата један узорак са локалитета мост на путу 
за Лазаревац који је узоркован 9. децембра. На основу испитаних параметара анализирани узорак је према 
Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговарао V  класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) умереном еколошком статусу. 
Месечни мониторинг квалитета воде реке Бељанице у децембру обухвата један узорак са локалитета мост на 
путу за Лазаревац који је узоркован 9. децембра. На основу испитаних параметара анализирани узорак је 
према Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговарао III класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) умереном еколошком статусу. 
Месечни мониторинг квалитета воде реке Лукавице у децембру обухвата један узорак са локалитета мост на 
Ибарској магистрали који је узоркован 5. децембра. На основу испитаних параметара анализирани узорак је 
према Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговарао V класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком статусу. 
Месечни мониторинг квалитета воде реке Болечице у децембру обухвата један узорак са локалитета мост на 
Смедеревском путу који је узоркован 13. децембра. На основу испитаних параметара анализирани узорак је 
према Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговарао V  класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком статусу. 
Месечни мониторинг квалитета воде Грочанске реке у децембру обухвата један узорак са локалитета код 
пијаце који је узоркован 13. децембра. На основу испитаних параметара анализирани узорак је према Уредби 
(„Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговарао V класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику 
(„Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком статусу. 
Месечни мониторинг квалитета воде реке Велики Луг у децембру обухвата један узорак са локалитета мост на 
путу за Јагњило који је узоркован 6. децембра. На основу испитаних параметара анализирани узорак је према 
Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговарао V  класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком статусу. 
Месечни мониторинг квалитета воде реке Раље у децембру обухвата један узорак са локалитета мост код 
аутопута који је узоркован 6. децембра. На основу испитаних параметара анализирани узорак је према Уредби 
(„Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговарао IV класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику 
(„Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) слабом еколошком статусу. 
Месечни мониторинг квалитета воде Барајевске реке у децембру обухвата један узорак са локалитета мост за 
Бождаревац који је узоркован 13. децембра. На основу испитаних параметара анализирани узорак је према 
Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговарао V класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком статусу. 
Месечни мониторинг квалитета воде Сопотске реке у децембру обухвата један узорак са локалитета мост у 
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Ђуринцима који је узоркован 6. децембра. На основу испитаних параметара анализирани узорак је према 
Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговарао V класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком статусу.  
Мониторинг квалитета воде канала Галовица током децембра је обухватио два узорка, по један са локалитета 
мост у Дечу и локалитета код црпне станице, који су узорковани 11. децембра. На основу испитаних 
параметара квалитет воде узорка са локалитета код црпне станице је одговарао IV класи квалитета, а узорак са 
локалитета мост у Дечу је одговарао V класи квалитета површинских вода. Еколошки потенцијал оба испитана 
узорка је одговарао лошем еколошком потенцијалу. 
Месечни мониторинг квалитета воде канала Каловита у децембру обухвата један узорак са локалитета код 
црпне станице који је узоркован 3. децембра. На основу испитаних параметара анализирани узорак је према 
Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговарао V класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) славом еколошком потенцијалу. 
Месечни мониторинг квалитета воде канала Сибница у децембру обухвата један узорак са локалитета код 
црпне станице који је узоркован 3. децембра. На основу испитаних параметара анализирани узорак је према 
Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговарао V класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком потенцијалу. 
Месечни мониторинг квалитета воде канала Визељ у децембру обухвата један узорак са локалитета код црпне 
станице који је узоркован 10. децембра. На основу испитаних параметара анализирани узорак је према Уредби 
(„Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговарао III класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику 
(„Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) умереном еколошком потенцијалу. 
Месечни мониторинг квалитета воде канала Караш у децембру обухвата један узорак са локалитета мост код 
Ченте који је узоркован 13. децембра. На основу испитаних параметара анализирани узорак је према Уредби 
(„Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговарао V класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику 
(„Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком потенцијалу. 
Месечни мониторинг квалитета воде канала ПКБ у децембру обухвата један узорак са локалитета код црпне 
станице који је узоркован 10. децембра. На основу испитаних параметара анализирани узорак је према Уредби 
(„Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговарао V класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику 
(„Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком потенцијалу. 
Месечни мониторинг квалитета воде канала Прогарска Јарчина у децембру обухвата један узорак са 
локалитета код црпне станице који је узоркован 11. децембра. На основу испитаних параметара анализирани 
узорак је према Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговарао II класи квалитета површинских вода, односно 
према Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) добром и бољем еколошком потенцијалу. 
Месечни мониторинг квалитета воде Обреновачког канала у децембру обухвата један узорак са локалитета код 
црпне станице који је узоркован 12. децембра. На основу испитаних параметара анализирани узорак је према 
Уредби („Сл. гласник РС“, рб. 50/2012) одговарао V класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Сл. гласник РС“, рб. 74/2011) лошем еколошком потенцијалу. 
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РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА КВАЛИТЕТА ЗЕМЉИШТА 

Извор: https://www.beograd.rs/cir/gradska-vlast/1746715-podaci-o-kvalitetu-cinilaca-zivotne-sredine/ 

NB: Извештаји су преузети у целости. 

