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1. УВОД 

Локални еколошки акциони план (ЛЕАП), идентификује приоритетне проблеме из 

области животне средине у локалној заједници и даје конкретне акције за њихово решавање у 

одређеном временском периоду. Градска општина Земун је, уз партнерску подршку 

институција и организација на локалном нивоу, приступила изради Локалног еколошког 

акционог плана (ЛЕАП), са циљем да се изврши сагледавање проблема у животној средини у 

целости и на основу њих направи квалитетан и реалан план за њихово превазилажење. 

На Конференцији Уједињених нација о заштити животне средине и развоју 1992. 

године у Рио де Жанеиру усвојена је Агенда 21, глобални акциони план одрживог развоја за 

21. век, чији смо потписници. Агендa 21, између осталог, говори о улози локалних власти у 

иницирању процеса одрживог развоја и наглашава да: „Свака локална власт треба да уђе у 

дијалог са својим грађанима, локалним организацијама и приватним предузећима и да усвоји 

Локалну Агенду 21. Кроз консултације и постизање консензуса локална власт би учила од 

грађана и локалних грађанских, друштвених, пословних и индустријских организација и 

сакупљала информације потребне за формулисање најбољих стратегија.“ 

ЛЕАП је процес и документ произашао из Локалне агенде 21, као одговор на потребу 

да се превазиђе комплексност проблематике у области заштите животне средине.  Израда и 

примена ЛЕАП -а је дефинисан пут ка решавању проблема животне средине у локалним 

заједницама. ЛЕАП даје допринос дефинисању и усклађивању свих сегмената развоја локалне 

заједнице на такав начин да се заштите и унапреде  постојећи екосистеми а да се истовремено 

унапреди економска стабилност заједнице, и омогући добар квалитет живота грађана, како 

садашњих тако и будућих генерација. 

ЛЕАП је важан планско-развојни документ који обједињује сагледавање стварног 

стања, жеља и потреба и реалних могућности. Кроз ЛЕАП се сагледава реална ситуација у 

области животне средине на територији локалне заједнице и одређује листа приоритетних 

области које имају највећи утицај на локалну заједницу. 

У изради ЛЕАП-а активно је учествовала јавност и разматрала најзначајније проблеме 

у области заштите животне средине и планирању конкретних активности за остварење 

приоритета развоја, као и изради докумената у циљу приступа финансијским средствима 

намењеним за заштиту животне средине из локалних, регионалних, републичких и 

међународних извора. 

Један од циљева ЛЕАП-а, између осталог, подразумева активно учешће јавности током 

целог процеса израде и имплементације. Уважавајући резултате анкете спроведене међу 

грађанима Земуна, Градска општина Земун је усредсредила своју пажњу на главне еколошке 

проблеме који негативно утичу на људско здравље, природне екосистеме, сфере животне 

средине. 

Кроз дати процес, који се ослања на дефинисану развојну визију Градске општине 

Земун, идентификују се локални природни ресурси, процењује стање животне средине и 

постављају приоритети, одговарајућа решења и циљеви са роковима за њихову реализацију.  

Након сваког корака се анализирају уложени напори и добијени резултати, да би се 

обезбедило да активности на унапређењу еколошког стања буду што ефикасније. 

 Одрживим заједницама се дефинишу оне заједнице које су економски ефикасне, 

социјално прихватљиве и еколошки одрживе. Такве заједнице вреднују природне екосистеме, 

ефикасно користе ресурсе, теже синхронизацији  економских, социјалних и еколошких 

фактора. Трансформација локалне заједнице у одрживу заједницу је процес, који се кроз 
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ЛЕАП и друге стратешке документе ГО Земун усмерава, кроз учешће јавности и стручне 

заједнице коригује, а кроз рад локалне самоуправе обједињује у јединствену акцију  

заједничку тежњу ка унапређењу квалитета живота грађана. 

  

1.1 Разлози израде ЛЕАП-а  

▪ ЛЕАП-ом се систематизују сазнања о стању животне средине и утврђују приоритети за 

решавање најзначајнијих еколошких проблема; 

▪ ЛЕАП обухвата трагање за идејама, мишљењем и ставовима грађана по питању 

решавања проблема у животној средини, чиме се осигурава да политика заштите 

животне средине на локалу одражава потребе заједнице као целине;   

▪ Процес израде и доношења ЛЕАП-а подразумева активно учешће јавности током целог 

процеса, а двосмерна комуникација обезбеђује информисање, едуковање и подизање 

свести грађана о еколошким темама и приоритетима; 

▪ ЛЕАП уважава ставове и потребе грађана чиме се подстиче позитивна мотивација и 

учешће грађана у креирању и одржавању квалитета животне средине 

▪ Повећавање нивоа информисаности и знања о еколошким проблемима; 

▪ Допринос стварању партнерских односа на локалном нивоу; 

▪ Унапређење међусекторске сарадње; 

▪ Учешће стручне јавности у креирању еколошке политике; 

▪ Повећавање капацитета локалних заједница да се суоче са еколошким проблемима; 

▪ Доприноси изградњи концензуса о еколошким приоритетима; 

▪ Доприноси очувању и побољшању еколошких услова; 

▪ Мотивација јавности за реализацију ЛЕАП–ом планираних активности 

 

1.2 Циљеви израде ЛЕАП-а 

Општи циљеви су: 

▪ Утврђивање постојећих еколошких проблема и њихово рангирање обзиром на  њихов 

утицај на људско здравље, привредни развој и квалитет живота грађана;  

▪ Успостављање сарадње између заинтересованих страна на локалном нивоу;  

▪ Укључивање јавности у решавање постојећих еколошких проблема;  

▪ Развијање ефикасног механизма за решавање еколошких проблема;  

▪ Стварање услова као и правног и институционалног оквира за решавање присутних 

еколошких проблема; 

▪ Подизање свести јавности о одговорности за проблеме животне средине и подизање 

нивоа учешћа јавности у креирању и примени акционих планова и инвестиција; 

▪ Побољшање разумевања еколошких проблема на локалном нивоу; 

▪ Рационално усмеравање ограничених средстава на приоритетне проблеме. 

 

1.3. Методологија израде 

Приоритетни проблеми из области животне средине у Градској општини Земун су 

систематично индентификовани и предложене су конкретне мере и активности за њихово 

решавање у планираном временском оквиру. 

У процесу израде ЛЕАП-а поштована су сва правила која су дефинисана позитивним 

законским прописима Републике Србије, док је са аспекта процеса израде коришћен 

партиципативни приступ који је подразумевао учешће свих заинтересованих страна.  

Пут израде Локалног еколошког акционог плана понекад се сматра важнијим од самог 

плана, јер овај процес мобилише и ангажује локално становништво, развија осећај власништва 



7 

 

над документом од стране локалне заједнице и гради консензус њених кључних интересних 

група.  

 

Акциони план „ЛЕАП“ пролази кроз више фаза: 

• Планирање израде ЛЕАП-а 

• Формирање стручног пројектног тима 

• Припрема описа стања животне средине 

• Препознавање и рангирање еколошких проблема 

• Израда предлога еколошких акција – еколошког акционог плана 

• Одређивање временског оквира реализације акција 

• Спровођење еколошких акција 

• Праћење, вредновање еколошких акција 

 

Процес, оличен у документу који се назива Локални еколошки акциони план (ЛЕАП), 

идентификује приоритетне проблеме из области животне средине у локалној заједници и даје 

предлоге за конкретне акције у правцу њиховог решавања у одређеном временском периоду. 

Овај приступ се заснива на оргиналној ЛЕАП методологији развијеној за државе Централне и 

Источне Европе (ЦИЕ) од стране Института за одрживе заједнице (Монтпелиер, Вермонт, 

УСА) и Регионалног центра за животну средину за Централну и Источну Европу (Сент 

Андреја, Мађарска).   

Ова методологија је потврђена у скоро свим државама Централне и Источне Европе 

(ЦИЕ) и у потпуности прилагођена условима у Србији од стране Регионалног центра за 

заштиту животне средине за Централну и Источну Европу (РЕЦ-а Србија), а од недавно 

употпуњена релевантним искуствима и позитивним праксама проистеклим из досадашњих 

успешно вођених ЛЕАП процеса у Србији.   

 

Основни циљеви ове методологије су:  

• Да помогне и олакша јавност процеса избора и приоритизације проблема из области 

животне средине и потреба локалне заједнице; 

• Да подржи изградњу капацитета и  подстакне локално становништво да се ефикасно и 

одрживо суочава са проблемима у области животне средине, и укључи у израду ЛЕАП  

- документа; 

• Да учврсти водећу улогу локалне заједнице над процесом припреме и имплементације 

ЛЕАП-а.  

  

Процес израде ЛЕАП-а има значајну улогу у развоју и примени концепта одрживог 

развоја,  подстицај јавности на формирање удружења грађана, друштвених организација и 

шири друштвени ангажман, као и општи процес демократизације и децентрализације. На тај 

начин, даје се допринос повећању транспарентности и ефикасности, као и квалитета процеса 

доношења одлука у области животне средине.  

  

2. ЗАКОНОДАВНИ, ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И СТРАТЕШКИ ОКВИР 

Устав Републике Србије („Сл.гласник РС“, бр. 98/06) 

Уставoм Републике Србије утврђује се право грађана на здраву животну средину, као и 

дужност грађана да штите и унапређују животну средину у складу са законом. Република 

Србија уређује и обезбеђује систем заштите и унапређивања животне средине, заштиту и 

унапређење биљног и животињског света. 
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Закон о заштити животне средине („Сл. Гласник РС“, бр. 135/04, 36/09 и 72/09) 

Члан 4. Закона наводи општину-локалну самоуправу као субјекта у систему заштите животне 

средине. 

Члан 68. овог Закона прописује обавезу јединице локалне самоуправе да донесе програм 

заштите животне средине на својој територији, као и локалне акционе и санационе планове 

за његово спровођење, у складу са Националним програмом и плановима. 

Закон о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС“, бр. 129/07) 

Члан 20. тачка 11. Закона прописује: „да се општина стара о заштити животне средине, 

доноси програме коришћења и заштите природних вредности и програме заштите животне 

средине, односно локалне акционе и санационе планове, у складу са стратешким 

документима и својим интересима и специфичностима и утврђује посебну накнаду за 

заштиту и унапређење животне средине“. 

Статут Града Београда („Сл. лист Града Београда“, бр. 39/08 и 6/10 ) 

Члан 77. тачка 12. Статута прописује надлежност градске општине у области заштите 

животне средине: „прати стање и предузима мере за заштиту и унапређење животне средине 

на свом подручју, доноси и спроводи акционе и санационе планове од значаја за заштиту 

животне средине на свом подручју, у складу са актима Града и стара се и обезбеђује услове 

за очување, коришћење и унапређење подручја са природним лековитим својствима“. 

Статут Градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, бр. 43/13) 

Члан 12. тачка 12. Статута прописује послове општине у области заштите животне средине: 

„прати стање и предузима мере за заштиту и унапређење животне средине на свом подручју, 

доноси и спроводи акционе и санационе планове од значаја за заштиту животне средине на 

свом подручју, у складу са актима Града и стара се и обезбеђује услове за очување, 

коришћење и унапређење подручја са природним лековитим својствима“. 

Одлука о организацији Управе Градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, бр. 

123/16) 

Члан 36. став 3. Одлуке прописује надлежност Одељења за друштвене делатности, привреду 

и развој у оквиру којег су и послови заштите животне средине: „прати стање и предузима 

мере за заштиту и унапређење животне средине на свом подручју, доноси и спроводи 

акционе и санационе планове од значаја за заштиту животне средине на свом подручју“, 

стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са природним 

лековитим својствима. 

 Пословник Скупштине Градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, бр. 28/09  и  

05/10) 

 Члан 52. Пословника предвиђа образовање Савета за комуналне делатности, урбанизам и 

заштиту животне средине а деловање  се састоји у разматрању предлога одлука и других 

општих аката који се односе на питања из области заштите и унапређења животне средине, 

праћењу активности на спречавању и отклањању штетних последица које угрожавају 

животну средину  и других питања из ове области. 

 

3. ОПШТИ УСЛОВИ 

 

3.1. Географски положај Земуна  

Земун је једна од седамнаест градских општина Београда, која се налази на десној 

обали Дунава, у југоисточном делу Срема, испод сремске заравни. Укупна површина Земуна, 

укључујући Земун Поље, Батајницу и Угриновце је 15.028 ha. Према попису из априла 2011. 

године на територији општине Земун живи укупно 168.170 становника. Територијално, 

историјски, политички, културно, економски, саобраћајно везан је за Београд у чијем је 

саставу од 1934. године. Као интегрални део главног града, а опет са изразитим 

индивидуалностима у односу на целину, његов положај је повољан. Земун на самој обали 
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Дунава, са дугом трансферзалом до ушћа, може имати значајне предности када је у питању 

заштита животне средине. Као раскрсница путева друмских, ваздушних и водених, има 

посебних обавеза ка унапређењу елемената животне средине - ваздуха, воде и земљишта.  

 

3.2 Климатске карактеристике представљају значајан еколошки фактор. Због своје 

комплексности, непредвидљивости и потенцијала кумулативног утицаја на секторе 

друштвеног и економског живота изузетно су важан фактор у доношењу одлука о развоју. 

Најважнији климатски елементи су сунчева радијација, температура ваздуха и површине 

Земље, ваздушни притисак, влажност ваздуха, правац и брзина ветра, испаравање, облачност, 

падавине и др.  

У документу подаци у табелама преузети су из извештаја и билтена „Хидрометеоролошког 

завода Београд“ и односе се на мерну станицу Врачар (н.в. 132 m) за период од 1960. до 1990. 

године.   

Температура ваздуха је један од најважнијих климатских елемената. Посебан значај има код 

валоризовања хидрографских мотива у умереним географским ширинама. Пре свега, она је 

посебно значајна у току летњих месеци, јер сублимирана са температуром воде (температура 

ваздуха више од 20ºC, температура воде изнад 18ºC) одредиће могућност трајања купалишне 

сезоне.   

 
Табела бр 1 - Средње месечне, годишње и екстремне температуре ваздуха (ºC) у Београду за период  

1960-1990. године 

Месеци 

Средња 

масимална 

температура 

Средња 

минимална 

температура 

Просечна 

температура 

Апсолутни 

максимум 

Апсолутни 

минимум 

Ср. бр. 

мразних 

дана 

Ср.бр. 

тропских 

дана 

I 3,5 -2,3 0,4 20,3 -21,0 20,0 0,0 

II 6,5 -0,2 2,8 23,1 -15,4 14,1 0,0 

III 11,9 3,3 7,2 28,9 -12,4 6,4 0,0 

IV 17,5 7,8 12,4 29,9 -1,9 0,2 0,0 

V 22,5 12,1 17,2 34,1 1,6 0,0 1,0 

VI 25,3 15,0 20,1 35,7 4,6 0,0 4,3 

VII 27,3 16,3 21,8 40,2 9,3 0,0 8,8 

VIII 27,3 16,1 21,4 38,7 6,7 0,0 8,6 

IX 23,7 13,0 17,7 35,3 0,6 0,0 2,4 

X 18,1 8,3 12,5 29,3 -2,6 0,7 0,0 

XI 11,0 4,0 7,0 28,4 -8,0 5,3 0,0 

XII 5,3 -0,2 2,3 22,6 -15,1 15,5 0,0 

Средње 

годишње 
16,7 7,8 11,9 40,2 -21,0 62,2 25,1 

(Извор: Републички хидрометеоролошки завод) 

Средња годишња температура ваздуха у Београду износи 11,9ºC. Најхладнији месеци у 

години су децембар и јануар, а најтоплији јул и август.   

  Највећи број тропских дана је у јулу (8,8) и августу (8,6), што се може одразити на 

појаву летње жеге која отежава боравак у градској средини, па је управо у таквим условима 

боравак уз Дунав најпријатнији.   
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У топлијим годинама купање је могуће кроз цео јун и септембар. Када су у питању 

апсолутне вредности, наjвиша температура ваздуха је у јулу (40,2 ºC), а најнижа у јануару (-

21,0 ºC).  
 

Табела бр. 2 - Средњa вредност темпратуре ваздуха (ºC) по годишњим добима у 

Београду за период 1960-1990. године 

                 

 

 

 
(Извор: Републички хидрометеоролошки завод) 

 

Најтоплије и најпогодније годишње доба је лето, посебно када су у питању различити 

облици туризма који се у првом реду везују за Дунав и његову обалу. 

Разлика између јесени и пролећа је свега 0,1ºC. Јесен је дужа од пролећа, са дужим 

сунчаним и топлим периодима (тзв. Михољско лето). У зимским месецима током узастопих 

дана са јаким мразом може доћи до залеђивања Дунава уз обалу.  

  

Ветар – област југоисточног Срема је област веома уједначених ортографских прилика, 

просечне надморске висине око 80 метарa, тако да је изложена струјама ваздуха – ветровима – 

практично из свих праваца, а нарочито из западног, северозападног и југоисточног. Прва два 

ветра по правилу доносе падавине са Атлантика. Ветар кошава, према подацима 

метеоролошке станице, на овом подручју има највећу учесталост. Кошава је ветар 

југоисточног правца, проузрокује суво и ведро време. По правилу он доноси пораст 

температуре ваздуха, изазивајући повећано испаравање и сушећи земљу. Ово је слаповит, 

понекад и олујни ветар, који дува брзином од 20,4 па и 100 km/h. Веома је значајан за Земун, с 

обзиром на то да прочисти ваздух који је све загађенији и по његовом престанку долази 

период киша.  

 
Слика бр.1: Једрилице на Дунаву 

 
 (Извор: www.ajk-beograd.com) 

 

Релативна влажност ваздуха.  Најповољније време за људски организам је, када је 

температура ваздуха 20ºC, а вредност релативне влажности ваздуха 60 %. Средња релативна 

влажност у Земуну је 69,1 %. Уколико је влажност ваздуха повећана за време летњих жега, 

отежани су услови за људске активности. Такви услови владају и уз реку. 

 

Облачност је веома важан климатски елемент. Неминовно, инсолација је директно вазана за 

облачност. У Земуну је у јулу и августу највећи број потпуно ведрих дана.  

Зима Пролеће Лето Јесен 

1,8 12,2 21,1 12,3 
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Инсолација (количина сунчане топлоте коју добија Земља). Утиче на сваки живи 

организам. Средња годишња вредност инсолације је 2025,21h. Инсолација је најдужа у 

летњем периоду, а затим, нешто краћа у пролеће и у јесен.   

 

Падавине. У нашем случају важнији је распоред воденог талога, него његова количина. 

Годишња количина воденог талога je 684,3 mm. 

 

3.3 Рељеф  

Смештен на десној обали Дунава, у непосредној близини ушћа Саве у Дунав, Земун и 

његова околина у целини имају обележје низије. Као део велике природне целине – Панонске 

низије, Земун има панонска природна обележја. Мало која тачка прелази висину од 100 

метара надморске висине. Простор земунске општине се састоји од више елемената рељефа, 

степенасто поређаних: алувијалне равни Дунава, нешто више лесне терасе, још вишег лесног 

одсека и највише лесне заравни.  

 
Слика бр.2: Земун 

 
(Извор: zemun.rs) 

    

 3.4. Кључни актери 

 

3.4.1. Образовање и наука  

 Земун има дугу и богату традицију у образовању. Образовање деца стичу у 17 

основних школа, 3 специјалне школе, 7 средњих, 5 високошколских установа, као и у једној 

уметничкој школи. 