 
Тромесечни период март/април/мај 2018. године  
 
Табела 29. Локације узорковања и параметри који прекорачују прописане вредности - ГО Гроцка (2018.) 

Бр. Локација 
Дубина и ИД 

број 
Параметар који 

одступа 
 

1 

Јавне зелене површине – Дечије игралиште у 
Хајдук Станковој улици 

44 40' 16'' - 20 42' 45'' 
 

10 cm 
18-10-0038 

 

Ni  
C10-C40 

50 cm 
18-10-0039 

 

Ni 

2 
Пољопривредне површине – ПКБ воћњаци 

44 40' 16'' - 20 42' 55'' 
 

10 cm 
18-10-0040 

 

Cu 
Ni 

50 cm 
18-10-0041 

 

Ni 

3 

Зона у непосредној близини јавних чесми – 
чесма Радмиловац 

44 44' 15'' - 20 35' 34'' 
 

10 cm 
18-10-0042 

 

Cu 
Ni 

DDE/DDD/DDT 

50 cm 
18-10-0043 

 

Cu 
DDE/DDD/DDT 

4 

Пољопривредна површина код хотела 
Радмиловац 

44 55' 31.07'' - 20 27' 56.03'' 
 

10 cm 
18-10-0044 

 

Cu 
Ni 

50 cm 
18-10-0045 

 

Cu 
Ni 

5 

Околина хазардних објеката – Водопривреда 
преко пута сервиса “Нешић” 

44 45' 15'' - 20 35' 33'' 
 

10 cm 
18-10-0046 

 

Ni 

50 cm 
18-10-0047 

 

Ni  
C10-C40 

6 

Зона у близини великих саобраћајница – 
скретање за депонију Винча са Смедеревског пута 

44 45' 56'' - 20 33' 49'' 

10 cm 
18-10-0032 

 

Ni 

50 cm 
18-10-0033 

 

Ni 

7 
Нехигијенско насеље уз депонију Винча 

44 47' 19'' - 20 36' 44'' 

10 cm 
18-10-0034 

 

Cu 
Ni 

50 cm 
18-10-0035 

 

Ni 

8 

Зона санитарне заштите – Водовод Гроцка, 
19.маја 

44 39' 53'' - 20 42' 19'' 

10 cm 
18-10-0036 

 

Ni 

50 cm 
18-10-0037 

 

Ni 

 

  

https://www.beograd.rs/cir/gradska-vlast/1746715-podaci-o-kvalitetu-cinilaca-zivotne-sredine/


 

ГРАД БЕОГРАД 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ  

 

Public Transport Consult d.o.o. 

 

 

Пројекат број:  6/19 | Наш број: 514 
 

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

СФ & PTC  
Фебруар 2021 

Страна 127 од 142 

 

Табела 30. Локације узорковања и параметри који прекорачују прописане вредности - ГО Барајево (2018.) 

Бр. Локација 
Дубина и ИД 

број 
Параметар који 

одступа 
 

9 

Зона у близини великих саобраћајница – 
скретање за Барајево код Ибарске магистрале 

44 38' 12'' - 20 24' 44'' 

10 cm 
18-10-0064 

 

Ni 

50 cm 
18-10-0065 

 

Ni 

10 
Пољопривредна површина – Бељавске ливаде 

44 31' 17'' - 20 23' 06'' 

10 cm 
18-10-0066 

 

Pb 
Cd 
Zn 
Ni 

50 cm 
18-10-0067 

 

Pb 
Cd 
Zn 
Ni 
As 

11 

Зона санитарне заштите изворишта локалних 
водовода – Бождаревац арт. бунар 

44 33' 13'' - 20 23' 44'' 

10 cm 
18-10-0068 

 

Cd 
Zn 
Cu 
Ni 

C10-C40 

50 cm 
18-10-0069 

 

Cd 
Zn 
Cu 
Ni 

C10-C40 

12 
Јавна зелена површина – насеље Гај 

44 34' 27'' - 20 25' 32'' 

10 cm 
18-10-0070 

 

Ni 

50 cm 
18-10-0071 

 

Ni 

13 

Пољопривредна површина- ПКБ плантаже 
Шиљаковац 

44 34' 41'' - 20 19' 05'' 

10 cm 
18-10-0072 

 

C10-C40 

50 cm 
18-10-0073 

 

/ 

14 

Зона нехигијенских насеља / дивље депоније – 
дивља депонија Гунцате 

44 36' 13'' - 20 24' 49'' 

10 cm 
18-10-0074 

 

Ni 
C10-C40 

50 cm 
18-10-0075 

 