 Према последњој статистици школске 2017/2018 године, основну школу похађа око 

13.504 ученика, распоређених у 526 одељења, док специјалне школе похађа 276 ученика. 

Музичка школа ''Коста Манојловић'' је однеговала многе талентоване ученике који су 

стекли и светску славу. Предшколска установа ''Др Сима Милошевић'' има у свом саставу 32 

радне јединице. 

Поред научно-образовног рада у установама високог школства, научно истраживачки 

рад у Земуну се обавља у неколико института који су дали и светски значајне резултате. То су 

пре свега, Инститит за кукуруз „Земун поље“, Институт за сточарство, Институт за примену 

нуклеарне енергије ИНЕП, Институт за физику, Институт за заштиту биља, Рударски 

институт.  
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3.4.2. Привреда у Земуну  

Градска општина Земун располаже са четири индустријске зоне и оне се налазе на 

следећим потезима: уз Новосадски аутопут, Горњи Земун са изласком на Дунав, у Батајници 

на делу дуж железничке пруге и код обилазнице железничког чвора. Постојеће индустријске 

зоне су инфраструктурно опремљене. Сам положај Земуна условио је његов будући развој 

који се креће у два правца, један је ширење ка аутопуту, где је инфраструктурна опремљеност 

присутна и други правац према реци Дунав. Развојем привредних зона које се налазе на 

најатрактивнијим локацијама (око Новосадског пута, затим аутопута Београд-Загреб, око 

Пупиновог моста и насеља Угриновци) омогућен је долазак страних инвеститора и отварање 

нових радних места, која су прека потреба локалног и регионалног нивоа. Предности ових 

локација се огледају у изузетно доброј саобраћајној повезаности, могућностима снабдевања 

енергијом, водом и повољним условима за изгадњу објеката. У оквиру привредних зона 

изграђени су комплекси великих привредних организација Галеника, Кока Кола, Далија, БИМ 

Славија, Електронска индустрија, Институт за кукуруз. Заступљена је прехрамбена, хемијска 

и електроиндустрија.  

Поред наведених привредних делатности, простор је веома погодан за погоне и базе 

грађевинских предузећа, складишта робе, складишта грађевинског материјала, складишта 

течних и чврстих горива, робни терминали, робно-транспортне центре, велике комплексе и 

трговине, тржне и услужне центре, технолошке паркове, научно-истраживачке комплексе, 

слободне зоне, туристичке објекте, угоститељске објекте и објекте других компатибилних 

намена. У данашње време неке привредне гране су се и даље задржале, а трговина, услужне 

делатности, туризам, услуге смештаја и исхране, заузеле су приоритет у односу на тешку 

индустрију.  

Треба истаћи и велики потенцијал за будућност, развој ИТ сектора, као и сектора 

информисања и комуникација. Последњих година земунска привреда је обновљена 

оснивањем и отварањем представништава великог броја иностраних компанија. Значајну 

улогу у привреди  Земуна и целог региона одувек су имале и научне установе.  

Последњи подаци добијени од АПР-а за 2017. годину показују да на подручју ГО 

Земун има тачно 5.533 активних привредних друштава и 6.807 предузетника. Међу њима је 50 

страних активних привредних друштава. 

   

3.4.3. Пољопривреда  

На земунско сремској заравни од 15.028 ha и просечне надморске висине 77m, 

простире се територија општине Земун, која обухвата око 11.766,47 ha пољопривредног 

земљишта, обрадиво је 93,9 %, а од ове површине под њивама је 95%. Пољопривредно 

земљиште општине Земун заузима 4,6% од укупног обрадивог земљишта града Београда. По 

облику својине пољопривредно земљиште је приватно, друштвено и државно пољопривредно 

земљиште Републике Србије.  

 На основу података Статистичког годишњака за 2013. годину на територији општине 

углавном је заступљена ратарско–сточарска производња (Батајница и Угриновци). У 

ратарству доминира производња пшенице на 1819ha, кукуруза на 2866 ha, индустријског биља 

на 787 ha, сточно–крмно биље на 510 ha и повртног биља на 282 ha. Највећи део ратарских 

производа представља подлогу за сточарску производњу (музне краве, товна јунад, свиње, 

овце), а један део житарица се продаје млиновима. 

 Сточарство све више губи на значају, мада је овај крај некада био препознатљив по 

сточарској производњи. 
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 Воћарска производња је веома оскудна и највише се гаје вишње, кајсије и трешње. 

 Повртарство је све више заступљено и производња је доминантна на мањим 

површинама, натуралног типа (за личну потрошњу, мање количине се износе на тржиште). 

 Заступљено је пчеларство (око 40 до 50 пчелара са око 50 кошница по пчелару). 

 У Земуну је регистровано 1000 пољопривредних газдинстава, чија је претежна 

делатност ратарска производња и сточарство. 

 Улагањем бесповратних средстава у изградњу система за наводњавање, знатно ће се 

побољшати и унапредити пољопривредна производња која је неопходна за унапређење и 

даљи развој пољопривреде. 

 

4. ОПИС СТАЊА, УТИЦАЈА И ЕФЕКАТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПО 

ОБЛАСТИМА  

 

4.1. Област вода  

Кроз градску општину Земун протиче река Дунав која представља непроцењив   

природни и економски ресурс. Хидрографска мрежа је развијена, али статус вода није 

успешно решен. Ово се огледа, пре свега, у неадекватном третману вода, које се посматрају 

као инфраструктура, а не као ресурс и индикатор здравља грађана.  

На територији Општине Земун присутни су водопривредни проблеми у областима 

коришћења и заштите вода. 

У домену коришћења најзначајније место заузима снабдевање становништва и 

индустрије. Постојећи капацитети су недовољни да омогуће континуално и поуздано 

снабдевање водом потрошача свих делова општине. Организовано наводњавање спроводи се 

на ограниченој површини а плодно пољопривредно земљиште се све више користи за 

стамбену и индустријску градњу, чиме се овај природни ресурс неповратно губи, а водни 

режим угрожава. 

Коришћење акваторије и непосредног приобаља за спорт и рекреацију далеко је испод 

могућности које нуди река Дунав. 

Речни саобраћај је развијен углавном у функцији локалних потреба.  

У плану је изградња пристана, док је део обалоутврде завршен. Потенцијал будућег 

пристана је у функцији развоја туризма, трговине и унапређења квалитета живота људи. 

Квалитет воде Дунава је у функцији квалитета отпадних вода које се у њега испуштају. 

Београдска канализација свакодневно избацује у Дунав своје комуналне, индустријске и 

отпадне воде, без пречишћавања. С друге стране, непостојање канализације на великом делу 

општине Земун, чини да се у канализацију, већином без предтретмана, убацују отпадне воде, а 

није редак случај да канали и бунари служе као депоније отпада и отпадних вода. Из свега 

овога проистиче повремено незадовољавајући квалитет воде Дунава, што је посебно изражено 

у маловодним периодима године. 

Некомплетна мрежа канализационог и водоводног система града и недостатак уређаја 

за пречишћавање су свакако значајни узрочници незадовољавајућег квалитета воде Дунава 

дуж његовог тока кроз општину Земун. 

Адекватна заштита од штетног деловања вода је обезбеђена у приобаљу изградњом 

обалоутврде. 

Међутим, велики је проблем  одвођење сувишних вода из насеља, са пољопривредних 

површина и снижење високих нивоа подземних вода. Не постоји свуда одговарајућа каналска 

мрежа, а капацитети црпних станица су испод захтеваних, што компликује успостављање и 

одржавање оптималног водног режима у земљишту. 

Брига о водама и управљање режимом вода на територији Београда, па тиме и општине 

Земун, је у надлежности водопривредних (ВП „Галовица“, ЈВП  Србијаводе“) и комуналних 

предузећа (ЈКП „Београдски водовод и канализација“), али и других институција 
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(Секретаријат за стамбене и комуналне послове – Управа за воде Београда, Дирекција за 

грађевинско земљиште и изградњу Београда) и министарстава (Министарство животне 

средине и просторног планирања РС, Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде РС).  

Преплитање ингеренција набројаних субјеката указује да не постоји интегрално 

управљање водама, тако да несинхронизоване активности на водама и у вези са водом доводе 

понекад до погоршања стања у овој области. Да би се стање у сектору вода на територији 

општине Земун у наредном периоду поправило, неопходно је променити однос према води и 

применити принцип интегралног управљања водама, односно временско и просторно 

управљање елементима водног биланса, уважавајући интеракције које између њих постоје. За 

увођење оваквог концепта, неопходне су законодавне, институционалне, економске и 

техничке активности. 

Заштита од спољних вода на територији општине Земун врши се првенствено 

хидрограђевинским радовима и мерама, који укључују мере пасивне и активне заштите. 

Притом су радови пасивне заштите (регулација речног корита, зидови, насипи) знатно 

заступљенији од активних мера (акумулације, ретензије) којима се утиче на режим вода. Без 

обзира што је на територији Земуна изведен значајан обим радова, постоји део обале  Дунава, 

који треба уредити и унапредити стање заштите од штетног дејства вода.  

Директне и индиректне штете од поплава постоје када је у питању ризик од високе 

воде, који се због климатских промена значајно увећава. 

 

4.1.1. Контрола квалитета воде за пиће 

Вода из београдског водовода је здравствено безбедна за људску употребу. Опасност за 

загађење вода на територији ГО Земун представљају:  

• недовољна покривеност канализационом мрежом;   

• непостојање постројења за пречићавање отпадних вода;  

• неконтролисано коришћење вештачког ђубрива у пољопривреди; 

• процедне воде са неуређених и дивљих депонија;  

• непостојање предтретмана отпадних вода са специфичним загађујућим материјама из 

привредних субјеката;  

• загађење фекалним водама из индивидуалних септичких јама;  

• нерегулисане бујичне воде и итд. 

Земун се, са изузетком насеља Соко Салаш,  пијаћом водом снабдева са постројења 

„Бежанија“, у којем се прерађује подземна вода из бунара на левој обали Саве. Просечна 

производања је око 1.5 m3/s на годишњем нивоу. У шпицевима летње потрошње, производња 

се допуњава са десне обале цевоводима преко мостова.  Постоје три црпне станице које 

пумпају воду директно у систем, ЦС Бежанија А и ЦС Бежанија B, које се налазе на самом 

постројењу и ЦС Студентски град.  

Градски завод за јавно здравље Београд, у сарадњи са Санитарном контролом 

београдског водовода, већ неколико деценија врши контролу хигијенске исправности воде за 

пиће из београдског водоводног система, у циљу заштите здравља становништва. Контрола се 

обавља према Програму који је у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за 

пиће (Сл. лист СРЈ бр. 42/98). Узорци воде узимају се на инсталацијама за пречишћавање 

воде, резервоара и водоводне мреже. Најчешћи узрок неисправности воде је повећан број 

бактерија у 1 ml воде, што нема велики здравствени значај већ представља индикатор стања 

важан за процену квалитета и интегритета дистрибуционог система.   

Сва досадашња научна сазнања и садашњи степен примењене технике и метода 

испитивања, који се не разликују од оних у развијеним земљама омогућили су  да на основу 



15 

 

свих спроведених лабораторијских испитивања током претходних година, вода из 

београдског водовода буде оцењена као здравствено безбеднa за људску употребу.  

Београдски водоводни систем покрива територију 11 градских општина величине око 

22.000 хектара, што представља око 28% од укупне површине подручја града Београда. 

Међутим, проценат покривености становништва услугама београдског водоводног система је 

далеко већи. На основу података о броју становника из тих општина може се констатовати да 

је за приближно 90% становника обезбеђено централно водоснабдевање хигијенски 

исправном водом за пиће преко мреже београдског водоводног система. 

На територији Земуна постоји велики број бунара који су са успостављањем 

јединствене водоводне мреже затрпани, или се у њих изливају испусти септичких јама што је 

недопустива пракса. 

Највећи утицај на загађење подземних и површинских вода на територији Градске 

општине Земун узроковано је недостатком канализационе инфраструктуре у новоизграђеним 

непланским насељима, као и недовољна покривеност истом на територији Земуна 

(покривеност 20%). Стога се отпадне комуналне воде (које у себи садрже и непречишћене 

индустријске воде, санитарне воде и кишну канализацију) изливају путем канализационе 

мреже у реку Дунав. Чест је случај да се санитарне воде домаћинстава испуштају у септичке 

јаме. Загађење подземних и површинских вода узрокују и процедне воде неуређених и 

дивљих депонија, нерегулисане бујичне воде, неправилно и прекомерно коришћење средстава 

за заштиту биља у пољопривреди и отпадне воде са фарми, атмосферске воде са путева. 

 Вода је основни животни ресурс и неопходно је очувати њен квалитет, како за 

задовољење основних животних потреба грађана Земуна, тако и за потребе привреде, 

пољопривреде, туризма и др.  

Највеће опасности по квалитет вода потичу од испуштања непречишћених отпадних 

вода свих врста у септичке јаме и канализацију која се излива у Дунав, те је приоритет 

изградња комплетне канализационе мреже и постројења за пречишћавање отпадних вода. 

Отпад има велики негативан утицај на квалитет вода услед продирања процедних вода у 

земљиште и подземне резервоаре воде, спирања токсичних продуката његове разградње у 

површинске воде, таложења загађујућих гасова - продуката разградње отпада, итд. Стога је 

једна од најбитнијих  мера у циљу очувања и унапређења квалитета вода  увођење што веће 

количине отпада у токове рециклаже, уклањање дивљих и неуређених депонија и правилно 

одлагање отпада биолошког порекла (отпад са фарми).  

 

4.1.2. Контрола квалитета воде Дунава  

Систематска контрола квалитета воде Дунава обавља се дуж 69 км тока кроз 

територију Београда на водним телима Д5 и Д6 Београд је далеко највећи загађивач реке 

Дунав на територији Србије, обзиром на број становника, индустријских, занатских и других 

објеката из којих се отпадне воде не пречишћавају пре испуштања у реципијент.  

Воде Дунава на подручју Земуна (водно тело Д6) користе се и за  водоснабдевање, 

рекреацију, спортске активности, привредни риболов, експлоатацију песка и шљунка, 

наводњавање и пловидбу, што говори о његовом значају за Београд и Србију. 
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Слика бр.3. Контролни профил Батајница 

 
Извор: Извештај о контроли квалитета река и канала на територији Београда за 2017. 

годину, Градски завод за јавно здравље Београд 

 

Мониторинг квалитета површинских вода  на територији Београда спроводи Градски 

завод за јавно здравље. Циљ контроле квалитета површинских вода је оцена бонитета 

водотокова, праћење тренда загађивања вода, процена способности самопречишћавања вода и 

подобности за водоснабдевање Београда, као и ради заштите здравља грађана.     

Према резултатима теренских и лабораторијских испитивања, од тридесет три (33) 

узорка воде Дунава узетих 2017. године, према свим испитиваним параметрима, II-ој класи 

квалитета речних вода није одговараo ниједан узорaк. Површинске воде које припадају овој 

класи, обезбеђују на основу граничних вредности елемената квалитета, услове за 

функционисање екосистема, живот и заштиту риба (ципринида) и могу се користити у исте 

сврхе и под истим условима као и површинске воде које припадају класи I. У испитаним 

узорцима одступања су регистрована према појединим хемијским, физичко-хемијским, 

микробиолошким и биолошким параметрима који подржавају еколошки статус, као и неким 

параметрима хемијског статуса. 

Прекорачење појединих микробиолошких параметара, констатовано је у тридесет два 

(32) узорка (96,96%), а физичко-хемијских и хемијских параметара еколошког статуса и 

параметара хемијског статуса констатовано је у 11 узорака. 

 

Физички  и физичко-хемијски параметри еколошког статуса 

 
Табела бр. 3:Резултати физичких и физичко-хемијских теренских испитивања-место узорковања река 

Дунав-Батајница (1.182 km) у 2017. години 

Параметар 
Јединица 

мере 

ДАТУМ УЗОРКОВАЊА 

08.02. 06.03. 12.04. 11.05. 09.06 11.07 

Електролитичка 

проводљивост 
μS/cm 500 405 415 348 313 358 

Кисеоник O2 mg/l 12.6 11.2 12.2 9.4 7.5 6.7 

Мутноћа NTU 
  

11.5 
 

8.32 4.91 

pH  вредност 
 

8.1 7.7 8.6 7.2 8.3 8.1 

Провидност m 0.2 0.8 0.7 0.6 0.9 0.8 

Редокс 

потенцијал 
mV 

    
94 

 
Температура °C 0.3 9.1 14.4 15.4 20.5 28.3 

Засићеност 

кисеоником 
% 90 98 121 98 83 88 

(Извор: Градски завод за јавно здравље) 
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Табела бр. 4:Резултати физичких и физичко-хемијских лабораторијских испитивања-место 

узорковања река Дунав-Батајница (1.182 km) у 2017. години 

Параметар 
Јединица 

мере 

ДАТУМ УЗОРКОВАЊА 

08.02. 06.03. 12.04. 11.05. 09.06. 11.07. 

Амонијачни азот NH₃-N mg/l 0.23 0.07 0.08 <0.05 0.26 <0.05 

BPK₅ mg/l 1.9 2.8 3.3 2.4 2.2 1.8 

Електролитичка 

проводљивост на 20°C 

μS/cm 470 420 400 360 330 320 

Фосфати P mg/l    0.044   

Хлориди Cl⁻ mg/l 31.6 26.8 21.9 18.3 15.5 19.1 

HPK (K2Cr2O7) O₂ mg/l <10 <10 <10 <10 <10 <10 

HPK (KMnO4) O₂ mg/l 0.6 3.6 4.1 3.6 2.5 3.5 

Нитрати NO₃⁻/N mg/l 2.7 2.5 1.6 1.7 0.7 0.5 

Нитрити NO₂⁻/N mg/l 0.019 0.023 0.014 0.01 0.021 0.015 

Ортофосфати  mg/l P mg/l <0.005 0.026 0.063 0.019 <0.005 <0.005 

pH вредност  8.1 8.2 8.5 8.2 8 7.9 

Сулфати SO₄⁻² mg/l 39.4 31.4 30.3 20.9 24.3 31 

Суспендоване материје на 

103-105° C 

mg/l 3 9 13 12 8 14 

Суви остатак на 105°C mg/l 246 287 275 201 203 222 

Укупни азот на N mg/l 3 2.7 1.9 2.4 1.3 1 

Укпни фосфати P mg/l 0.12 0.076 0.063  0.062 0.048 

(Извор: Градски завод за јавно здравље) 

 

При узорковању на контролним профилима реке Дунав код Батајнице није 

регистрована појава пливајућих опасних материја. Током месеца јануара 2017. године 

узорковање није обављено услед екстремно ниских температура и залеђене воде реке Дунав. 

Од хемијских и физичко-хемијских параметара који подржавају еколошки статус, 

стално су у границама II класе били: pH вредност, електропроводљивост, петодневна 

биолошка потрошња кисеоника (BPK5), HPK перманганатна метода, HPK бихроматна метода, 

укупна минерализација и концентрације: ТОС, ортофосфата, сулфата, хлорида, нитрата, 

нитрита и укупно раствореног фосфора. 

 Температура воде Дунава на локалитету код Батајнице су уочене уобичајене сезонске и 

дневне варијације за велике водотоке умереног климата, и температура се кретала од 3,0o C до 

28,3o C. 