C10-C40 

15 

Зона у непосредној близини јавних чесми –
“Трајан” 

44 34' 42'' - 20 24' 50'' 

10 cm 
18-10-0076 

 

C10-C40 

50 cm 
18-10-0077 

 

Ni 

16 

Зона у околини хазардних индустријских објеката 
– “Требеж” 

44 38' 48'' - 20 26' 08'' 

10 cm 
18-10-0078 

 

/ 

50 cm 
18-10-0079 

 

/ 
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ТУМАЧЕЊЕ РЕЗУЛТАТА 
  
У циљу реализације Програма испитивања загађености земљишта на територији града Београда у 
тромесечном периоду март/април/мај 2018. године узорковано је и лабораторијски испитано 
земљиште на 16 локација (на две дубине 10 и 50 cm), укупно 32 узорка.  
 
Резултати испитивања загађености земљишта на територији Београда у наведеном периоду су 
показали да на већем броју локација постоје одступања у погледу садржаја штетних и опасних 
материја у површном слоју земљишта (до дубине од 50 cm), у односу на прописане норме.  
 
Налаз повећаног садржаја никла у земљишту, који одступа у највећем броју испитаних узорака, је пре 
свега у вези са специфичним геохемијским саставом површинских слојева тла на овом подручју и у 
већини случајева није доминантно узрокован контаминацијом антропогеног порекла. Ово се може 
закључити на основу анализе великог броја узорака и вишегодишњег праћења загађености 
земљишта на посматраном подручју, обзиром да се сличне концентрације никла бележе у већини 
испитиваних узорака на посматраном простору. Слично стање у погледу садржаја никла у земљишту 
је и на другим подручјима ван територије града Београда. Имајући у виду чињеницу да је 
контаминација земљишта никлом могућа услед утицаја индустрије, термо-енергетских комплекса, 
саобраћаја и др., неопходно је указати и на допринос антропогеног утицаја.  
 
За повећање концентрација других метала: бакра, цинка, арсена, олова и кадмијума узроке треба 
тражити у штетном утицају из окружења, углавном као последица намена и начина коришћења 
земљишта, као и активности у непосредној близини локација узорковања (тачкаста контаминација) 
и/или аерозагађења (дифузно распростирање загађујућих материја).  
 
Регистровано повећање садржаја органских параметара: укупних угљоводоника (C10-C40) и 

продуката разградње DDТ-а није толико значајано у погледу утврђених концентрација, али указује да 

њихово присутво у земљишту захтева даље праћење, имајући у виду дугачак период полураспада и 

друге значајне екотоксиколошке карактеристике. 
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Тромесечни период јун/јул/август 2018. године  
 

Табела 31. Локације узорковања и параметри који прекорачују прописане вредности - ГО Лазаревац (2018.) 

Бр. Локација 
Дубина и ИД 

број 
Параметар који 

одступа 
 

1 

Зона санитарне заштите изворишта локалних 
водовода – ЈКП Лазаревац, бунар бр.8 

44 25' 41.8'' - 20 15' 22.7'' 
 

10 cm 
18-10-0530 

 

Ni 
C10-C40 

50 cm 
18-10-0531 

 

Ni 
Ac 

C10-C40 

2 

Зона санитарне заштите изворишта локалних 
водовода – ЈКП Лазаревац, бунар бр.5 

44 21' 22.2'' - 20 16' 40.6'' 
 

10 cm 
18-10-0532 

 

Ni 
Cr 

50 cm 
18-10-0533 

 

Cu 
Ni 
Cr 

C10-C40 

3 

Зона у непосредној близини јавних чесама – 
Стубичка јавна чесма 

44 21' 22.2'' - 20 16' 40.6'' 
 

10 cm 
18-10-0534 

 

Zn 
Ni 

C10-C40 

50 cm 
18-10-0535 

 

Ni 
C10-C40 

4 

Пољопривредна површина – “Расадник” 
Шопић, Лазаревац 

44 24' 81.8'' - 20 16' 33.0'' 
 

10 cm 
18-10-0536 

 

Ni 

50 cm 
18-10-0537 

 

Ni 

5 

Пољопривредна површина – Стакленик у 
Шопићу, Лазаревац  

44 24' 90.9'' - 20 16' 70.2''  

10 cm 
18-10-0538 

 

Ni 

50 cm 
18-10-0539 

 

Ni 

6 

Јавна зелена површина – дечије игралиште у 
комплексу вртића и ОШ “Дуле Караклајић”, 

Лазаревцу  

44 22' 83.9'' - 20 15' 38.9''  

10 cm 
18-10-0556 

 

Ni 

50 cm 
18-10-0557 

 

Ni 

7 

Јавна зелена површина – Градски парк у 
Лазаревцу, ул Бранка Радичевића  

4422' 80.7'' - 20 15' 40.4''  

10 cm 
18-10-0558 

 

Pb 
Ni 
Cr 

50 cm 
18-10-0559 

 

Ni 
C10-C40 

8 

Зона нехигијенских насеља / дивље депоније – у 
близини некадашње депоније “Глиниште”, 

Лазаревац  

44 23' 62.1'' - 2017' 35.4''  

10 cm 
18-10-0560 

 

Ni 

50 cm 
18-10-0561 

 

Ni 
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Табела 32. Локације узорковања и параметри који прекорачују прописане вредности - ГО Обреновац (2018.) 

Бр. Локација 
Дубина и ИД 

број 
Параметар који 

одступа 
 

9 

Пољопривредна површина – кукурузиште у 
Уровцима, у близини депоније пепела ТЕНТ-а А  

44 40' 50.2'' - 2008' 49.2''  

10 cm 
18-10-0548 

 

Ni 

50 cm 
18-10-0549 

 

Cu 
Ni 

10 

Зона у околини хазардних индустријских објеката 
– индустријска зона у Обреновцу, “NS Bomi”  

44 39' 88.8'' - 20 10' 50.6''  

10 cm 
18-10-0550 

 

Cu 
Ni 

50 cm 
18-10-0551 

 

Cu 
Ni 

11 

Зона санитарне заштите изворишта локалних 
водовода – фабрика за прераду воде Забрежје, 

бунар бр. 6  

4442' 20.8'' - 20 12' 92.3''  

10 cm 
18-10-0552 

 

Cu 
Ni 

50 cm 
18-10-0553 

 

Cu 
Ni 

12 

Зона санитарне заштите изворишта локалних 
водовода – фабрика за прераду воде Барич, 

каптажни објекат  

44 39' 53.5'' - 20 15' 46.4''  

10 cm 
18-10-0554 

 

Cu 
Ni 

50 cm 
18-10-0555 

 

Ni 

13 

Зона нехигијенских насеља / депоније – дивља 
депонија “Дрен”  

44 35' 17.5'' - 20 04' 05.8''  

10 cm 
18-10-0540 

 

/ 

50 cm 
18-10-0541 

 

Ni 

14 

Зона нехигијенских насеља / депоније – градска 
депонија “Гребача”  

44 36' 13'' - 20 24' 49''  

10 cm 
18-10-0042 

 

Ni 
Cr 

50 cm 
18-10-0043 

 

Ni 
Cr 

15 

Зона у непосредној близини великих 
саобраћајница – Бањска бушотина  

44 39' 46.0'' - 20 12' 78.8''  

10 cm 
18-10-0544 

 

Ni 
Cr 

50 cm 
18-10-0545 

 

Ni 
Cr 

16 
Зона у околини хазардних индустријских објеката 

– “Требеж”  

44 38' 48'' - 20 26' 08''  

10 cm 
18-10-0078 

 

/ 

50 cm 
18-10-0079 

 

/ 
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Тромесечни период септембар/октобар/новембар 2018. године  
 

Табела 33. Локације узорковања и параметри који прекорачују прописане вредности - ГО Сурчин (2018.) 

Бр. Локација 
Дубина и ИД 

број 
Параметар који 

одступа 
 

1 

 
Зона депонија и нехигијенских насеља – дивља 

депонија у ул. Железничка бб, Добановци 

44 49' 24'' - 20 15' 22'' 
 

10 cm 
18-10-0809 

 

Ni 
C10-C40 

50 cm 
18-10-0810 

 

Ni 
C10-C40 

2 

 
Зона у околини хазардних индустријских 

објеката – Nutrino, Добановци 

44 48' 47.6'' - 2014' 24.5'' 
 

10 cm 
18-10-0811 

 

Ni 
C10-C40 

50 cm 
18-10-0812 

 

Ni 
C10-C40 

3 

 
Зона санитарне заштите Београдског водовода 

– Савски насип, рени бунар бр. 45 

44 45' 18.3'' - 20 19' 57.6'' 
 

10 cm 
18-10-0813 

 

Ni 

50 cm 
18-10-0814 

 

Ni 

4 

 
Зона пољопривредног земљишта – Доње поље 

4445' 31.8'' - 20 18' 52.7'' 
 

10 cm 
18-10-0815 

 

Ni 

50 cm 
18-10-0816 

 

Ni 
C10-C40 

5 

 
Зона јавних зелених површина и дечијих 

игралишта – градски парк код зграде општине 
Сурчин 

4447' 26.6'' - 20 16' 13.6'' 
 

10 cm 
18-10-0817 

 

Ni 

50 cm 
18-10-0818 

 

Ni 
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Табела 34. Локације узорковања и параметри који прекорачују прописане вредности - ГО Сопот (2018.) 