Концентрација раствореног кисеоника је била у готово свим узорцима задовољавајућа 

чак и при веома високим температурама воде. Петодневна биолошка потрошња кисеоника је 

била ниска и умерено варира. Све вредности показују да прилив лако разградивих органских 

материја није велики. Стање је повољно као и претходних година. 

Може се рећи да је уравнотеженост кисеоничког режима задовољавајућа, тачније нема 

узорака са хипосатурацијом, повећаном БПК5 или ХПК (перманганатна и бихроматна 

метода), што се већ годинама није десило. Интензивна фотосинтезна активност водених 

биљака и алги, као и пасивна реаерација, успевају готово у потпуности да надокнаде кисеоник 

утрошен за разградњу органских материја, што се може сматрати великим побољшањем. 

Концентрација ТОC (укупни органски угљеник) на Дунаву, током 2017. године, била је 

релативно стабилна и умерено је варирала, од 1,8 mg/l до 4,7 mg/l, током целе сезоне и 

одговарала је II класи квалитета. Није уочен очекивани значајнији пораст садржаја ТОС на 

ужем подручју града због испуштања непречишћених санитарних отпадних вода. 

Садржај укупног фосфора у води Дунава, је током протекле године био је веома низак. 

Концентрација је одговарала је I класи у двадесет (20) узорака, II класи квалитета вода у 

дванаест (12) узорака, док је у једном узорку садржај укупног фосфора био испод граница 
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квантификације < 0.005. Код ортофосфата стање је слично, нема узорака ван II класе, 

концентрације веома мало осцилују.  

Садржај нитрата је показатељ успешности друге фазе минерализације, односно 

потпуне оксидације азотних материја, али и уноса нитрата спирањем са  пољопривредних 

површина. Регистроване концентрације су врло ниске и сви узорци су били у границама 

задатих вредности I и II класе.  

Концентрације хлорида су биле у границама задатих вредности I и II класе на оба 

локалитета. Концентрација хлорида делом зависи од геохемијског састава земљишта, 

количине отпадних вода из индустрије и са фарми, уноса комуналних отпадних вода, а у 

пролећном периоду је везана за спирање индустријске соли употребљене за спречевање појаве 

леда на коловозу саобраћајница. 

Промене pH вредности су биле уобичајене. Вода је алкална, а pH вредност је била од 

7,2 у другој декади маја на локалитету Батајница.  

Степен сатурације кисеоником, односно проценат засићења кисеоником, није био 

повремено смањен као неколико претходних година али је зато у седамнаест (17) узорака 

регистрована минимална суперсатурација. Ситуација се сматра повољнијом у односу на неке 

претходне године. Због интензивног мешања воде нема појаве  стратификације. 

Садржај азота из амонијум јона је у 9 узорака био испод граница квантификације 

< 0.05, у 11 узорака је одговарао I класи, у 11 узорака одговарао је II класи, док је у 2 узорака 

одговарао III класи квалитета вода. 

Према резултатима испитивања хемијских и физичко-хемијских параметара еколошког 

статуса на Дунаву, може се констатовати да је он био добар (23), умерен (10). 

 

Микробиолошки параметри еколошког статуса и санитарно стање водотока 

У свим водним телима бројност микроорганизама треба повезати са: количином 

испуштених санитарних отпадних вода, температуром воде, садржајем органских  материја, 

присуством токсичних материја, антагониста и предатора, а посебно са појединим врстама 

протозоа, зоопланктона и других бактериофагних организама. 

Већ дуги низ година микробиолошко загађење Дунава је на простору Београда, па и 

Србије, веће и значајније од хемијског, јер се санитарне отпадне воде Новог Сада, Београда и 

осталих подунавских градова без икаквог пречишћавања испуштају у реципијент. Од значаја 

је и загађење које доносе и бројне притоке. 

Колиформне бактерије (укупне и фекалне) су перманентно присутне у води  Дунава, 

што се нажалост понавља већ дуги низ година. Титар укупних колиформа (MPN у 100 ml) је 

био ван граница II класе у 11 узорака воде, што је 33,3 % од укупног број узорака. MPN се 

кретао од 1.600 до > 240.000 у 100 ml воде. Сви узорци, код којих је дошло до одступања од II 

класе, су били у границама III класе (17), IV класе (5) . 

Tитар фекалних колиформа (MPN у 100 ml) је ван граница II класе квалитета воде у 30 

испитаних узорака што је 90,9 % од укупног број узорака. MPN се кретао од 150 до > 240.000 

у 100 ml воде. У 14 узорака MPN је одговарао III класи, у 12 узорака одговарао је IV класи док 

је у 4 узорка одговарао V класи квалитета вода. 

Повишен титар укупних и фекалних колиформа је знак да је водоток најчешће био 

санитарно-микробиолошки деградиран, о чему се мора водити рачуна нарочито при 

коришћењу ових вода за рекреацију грађана и наводњавање пољопривредних култура, 

посебно повртарских које се користе у сировом стању. 
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Табела бр. 5:Резултати микробиолошких испитивања-место узорковања река Дунав-Батајница (1.182 

km) у 2017. години: 

Параметар 
ДАТУМ УЗОРКОВАЊА 

08.02. 06.03. 12.04. 11.05. 09.06. 11.07. 

Цревне ентерококе у 100 ml 125 119.9 686.7 613.1 201.2 22.3 

Колиформне бактерије фекалног 

порекла у 100ml MPN 
24000 38000 9600 3800 3800 3800 

Укупне колиформне бактерије у 100 

ml MPN 
24000 38000 9600 24000 24000 3800 

(Извор: Градски завод за јавно здравље) 

 

Неповољно је што су цревне ентерококе биле присутне у свим узорцима. Уобичајено је 

да MPN у 100 ml ових бактерија веома варира, што је уочено како претходних година, тако и 

2017. године. MPN је одступао од II класе у три (3) узорка на локалитету Батајница и сви 

узорци код којих је утврђено одступање су одговарали III класи квалитета воде. 

У води Дунава, коначном идентификацијом бактерија, утврђено је да су током 

протекле године практично у свим узорцима биле присутне следеће врсте: E.coli и 

Enterobacter. Само повремено детектовани су Citrobacter sp. У односу на изоловане 

бактеријске врсте, слична ситуација понавља се већ деценијама. По правилу, у свим узорцима 

доминирају бактерије индикатори свежег фекалног загађења. 

Број аеробних хетеротрофа се кретао од 5.095 до 45.714 у 1 ml воде. Укупно пет (5) 

узорака са локалитета је одговарало II класи квалитета вода док је број аеробних хетеротрофа 

у 3 узорка одговарало III класи квалитета вода.  

Еколошки статус Дунава је према свим микробиолошким параметрима био лош (4), 

слаб (12), умерен (16), добар (1). 

 
Табела бр.6 :Резултати биолошких испитивања-место узорковања река Дунав-Батајница (1.182 km) у 

2017. години 

Параметар 
ДАТУМ УЗОРКОВАЊА 

08.02. 06.03. 12.04. 11.05. 09.06. 11.07. 

Аеробни хетеротрофи, H, на 22-

26°C, број/1 ml 
13500 8810 11333 22636 9682 45714 

Факултативни олиготрофи, FO, на 

22-26°C, број/1 ml 
36500 9273 12227 30818 21045 64091 

FO/H 2.7 1.05 1.08 1.36 2.17 1.4 

(Извор: Градски завод за јавно здравље) 

 

Биолошки параметри еколошког статуса 

Макробескичмењаци реке Дунав испитивани су током маја и септембра 2017. године. 

Током маја је утврђено присуство шеснаест (16) таксона сврстаних у седам (7) таксономских 

група, док је у септембру утврђено присуство петнаест (15) таксона, сврстаних у осам (8) 

таксономских група. Током маја доминирају групе Diptera и Oligochaeta, док у малом 

проценту заступљени таксони Molusca, Crustacea, Ephemeroptera, Heteroptera и Odonata. У 

септембру су доминатно заступљене групе Oligochaeta и Diptera, док су у малом проценту 

заступљене групе Bivalvia, Gastropoda, Hirudinea, Crustacea, Ephemeroptera и Odonata. 

За већину представника испитиваних заједница не постоје подаци о сапробној 

толеранцији, а врсте за које постоје су углавном бета-мезосапробне и толерантне на средњи 

степен органског загађења. 

Вредност сапробног индекса (SI) је на оба локалитета одговарала одличном и добром 

еколошком статусу. 

Вредност индекса диверзитета је у свим узорцима одговарао слабом. 
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Укупан број таксона на локалитету Батајница је одговарао умереном у мају и слабом у 

септембру. 

На основу анализираних параметара заједнице на испитиваном локалитету код 

Батајнице,  на реци Дунав, може се закључити да се просечан квалитет воде креће у оквиру IV 

класе, што указује на слаб еколошки статус. 

Kвалитативном анализом фитопланктона Дунава на локалитету Батајница, доказано је 

присуство укупно педесетједног (51) таксона из алгалних група: Cyanobacteria, Bacillariophyta 

и Chlorophyta, док је на низводном профилу утврђено четрдесет четири (44) таксона из четири 

(4) таксономске групе: Cyanobacteriа, Bacillariophyta Chlorophyta и Euglenophyta. 

На локалитету Батајница по броју таксона истиче се раздео Bacillariophyta (71% 

укупног броја детерминисаних таксона), а слично је и на низводном локалитету где такође 

доминирају Bacillariophyta са 74% од укупног броја таксона. 

Највећи процентуални удео у укупној биомаси фитопланктона код Батајнице имају 

силикатне алге, 87%. 

Индекс сапробности је незнатно варирао зависно од локалитета и био је: 4,7. 

Квалитативна анализа фитобентоса на узводном профилу показује да су присутна 33 

таксона из два (2) алгална раздела: Cyanobacteria и Bacillariophyta, а да највећи процентуални 

удео имају врсте рода Navicula. Индекс специфичне осетљивости на загађење (IPS) је био 12,3 

и одговарао је II класи. 