Бр. Локација 
Дубина и ИД 

број 
Параметар који 

одступа 
 

6 

Зона јавних зелених површина и дечијих 
игралишта – ОШ “Јелица Миловановић” 

44 31' 29.7'' - 20 34' 29.6'' 

10 cm 
18-10-0819 

 

Ni 

50 cm 
18-10-0820 

 

Ni 

7 

Зона санитарне заштите централног водовода– 
Јавна чесма “Дрвник” 

44 32' 32.8'' - 20 34' 11.6'' 

10 cm 
18-10-0821 

 

Pb 
Zn 
Ni 

50 cm 
18-10-0822 

 

Pb 
Zn 
Ni 

C10-C40 

8 

Зона јавних зелених површина и дечијих 
игралишта – комплекс терена и дечије игралиште 

у Раљама 

44 42' 20.8'' - 20 12' 92.3'' 

10 cm 
18-10-0823 

 

Pb 
Zn 
Ni 
As 

50 cm 
18-10-0824 

 

Pb* 
Zn 
Cu 
Ni 
As 

9 

Зона јавних зелених површина и дечијих 
игралишта – градски парк у Сопоту, ул. Кнеза 

Милоша 60 

44 31' 11.5'' - 20 34' 28.0'' 

10 cm 
18-10-0825 

 

Ni 

50 cm 
18-10-0826 

 

Ni 

10 

Зона депонија и нехигијенских насеља – Депонија 
у Неменикућама 

44 30' 23.1'' - 20 33' 47.2'' 

10 cm 
18-10-0827 

 

Ni 
C10-C40 

50 cm 
18-10-0829 

 

Ni 

11 

Зона санитарне заштите централног водовода – 
Јаки извор Поповић 

44 34' 24.7'' - 20 34' 58.3'' 

10 cm 
18-10-0831 

 

Ni 

 

50 cm 
18-10-0832 

 Ni 
As 
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Табела 35. Локације узорковања и параметри који прекорачују прописане вредности - ГО Младеновац (2018.) 

Бр. Локација 
Дубина и ИД 

број 
Параметар који 

одступа 
 

12 

Зона депонија и нехигијенских насеља – дивља 
депонија на градској обилазници “Газела”  

44 26' 36.8'' - 20 40' 55.5''  

10 cm 
18-10-0833 

 

Ni 

50 cm 
18-10-0835 

 

Ni 

13 

Зона пољопривредног земљишта – 
пољопривредно земљиште у селу Међулужје  

44 24' 59.8'' - 20 40' 37.8''  

10 cm 
18-10-0837 

 

Ni 

50 cm 
18-10-0838 

 

/ 

14 

Зона јавних зелених површина и дечијих 
игралишта – градски парк прекопута општине 

Младеновцац  

44 26' 24.3'' - 20 41' 39.5''  

10 cm 
18-10-0839 

 

Zn 
Cu 
Ni 

C10-C40 

50 cm 
18-10-0840 

 

Cu 
Ni 

15 

Зона санитарне заштите централног водовода – 
Јавна чесма “Селиште”, Рајковац  

44 27' 55.7'' - 20 40' 35.2'  

10 cm 
18-10-0841 

 

Ni 
C10-C40 

50 cm 
18-10-0842 

 

Ni 

16 

Зона санитарне заштите централног водовода – 
извориште “Серава”  

44 27' 13.7'' - 20 40' 26.0''  

10 cm 
18-10-0843 

 

Ni 

50 cm 
18-10-0844 

 

Ni 
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Тромесечни период март/април/мај 2019. године  
 
Током првог циклуса 2019. године, у циљу реализације Програма испитивања загађености земљишта 
на територији Београда, узорковано је и лабораторијски испитано укупно 32 узорака земљишта на 16 
локација. 
 
У табелама 36 и 37 приказане су локације узорковања и параметри који су прекорачили граничне 
вредности утврђене Уредбом о граничним вредностима загађујућих, штетних и опасних материја у 
земљишту („Сл.гласник РС“, број 30/2018). 
 
Табела 36. Локације узорковања и параметри који прекорачују прописане вредности - ГО Чукарица (2019.) 

Бр. Локација 
Дубина и ИД 

број 
Параметар који 

одступа 
 

1 
Чукарица-њиве у Железнику код Ранжирне станице возова 

N     44.74682° - EO  20.40808° 

10 cm 
19-10-0405 

Ni 

50 cm 
19-10-0406 

Ni 

2 
Чукарица-Обреновачки пут преко пута НИС-ове пумпе, 20m 

пре аутобуског стајалишта "Чукарица" 
N     44.78673° - EO  20.41496° 

10 cm 
19-10-0403 

Pb 
Cd 
Zn 

Cu 
Ni 

*PC
B 

C10-C40 

50 cm 
19-10-0404 

Pb 
Zn 
Cu 

Ni 
Cr 

C10-C40 

3 

Чукарица-воћњак у ул. Милана Ристановића код броја 13, 
15m источно од ограде рециклажног центра и 75m 

североисточно од »Лоле« 
N     44.73100° - EO  20.36418° 

 

10 cm 
19-10-0407 

Cu 
Ni 

50 cm 
19-10-0408 

Cu 
Ni 

PAH 
C10-C40 

4 
Чукарица-Установа за децу и младе Сремчице 

N     44.68942° - EO  20.38011° 

10 cm 
19-10-0409 

Ni 

50 cm 
19-10-0410 

Ni 

5 
Чукарица-нехигијенско насеље уз Обреновачки пут, 100m 

пре скретања за Жарково из правца Обреновца 
N     44.77433° - EO  20.39947° 

10 cm 
19-10-0411 

Ni 
Cr 

50 cm 
19-10-0412 

Ni 

6 
Чукарица-фабрика воде »Беле воде«, Водоводска 158 

N     44.75259° - EO  20.40182° 
10 cm 

19-10-0421 
Pb 
Cu 

Ni 
PAH 
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Бр. Локација 
Дубина и ИД 

број 
Параметар који 

одступа 
 

50 cm 
19-10-0422 

Ni 
PAH 

7 
Чукарица-код луна парка у ул. Кнеза Вишеслава 

N     44.74438° - EO  20.42508° 

10 cm 
19-10-0423 

Cd 
Ni 

50 cm 
19-10-0424 

Ni 

8 
Чукарица-ул. Лепосаве Михаиловић иза броја 13, поред 

ВТИ-а 
N     44.74862° - EO  20.40808° 

10 cm 
19-10-0425 

Ni 

50 cm 
19-10-0426 

Ni 

 

Табела 37. Локације узорковања и параметри који прекорачују прописане вредности - ГО Раковица (2019.) 

Бр. Локација 
Дубина и ИД 

број 

Параметар који 
одступа 

 

9 
Јапански парк - Раковица, Миљаковац 

N     44.74839° - EO  20.45681° 

10 cm 
19-10-0397 

Cu 
Ni 

50 cm 
19-10-0398 

Ni 
C10-C40 

10 
Миљаковачки извор – Раковица 

N     44.74673° - EO  20.45757° 

10 cm 
19-10-0399 

Ni 
C10-C40 

50 cm 
19-10-0400 

Ni 

11 
Osnovna škola " Đura Jakšić "  Rakovica 

N     44.753721° - EO  20.450417° 

10 cm 
19-10-0401 

Zn 
Cu 
Ni 

C10-C40 

50 cm 
19-10-0402 

Ni 

12 
Раковица, индустријска зона у близини погона 

»Yunirisk« 
N     44.73574° - EO  20.43521° 

10 cm 
19-10-0387 

Pb 
Cd 
Zn 

Ni 
C10-C40 

50 cm 
19-10-0388 

Pb 
Cd 
Zn 

Ni 
As 

C10-C40 

13 
Раковица, њива у близини цркве »Светог Владике 

Николаја Жичког« 
10 cm 

19-10-0393 
Ni 

C10-C40 
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Бр. Локација 
Дубина и ИД 

број 

Параметар који 
одступа 

 

N     44.71107° - EO  20.47574° 50 cm 
19-10-0394 

Ni 
C10-C40 

14 
Раковица, Пашњак код спомен парка Стражевица 

N     44.73217° - EO  20.44100° 

10 cm 
19-10-0389 

 
Ni 

C10-C40 

50 cm 
19-10-0390 

Ni 
C10-C40 

15 
Раковица, Спомен чесма у Реснику "Велика чесма" 

N     44.71272° - EO  20.45265° 

10 cm 
19-10-0391 

Pb 
Zn 
Cu 

Ni 
C10-C40 

50 cm 
19-10-0392 

Cu 
Ni 

C10-C40 

16 
Раковица, Видиковачко искључење за Ибарску 

магистралу, 10m лево из искључења 
N     44.74161° - EO  20.41323° 

10 cm 
19-10-0395 

Ni 

50 cm 
19-10-0396 

Ni 

*Означени параметри су поред граничних прекорачили и ремедијациону вредност 

  



 

ГРАД БЕОГРАД 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ  

 

Public Transport Consult d.o.o. 

 

 

Пројекат број:  6/19 | Наш број: 514 
 

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

СФ & PTC  
Фебруар 2021 

Страна 137 од 142 

 

Тромесечни период јун/јул/август 2019. године  
 
Током другог циклуса 2019. године, у циљу реализације Програма испитивања загађености 
земљишта на територији Београда, узорковано је и лабораторијски испитано укупно 32 узорака 
земљишта на 16 локација. 
 
У наредним табелама приказане су локације узорковања и параметри који су прекорачили граничне 
вредности утврђене Уредбом о граничним вредностима загађујућих, штетних и опасних материја у 
земљишту („Сл.гласник РС“, број 30/2018). 
 

Табела 38. Локације узорковања и параметри који прекорачују прописане вредности - ГО Сопот (2019.) 