Концентрација хлорофила је ниска и кретала се од 0,58 μg/l до 53,96 .μg/l. 

На основу свих испитаних параметара еколошког статуса утврђено је да је еколошки 

статус реке Дунав код Батајнице слаб. 

 

Параметри хемијског статуса 

Дунав је на подручју града карактерисало одсуство повећаног садржаја појединих 

загађујућих материја, а приоритетне хазардне супстанце се детектују ретко у мерљивим 

концентрацијама које су углавном биле ниже од МДК. 

Код река чији је средњи проток неколико хиљада m3/s садржај суспендованих материја 

доминантно зависи од ерозионих процеса и хидролошке ситуације у сливу, а много мање од 

садржаја отпадних вода.  

Суспендоване материје су посебно значајне, јер се на њима апсорбују и органски и 

неоргански микрополутанти који по њиховом таложењу остају у седименту и неповољно 

делују на организме бентоса. Ситуација је непромењена у односу на претходне године. 

Концентрација укупног азота, из групе „азотне тријаде“ (амонијум јон, нитрити, 

укупни азот) је параметар који најчешће отступа од МДК за II класу, што није изненеђење. 

Само на територији града у Дунав се изливају непречишћене санитарне отпадне воде из 

објеката у којима живи преко милион и по становника, као и из бројних угоститељских, 

туристичких и других објеката. Током 2017. године, укупно 3 узорка са локалитета Батајница 

одговарало је III класи квалитета вода. 

Од хемијских и физичко–хемијских параметара, као и из групе загађујућих материја у 

границама II класе константно су биле pH вредност, електропроводљивост, петодневна 

биолошка потрошња кисеоника (BPK5), HPK перманганатна метода, HPK бихроматна метода, 

укупна минерализација и концентрације: ТОС, ортофосфата, сулфата, хлорида, нитрата, 

нитрита и укупно раствореног фосфора, детерџената, нафтних угљоводоника, a од тешких и 

токсичних метала: As, Cu, Zn, Cd, Cr, и Hg.  

На обалама нема трагова нафтних угљоводоника као ни масног филма на површини 

воде, који би указивали на загађење дериватима нафте. 

Хемијска потрошња кисеоника (перманганатна метода) је константно ниска и одговара 

норми за I класу воде. Идентична је и ситуација код хемијске потрошње кисеоника 

(бихроматна метода) која је у свим узорцима била нижа од прага детекције примењене 
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методе. Све ово сведочи да вода није осетније оптерећена лакше  разградивим органским 

материјама, што је посебно значајно са аспекта очувања  кисеоничког режима нарочито у 

летњим месецима. 

Један од показатеља укупног садржаја јона отопљених соли у води је 

електропроводљивост, која је у свим узорцима одговарала норми за I класу воде. Уочљиво је 

да Тиса има значајан утицај на електропроводљивост на узводном профилу. У односу на 

претходну деценију може се рећи да нема битнијих разлика у односу на контролни профил и 

регистроване вредности. 

Садржај сулфата је по правилу уједначен и углавном више пута нижи од МДК за II 

класу, што говори да прилив вода загађених сулфатима није велики али је стабилан. 

  Нитрити су параметар који показује колико се успешно одвија прва фаза 

нитрификације у условима довољне количине кисеоника. Укупно четири (4) узорка је 

одговарало I класи квалитета вода док je двадесетдевет (29) узорака одговарало II класи 

квалитета вода. У односу на претходне године где је било узорака и у III класи квалитета вода, 

у 2017. ситуација је може се рећи нешто повољнија. 

Садржај детерџената (ABS) константно је био испод прага детекције од 0,02 mg/l, за 

примењену аналитичку методу. Ситуација је практично иста као и у неколико претходних 

година и указује да ова врста детерџената полако губи значај као загађивач животне средине 

који je ималa пре неколико деценија.  

Феноли нису регистровани у испитиваним узорцима воде Дунава током 2017. године, 

тачније, садржај је стално био испод прага детекције (< 0,001 mg/l) примењене методе и 

лабораторијске опреме. Ове материје настају и природним путем при распадању биљног 

материјала. 

Угљоводоници нафтног порекла нису регистровани у испитиваним узорцима воде 

Дунава током 2017. године. Мора се бити опрезан у погледу минералних уља, јер постоји 

латентна опасност од хаваријских загађења са пловила или нафтних инсталација. 

У групи приоритетних хазардних супстанци се детектује As и Zn са концентрацијама у 

границама II класе док Cu није детектован. У води Дунава није доказано присуство: Cd, Hg, 

Cr, PAH. 

У узорцима из прве декаде месеца маја изнад границе детекције су биле концентрације 

Pb, Ni и тербутилазина, а у узорцима из прве декаде септембра изнад границе детекције су 

биле концентрације никла и олова.  

Посебно треба истаћи одсуство метала који имају особину биокумулативности (Pb, Cd 

и Hg) што је значајно за заштиту квалитета воде реке и подземних вода у приобаљу, као и за 

евентуално коришћење ових вода за наводњавање пољопривредних, нарочито повртарских 

култура.  

Воде Дунава на подручју Београда нису угрожене приоритетним хазардним 

супстанцама. Ситуација је мало неповољнија када се посматрају загађујуће материје, јер су 

поједине повремено биле присутне у води Дунава код Батајнице. 

 
Слика 4. Ратно острво и ушће Саве у Дунав 

 
Извор: Извештај о контроли квалитета река и канала на територији Београда за 2017. 

годину, Градски завод за јавно здравље Београд 
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Микрополутанти у седименту 

Узорци површинског слоја поремећеног седимента испитивани су ради оцене 

тренутног степена загађености и процене значаја доприноса индустријских и комуналних 

отпадних вода Београда, загађивању Дунава и таложењу неорганских и органских 

микрополутаната у седименту. 

Узорковање седимента на локацији Батајница извршено је 6. септембра 2017. год., а 

узорак је испитан према захтеваним параметрима. Ни један од испитаних параметара, 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), није прекорачио 

ремедијациону вредност. Циљну вредност су прекорачиле концентрације кадмијума, цинка, 

бакра, фенантрена, флуорантена, бензо(а)антрацена, бензо(к)флуорантена и бензо(а)пирена. 

Концентрација никла је прекорачила максимално дозвољену али је била испод ремедијационе 

вредности. 

Током октобра 2017. године на Дунаву су ухваћени једна јединка бандара Perca 

fluviatilis (Батајница) као и шкољке Unio pictorum (Батајница). Ни у једном испитаном узорку 

није утврђено присуство органских загађивача, док је присуство појединих тешких метала 

утврђено у свим узорцима. Од тешких метала у испитаним узорцима је утврђено присуство 

олова и кадмијума (U.pictorum), живе (у сва три узорка) и арсена (у сва три узорка). Све 

добијене концентрације су испод референтних вредности утврђених Правилником о 

максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за 

животиње за коју се утврђују максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту 

биља („Сл. гласник РС“, бр.29/2014, 37/2014, 39/2014, 72/2014, 80/2015, 35/2016, 81/2016, 

21/2017 и 81/2017). 

 

 

Табела бр.7: Резултати физичких, физичко-хемијских испитивања квалитета воде Дунав. Место 

узорковања: река Дунав – Батајница (1182 км) 

(Извор: Градски завод за јавно здравље) 

Легенда:  УУ- укупно узорака, ФХП – физичко-хемијски параметри, МБП – 

микробиолошкимпараметри, ФХП И МБП – физичко-хемијски и микробиолошки параметри 
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4.1.3. Квалитет воде Дунава на купалишту „Лидо“   

Купалиште Лидо лоцирано је на Горњем шпицу Великог ратног острва и представља 

део острва који се налази у зони туризма и под режимом је заштите III степена. Плажа Лидо са 

планираним проширењем на коме се може организовати туристичко-рекреативна понуда, 

водена површина која је окружује и локација јавног пристана према београдском делу 

представљају простор на коме се током летњег периода обављају интензивне спортско 

рекреативне активности. 
Слика 5 Велико ратно острво  

 
(Извор: zemun.rs) 

 

Квалитет воде купалишта „Лидо“ доминантно зависи од хидро-метеоролошких 

прилика у узводном делу слива Дунава, протицаја воде, а посебно врсте, количине  и 

динамике испуштања комуналних и индустријских отпадних вода из објеката у Батајници и 

Горњем Земуну. Велики је утицај и реке Тисе посебно након обилних падавина у Карпатима и 

спирања нечистоћа са обала, дакле квалитет воде која дотиче са узводног подручја. 

Санитарно-микробиолошке карактеристике Дунава код Земуна су од највећег значаја 

за безбедно обављање рекреативних активности, те се  квалитет воде контролише непосредно 

пре и у току купалишне сезоне, у топлим летњим данима, када су рекреативне активности 

најинтензивније и када је највећи ризик од погоршања санитарно микробиолошких особина 

воде Дунава.  

На основу анализираних узорака у периоду 2012 – 2016. године може се закључити да 

је микробиолошки квалитет воде током купалишних сезона варирао тако да у 2012. години ни 

један узорак није одговарао нормама за безбедно купање и рекреацију грађана, а са друге 

стране 2015. годину сви испитани узорци су задовољавали како норме из домаће легислативе 

тако и препоруке WHO и директиве ЕУ за воде за купање и рекреацију.  

Методологија узорковања воде дефинисана је Програмом контроле квалитета 

површинских вода на територији Града Београда, а конкретни избор микролокације профила 

извршен је након обиласка терена, у договору са представницима Секретаријата за заштиту 

животне средине. У оквиру примењене методологије дефинисани су: начин избора 

мониторинг профила, узимања узорака воде, опрема и начин теренских и лабораторијских 

испитивања, провера поузданости аналитичких резултата, критеријуми за оцену и начин 

оцене квалитета воде. Анализа воде вршена је према прописаним стандардним методама за 

испитивање хигијенске исправности воде за пиће. 