Бр. Локација Дубина и ИД број 
Параметар који 

одступа 
 

1 

Сопот-комплекс терена и дечије игралиште у 
Раљама-локација бр.1, страна ближа фудбалском 

терену 
N     44.57434°- EO  20.56181° 

10 cm 
19-10-0413 

Pb 
Zn 
Cu 

Ni 
As 

50 cm 
19-10-0414 

Pb 
Zn 
Cu 

Ni 
As 

C10-C40 

2 

Сопот-комплекс терена и дечије игралиште у 
Раљама-локација бр.2, страна даља од 

просторија фудбалског и рукометног клуба 
N     44.57435°- EO  20.56186° 

10 cm 
19-10-0415 

Pb 
C10-C40 

50 cm 
19-10-0416 

Pb 
Zn 
Cu 

Ni 
As 

3 

Сопот-комплекс терена и дечије игралиште у 
Раљама-локација бр.3, страна уз теретану на 

отвореном 
N     44.57439°- EO  20.56185° 

10 cm 
19-10-0417 

Pb 

50 cm 
19-10-0418 

Ni 
Cr 
As 

C10-C40 

4 

Сопот-комплекс терена и дечије игралиште у 
Раљама-локација бр.4, страна ближе 

просторијама фудбалског и рукометног клуба 
N     44.57438°- EO  20.56183° 

10 cm 
19-10-0419 

Pb 
Zn 
Cu 

Ni 
As 

50 cm 
19-10-0420 

Pb 
Cu 
Ni 

 

Табела 39. Локације узорковања и параметри који прекорачују прописане вредности - ГО Сурчин (2019.) 

Бр. Локација Дубина и ИД број 
Параметар који 

одступа 
 

5 
ПУ Сурчин, Вртић ”Патуљак” 

N     44.8279167° - EO  020.2255556° 

10 cm 
 

19-10-0486 

Ni 
C10-C40 

50 cm 
19-10-0487 

Cu 
Ni 

C10-C40 
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Табела 40. Локације узорковања и параметри који прекорачују прописане вредности - ГО Вождовац (2019.) 

Бр. Локација Дубина и ИД број 
Параметар који  

одступа 
Параметар који одступа 

 

6. 
Аутокоманда, искључење у правцу Новог Сада 

N     44.79054°- EO  20.46891° 

10 cm 
19-10-0496 

Ni 

50 cm 
19-10-0497 

Ni 
C10-C40 

7. 
СЦ Шумице-код вежбалишта на отвореномN     

44.78561° - EO  20.48962° 

10 cm 
19-10-0498 

Ni 

50 cm 
19-10-0499 

Ni 

8. 
Круг фабрике Соко Штарк, уз ограду са јужне 

стране 
N     44.76452° - EO  20.48962° 

10 cm 
19-10-0500 

Cu 
Ni 

C10-C40 

50 cm 
19-10-0501 

Ni 

9. 
ОШ Веселин Маслеша 

N     44.78057° -  EO  20.47862° 

10 cm 
19-10-0502 

Ni 

50 cm 
19-10-0503 

Ni 

10. 
Воћњак 50m источно од кружног пута на 

кривини за Авалски пут 
N     44.71879° - EO  20.50572° 

10 cm 
19-10-0504 

Ni 

50 cm 
19-10-0505 

Ni 

11. 
Извор Сакинац 

N     44.69346° - EO  20.50685° 

10 cm 
19-10-0506 

Ni 

50 cm 
19-10-0507 

Ni 

12. 
Њиве на уласку у Зуце из правца Белог Потока 

N     44.69658° - EO  20.53876° 

10 cm 
19-10-0508 

Ni 

50 cm 
19-10-0509 

Ni 
C10-C40 

13. 
Сметлиште код гробља у Јајинцима 

N     44.74156° -  EO  20.48641° 
10 cm 

19-10-0510 
Cu 
Ni* 

Cr 
As 
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Бр. Локација Дубина и ИД број 
Параметар који  

одступа 
Параметар који одступа 

 

50 cm 
19-10-0511 

Ni 
Cr 
As 

14. 
Извор код Соко Штарка 

N     44.76757° - EO  20.48820° 

10 cm 
19-10-0516 

Ni 

50 cm 
19-10-0517 

Ni 

15. 
Спомен чесма у селу Раковица 

N     44.72665° - EO  20.49484° 

10 cm 
19-10-0518 

Zn 
Cu 
Ni 

50 cm 
19-10-0519 

Cu 
Ni 

16. 
Десно од улаза на депонију у Рипњу 

N     44.65273° - EO  20.52055° 

10 cm 
19-10-0520 

Ni 

50 cm 
19-10-0521 

Ni 

*Означени параметри су поред граничних прекорачили и ремедијациону вредност 
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Тромесечни период септембар/октобар/новембар 2019. године  
 
Током трећег циклуса 2019. године, у циљу реализације Програма испитивања загађености 
земљишта на територији Београда, узорковано је и лабораторијски испитано укупно 32 узорака 
земљишта на 16 локација. 
 
У табелама приказане су локације узорковања и параметри који су прекорачили граничне вредности 
утврђене Уредбом о граничним вредностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту 
(„Сл.гласник РС“, број 30/2018). 
 
Табела 41. Локације узорковања и параметри који прекорачују прописане вредности - ГО Палилула (2019.) 

Бр. Локација 
Дубина и ИД 

број 
Параметар који  

одступа 
Параметар који одступа 

 

1. 
Вртић „Мимоза“ 

N     44.84467° - E  20.48785° 

10 cm 
19-10-0732 

Zn, Cu, Ni i Hg 

50 cm 
19-10-0733 

Zn, Cu, Ni i Hg 

2. 
Вртић „Коцкица“ 

N     44.88297° -  E  20.45360° 

10 cm 
19-10-0734 

Ni 

50 cm 
19-10-0735 

Zn, Cu i Ni 

3. 
Водоизвориште Дунав, Војна башта, Црвенка, 

Палилула 
N     44.88078° -  E  20.38548° 

10 cm 
19-10-0736 

Ni 

50 cm 
19-10-0737 

Pb, Cu i Ni 

4. 
Падинска скела, окретница аутобуса 101 

N     44.94497° -  E  20.42493° 

10 cm 
19-10-0738 

/ 

50 cm 
19-10-0739 

Ni 

5. 
Железничка станица Суви Себеш, између 
канала 5-25, пољопривредно земљиште 

N     44.85555° -  E  20.52119° 

10 cm 
19-10-0740 

Ni 

50 cm 
19-10-0741 

Ni 

6. 
Пољопривредно земљиште између Фрикома 

и ПКБ-а изнад водозахвата 
N     44.92607° -  EO  20.44406° 

10 cm 
19-10-0742 

Cu i Ni 
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Бр. Локација 
Дубина и ИД 

број 
Параметар који  

одступа 
Параметар који одступа 

 

50 cm 
19-10-0743 

Zn, Cu i Ni 

7. 
Пољопривредно земљиште Врбовско код 

канала 1-10 
N     44.96877° -  EO  20.33209° 

10 cm 
19-10-0744 

Zn, Cu, Ni i C10-C40 

50 cm 
19-10-0745 

Zn, Cu i Ni 

8. 
Водоизвориште Врбовско ПКБ 
N     44.98323° - EO  20.36399° 

10 cm 
19-10-0746 

Ni 

50 cm 
19-10-0747 

Zn, Cu i Ni 

9. 
Ташмајдански парк код окретнице трамваја 

N     44.80999° -  EO  20.46900° 

10 cm 
19-10-0748 

Zn, Cu i Ni 

50 cm 
19-10-0749 

Zn, Cu, Ni i *DDE/DDD/DDT 

10. 
Поред саобраћајнице - Бул. Деспота Стефана 
код аутобуског стајалишта "Панчевачки мост"  

N     44.81779° -  EO  20.48799° 

10 cm 
19-10-0750 

Ni 

50 cm 
19-10-0751 

Cu i Ni 

11. 

Дивља депонија у склопу нехигијенског 
насеља у ул. Вука Врчевића, 150m од 

Панчевачког моста 
N     44.82204° - EO  20.49353° 

10 cm 
19-10-0752 

Zn, *Cu i Ni 

50 cm 
19-10-0753 

Zn, *Cu, Ni i Cr 

12. 
Ада хуја - место уливања Мирјевског потока у 

Дунав 
N     44.81872° -  EO  20.52112° 

10 cm 
19-10-0754 

Ni 

50 cm 
19-10-0755 

Ni 

13. 
Индустријска зона - Фабрика "Дуга" 

N     44.81966° -  EO  20.48528° 
10 cm 

19-10-0756 
Ni 
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Бр. Локација 
Дубина и ИД 

број 
Параметар који  

одступа 
Параметар који одступа 

 

50 cm 
19-10-0757 

PAH 

14. 
Индустријска зона - Крњача, Дреник НД д.о.о. 

N     44.852077° -  EO  20.522225° 

10 cm 
19-10-0758 

/ 

50 cm 
19-10-0759 

Cu i Ni 

15. 
Вртић "Ластавица" Падинска скела 

N     44.94519° -  EO  20.42755° 

10 cm 
19-10-0760 

Ni 

50 cm 
19-10-0762 

Ni 

16. 
Миријевски булевар бр.2 (прекопута ГСП 

гараже) 
N     44.81651° -  EO  20.52004° 

10 cm 
19-10-0764 

Zn i Ni 

50 cm 
19-10-0765 

Cu i Ni 

*Означени параметри су поред граничних прекорачили и ремедијациону вредност 

 
 