Ради потпунијег увида у квалитет воде купалишта Лидо, у последњих 5 година, у 

наредној табели приказани су упоредни резултати испитивања по групама одређиваних 

параметара.  

https://www.google.rs/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCicucj7LZAhXDvhQKHQESBLkQjRwIBw&url=https://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=1b8d43c1-2c3d-4190-a35a-ccd083670f02&psig=AOvVaw1BLlgC4U6SDQnDdNFW-J9w&ust=1519134470752868
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Табела бр.8: Упоредни резултати контроле квалитета воде на купалишту Лидо у периоду 

2012-2017. годинe 

Година 

испитивања 

Укупан 

број 

узорака 

Број узорака са одређеном карактеристиком 

II класа 

квалитета 

Одступање  у 

микро и 

физичко-

хемијским 

параметрима 

Одступање у 

микробиолошким 

параметрима 

Одступање у 

физичко-хемијским 

параметрима 

2012 11 1 0 10 0 

2013 9 1 5 3 0 

2015 5 0 1 0 4 

2016 10 3 1 6 0 

2017 12 7 0 3 2 

(Извор: Градски завод за јавно здравље) 

 

У периоду од 2012-2016. године главни узрок микробиолошке неисправности испитаних 

узорака је повећана бројност укупних и/или фекалних колиформа, док је у 2017. години  

неисправност последица повећане бројности укупних фекалних колиформа. 

Иако су цревне ентерококе присутне у скоро свим испитаним узорцима у периоду од 

2012. до 2017. године, мале су бројности у испитаним узорцима и задовољавају како нашу 

легислативу тако и Уредбу ЕУ о квалитету воде за купање и рекреацију (2006/7 ЕС). 

При коначној идентификацији бактерија стално се детектују и бактерије индикатори 

свежег и старог фекалног загађења, са доминацијом свежег загађења. Најзаступљеније су 

E.coli и Enterobacter. Због повећаног MPN често постоји ризик по здравље купача од појаве 

инфекција видљивих слузокожа, посебно деце, уколико се не истуширају при изласку из воде. 

Бактеријске врсте Pseudomonas aeruginosa и Proteus sp. се у периоду од 2012. до 2017. 

године спорадично јављају а најбоља ситуација са аспекта безбедности купача у односу на 

њихово присуство је била 2012. године када њихово присуство није детектовано ни у једном 

узорку. 

Према Програму контроле квалитета воде купалишта Лидо у 2017. години, испитивање 

физичко-хемијских, хемијских и микробиолошких параметара врши се у свим узорцима. 

Током 2017. године извршена су лабораторијска испитивања дванаест (12) узорака воде. 

Физичко – хемијске карактеристике воде Дунава код купалишта Лидо у 2017. години 

Вода Динава код купалишта Лидо се у испитиваном периоду јун/јул 2017. године 

налазила у границама захтеване II класе квалитета воде са изузетком суспендованих материја, 

што је повољно са аспекта заштите здравља купача, али указује на спорадично измењене 

еколошке услове у водотоку. 

У периоду мониторинга у 2017. години само два (2) узорка су одступала од норми за II 

класу квалитета вода у физичко-хемијском погледу и то због минималног смањења 

концентрације раствореног кисеоника.  
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Табела бр.9: Резултати лабораторијских испитивања физичких и физичко-хемијских параметара 

воде узорковане у јуну и јулу 2017. године на купалишту Лидо на Великом ратном острву 

Параметар 
Јединица 

мере 

Датум узорковања 

15.06. 22.06. 28.06. 04.07. 11.07. 18.07. 24.07. 

Електролитичка 

проводљивост 
μS/cm 297 297 304 301 300 290 297 

Кисеоник O2 mg/l 8.9 8.9 6.9 6.7 7 8.2 8.5 

Мутноћа NTU 
   

5.48 3.25 
 

4.5 

pH вредност 
 

8.3 8.3 8.1 8.1 8.1 8 8.1 

Редокс потенцијал mV 
   

95 73 
 

122 

Температура °C 24.8 25.1 26.7 24.1 27.3 25.5 26.8 

Засићење 

кисеоником 
% 107 110 88 80 89 100 106 

Амонијачни азот 

NH₃-N 
mg/l <0.05 0.05 0.06 <0.05 <0.05 <0.05 0.06 

BPK₅ mg/l 3.1 3.1 2.2 1 1.6 2.2 3.6 

Електролитичка 

проводљивост на  

20°C 

μS/cm 300 380 320 320 330 300 300 

HPK (KMnO4) O₂ mg/l 2.7 2.1 2.7 2.8 3.3 3.6 <0.5 

Нитрати NO₃⁻/N mg/l 0.6 1 0.5 0.7 0.5 0.5 0.5 

Нитрити NO₂⁻/N mg/l 0.01 0.01 0.011 <0.002 0.009 0.005 0.01 

pH вредност 
 

8 8 8 7.9 8.1 8.2 8 

Суспендоване 

материје на 103-

105° C 

mg/l 10 21 14 12 19 7.5 3 

Укупни фосфати P mg/l 0.043 0.03 0.026 0.079 0.044 0.031 0.034 

(Извор: Градски завод за јавно здравље) 

Максимална температура воде забележена је јула месеца и износила је 27,3оС, а 

минимална 21,3оС измерена је крајем августа. Осцилације температуре током купалишне 

сезоне су биле мале и током већег дела купалишне сезоне температура је била у границама 

које омогућавају несметану рекреацију купача.  

Вода током контролног периода константно има благо алкалну реакцију што је 

уобичајено за Дунав и друге акваторије нашег климата у летњим месецима.  

У купалишној сезони pH вредност мало варира, од 8,0 до 8,3 и одговара норми за II класу 

речних вода. Вода са оваквом pH вредношћу не надражује кожу купача. 

Концентрација раствореног кисеоника је константно била умерено висока и доста 

уједначена, а кретала се од 7,0 mg/l до 8,9 mg/l. Минимум је регистрован 11. јула док је 

максимум забележен 15. и 22. јуна. Ни у једном узорку није регистрован осетнији дефицит 

раствореног кисеоника, што се повремено дешавало ранијих година.  

Током мониторинга у 2017. години у седам (7) узорака је детектован повећан степен 

сатурације кисеоником док су сви остали испитани узорци одговарали I класи квалитета 

површинских вода. 

Петодневна биолошка потрошња кисеоника (БПК5) је један од параметара који показује 

присуство и интензитет разградње лако биодеградабилних органских материја. Током 

купалишне сезоне протекле године БПК5 је стално била у границама прописане класе, чак 

веома ниска и доста уједначена.  

Хемијска потрошња кисеоника је кисеонички параметар који се константно налази у 

границама I класе квалитета вода већ дуги низ година. Сви кисеонички параметри показују да 

су потрошња и продукција кисеоника добро уравнотежени, односно да кисеонички режим 

није био поремећен.  
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Азотна тријада (амонијак, нитрити, нитрати) је веома уједначена, стабилна и 

константно у границама прописане класе речних вода, што је због приобалних излива 

колектора градске и индустријске канализације, релативно ретко на овом сектору Дунава. 

Распон концентрација амонијум јона је сличан као и у неколико претходних година и кретао 

се од минималних 0,05 mg/l N до максималних 0,16 mg/l N, а у шест (6) узорака је 

концентрација била испод границе квантификације.  

Садржај нитрита варирао је а концентрације су биле знатно ниже од горње границе за 

II класу и нису регистрована прекорачења прописане класе као ранијих година. 

Концентрација нитрата је веома мало варирала и сви испитани узорци су одговарали 

прописаној класи.  

Наведени подаци указују да током протекле купалишне сезоне, као ни претходних 

година, разградни продукти беланчевинастих материја нису посебно угрожавали квалитет 

воде Дунава на купалишту Лидо, што је повољно са еколошког и санитарног аспекта.  

Садржај суспендованих материја у води Дунава на профилу Лидо већим делом зависи 

од хидролошке ситуације на узводном делу слива, а мањим делом од састава и количине 

отпадних вода које се у водоток изливају. Мада нема већи здравствени значај висока 

концентрација суспендованих материја доводи до повећане мутноће која визуелно пружа 

негативну слику. Током купалишне сезоне садржај суспендованих материја је осетније 

варирао.  

Концентрација укупног фосфора је значајно варирала што је уобичајено на Дунаву, а 

кретала се од  0,026 mg/l, 22. јуна и 28.августа, до 0,079 mg/l 04. јула.  

При високом водостају евидентно да је концентрација трофогених соли, (фосфата и 

нитрата) била константно релативно ниска, али довољна за нормалан раст и развој алги и 

макрофита како у приобаљу тако и у рукавцу Галијаш. 

Микробиолошке карактеристике воде Дунава код купалишта Лидо у 2017. години. 

Микробиолошке карактеристике Дунава на купалишту Лидо, имајући у виду његов 

положај, највише зависе од динамике испуштања и количине и састава санитарних отпадних 

вода које доспевају у Дунав на потезу Горњег Земуна и Батајнице. Утицај има и  квалитет 

воде која дотиче са узводног подручја, а нарочито квалите воде реке Тисе након обилних 

падавина у Карпатима и спирања нечистоћа са обала. На квалитет воде на купалишту „Лидо“ 

не може се утицати активностима на самом купалишту.  

Микробиолошке карактеристике воде су од највећег значаја са аспекта здравствене 

безбедности купача. Нарочит значај имају  параметри који указују на бројност фекалних 

колиформа и цревних ентерокока. 
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Табела бр.10: Резултати лабораторијских испитивања микробиолошких параметара воде узорковане  

јуну и  јулу 2017. године на купалишту Лидо на Великом ратном острву 

Параметар 
Јединица 

мере 

Датум узорковања воде у 2017. години 

15.06. 22.06. 28.06. 04.07. 11.07. 18.07. 

Цревне 

ентерококе у 100 

ml 

2 33.2 12 1 17.5 3 9.7 

Колиформне 

бактерије 

фекалног порекла 

у 100 ml 

142.1 980.4 866.4 12.1 344.8 435 428 

Proteus sp.  у 100 

ml 
негативан позитиван негативан негативан негативан негативан негативан 

Pseudomonas 

aeruginosa у 100 

ml MPN 

негативан негативан позитиван негативан негативан негативан негативан 

Укупне 

колиформне 

бактерије у 100 ml 

1986.3 11300 1670 2419.6 2419.6 3255 5172 

(Извор: Градски завод за јавно здравље) 

 

Број укупних колиформних бактерија у узорцима је  варирао од 1670 до 11300 у 100 ml 

воде и у свим узорцима је одговарао II класи, изузев у једном узорку који је одговарао III 

класи квалитета површинских вода.  

У свим испитаним узорцима утврђено је присуство фекалних колиформних бактерија и 

један испитани узорак одговарао је I класи док су сви остали испитани узорци одговарали II 

класи квалитета површинских вода.  

Присуство цревних ентерокока (Streptococcus "D") је утврђено у свим узорцима. 

Присуство цревних ентерокока  указује на лошији квалитет воде са аспекта безбедности 

купача, али ниске вредности за њихову бројност, задовољавају домаћу регулативу о квалитету 

површинских вода за купање и рекреацију. Сви испитани узорци одговарали су границама за I 

класу квалитета површинских вода. 

Присуство бактерије Proteus sp. утврђено је само у једном узорку 22. јуна, док у 

претходној  години није детектовано присуство поменуте бактерије.  

Присуство бактерије Pseudomonas aeruginosa, убиквитарне, веома резистентне 

бактерије, која спорадично доводи до инфекција слузокоже очију, уха или грла код појединих 

осетљивих особа, а нарочито код деце, утврђено је у 2 узорка 28. јуна и 24. августа што 

одговара вишегодишњем просеку. Све ово указује на релативно добар квалитет воде на овом 

купалишту који је задовољавајући као и претходних година. 

 
Табела бр. 11: Резултати лабораторијских испитивања биолошких параметара воде узорковане  јуну 

и  јулу 2017. године на купалишту Лидо на Великом ратном острву. 

Параметар 
Јединица 

мере 

Датум узорковања у 2017. години 

15.06. 22.06. 28.06. 04.07. 11.07. 18.07. 24.07. 

Аеробни хетеротрофи 

(H), на 22-26°C, 
број/1 ml 13917 6833 7636 9227 13762 9955 4955 

Факултативни 

олиготрофи (FO), на 

22-26°C 

број/1 ml 20045 20500 6238 13500 18909 21591 6455 

FO/H 
 

1.44 3 0.82 1.46 1.37 2.17 1.3 

(Извор: Градски завод за јавно здравље) 
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Однос броја факултативних олиготрофа и аеробних хетеротрофа указује на способност 

самопречишћавања воде и што је тај однос већи, вода је мање оптерећена загађујућим 

органским материјама. 

Током јуна и јула 2017. године, испитивани су узорци воде реке Дунав на купалишту 

„Лидо“. На основу резултата обављених испитивања може се констатовати следеће:  

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) резултати испитивања воде Дунава на купалишту „Лидо“ током јуна и јула 2017. 

године,  указују на следеће: Сви испитани узорци воде Дунава на купалишту „Лидо“ 

задовољавају норме за купање и рекреацију грађана за све испитиване параметре, с тим што 

највећи број узорака (15. и 22. јун и 04. и 11. јул) одговара III класи квалитета површинских 

вода, а повремено узорци (28. јун, 18. и 24. јул) одговарају II класи квалитета површинских 

вода. 

Због варирања у квалитету воде као и постојања извора загађења који се налазе у 

близини купалишта „Лидо“ битно је одржати котинуирану контролу квалитета воде у циљу 

заштите здравља купача. 

 

4.1.4 Отпадне воде  

Отпадне воде Земуна чине отпадне индустријске, непречишћене или делимично 

пречишћене воде, отпадне воде у пољопривреди (садрже средства за заштиту биља, вештачка 

и органска ђубрива, органски отпад са фарми и др.), отпадне воде из домаћинстава, 

атмосфералије, воде којима се одржава хигијена насеља, отпадне воде из здравствених 

центара итд. Око 50 % наведених отпадних вода улази у канализациони систем док се остатак 

непречишћен излива у септичке јаме и директно угрожава квалитет земљишта и подземних 

вода. 

Градске отпадне воде (санитарне и индустријске) и атмосферске воде са урбаног и 

каналисаног подручја Београда, општим и сепарационим системом каналисања, као и путем 

атмосферских, фекалних и општих канализационих црпних станица препумпавају се и одводе 

до реципијената Дунава и Саве.  

Квалитет отпадних вода на територији Градске општине Земун, прати се испитивањем 

квалитета отпадних вода са канализационих црпних станица (КЦС) „Земун Поље“, КСЦ 

„Карађорђев трг“ (фекалне и кишне отпадне воде). Кроз ове црпне станице у водоток Дунава 

испуштају се отпадне воде из доњег Земуна и из насеља Бежанијска коса. 

Трајно решавање проблема канализационо-црпне станице Карађорђев трг ће се решити 

њеним измештањем, односно повезивањем са колектором за прераду отпадних вода који је 

тренутно у изградњи. 

Измештање црпне станице „Карађорђев трг“ према црпној станици „Ушће“ је једно од 

привремених решења, како се канализација из доњег Земуна не би испуштала у Дунав преко 

пута плаже Лидо.  
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Табела бр.12:Квалитет отпадних вода на црпним станицама Земун поље и Карађорђев трг 

Мерно 

место 
година 

t узорка 

(°C) 
pH 

БПК5 

(mg/l) 
ХПК(mg/l) NH3(mg/l) 

Укупан 

N (mg/l) 

КСЦ 

Земун поље 

2015 15.70 7.77 110.50 172.18 18.77 17.48 

2016 22.6 7.5 350 421.00 / / 

2017 17.2 7.3 179 240.8 14.83 33.24 

КСЦ 

Карађорђев 

трг, фек. 

2015 18.28 8.03 220.31 384.34 27.44 39.71 

2016 19.3 7.9 216 312.2 24.4 85.0 

2017 17.9 7.8 217 309.7 29.7 57.9 

КСЦ 

Карађорђев 

трг, киш. 

2015 19.40 7.72 90.37 225.74 12.13 18.74 

2016 19.0 7.5 150 194.1 6.9 14.9 

2017 17.5 7.6 99 125.6 10.36 22.50 

Извор: ЈКП “Београдски водовод и канализација”-Служба за развој 

Легенда: t узорка – температура узорка, pH - вредност, БПК5 – биолошка потрошња кисеоника, ХПК  - 

хемијска потрошња кисеоника, NH3 – садржај амонијака, укупан N – укупан азот. 

 

Постоји тенденција смањења температуре отпадних вода на све три локације што  

смањује термално загађење реципијента (вода Дунава на локацији Карађорђев трг). Вредност 

pH отпадне воде је благо алкална, а постоји тренд опадања биолошке и хемијске потрошње 

кисеоника на свим наведеним мерним местима. Међутим вредности амонијака и укупног 

азота варирају у узорцима фекалне и кишне канализације. Разлог томе је што се са 

пољопривредног земљишта сливају воде и спирају азот и фосфор из вештачких ђубрива који 

се баца при обради пољопривредних култура. 

На основу добијених резултата може се уочити да су отпадне воде са територије 

Градске општине Земун, повремено оптерећене чврстим и суспендованим материјама 

(изражених преко, сувог остатка и укупних суспендованих материја). Вeлики дoпринoс oвaкo 

висoким врeднoстимa зa УСM дajу и сaврeмeни нaчини уситњaвaњa рaзних oтпaдaкa у 

дoмaћинствимa и испуштaњa зajeднo сa вoдoм. Вeoмa битни пaрaмeтри зa oцeну квaлитeтa 

oтпaдних вoдa су БПК5 и ХПК. Сa табеле сe види дa су у испитивaнoм пeриoду свe нaђeнe  

врeднoсти зa ХПК вeћe oд БПК5, штo укaзуje нa oптeрeћeнoст oвих вoдa oргaнским 

нeбиoрaзгрaдивим мaтeриjaмa кoje дoлaзe из индустриje.  Примећује се и да оптерећеност 

анализираних мерних места односно излива и из канализационих црпних станица, по  

испитаним параметрима квалитета варира, што је последица дисконтинуалног испуштања 

индустријских загађивача различитог порекла отпадних вода тј. различитих грана индустрије, 

примењених технологија, сировина, капацитета и сл. Једним делом органско загађење долази 

у отпадне воде са јавних зелених површина и пољопривредног земљишта где се спира са 

падавинама, као и да квалитет испитиване отпадне воде не одступа од карактеристичног 

квалитета непречишћених отпадних вода. Такође, уочава се да су скоро све максималне 

вредности анализираних параметара више од максимално дозвољених концентрација (МДК 

вредност) за упуштање отпадних вода  у канализациони систем које су прописане 

Правилником о техничким и санитарним условима за упуштање отпадних вода у градску 

канализацију, што указује на повремену велику оптерећаност канализационог система на 

пречишћеним и/или недовољно пречишћеним индустријским водама, као и да приликом 

мешања ових вода са водама у колекторском систему разблаживање је недовољно. Средње 

вредности анализираних параметара не прелазе МДК вредности за упуштање отпадних вода у 

канализациони систем. Занимљиво је уочити и правилност код осцилације параметара у 

оквиру двадесетчетворочасовног узорковања отпадних вода што је последица одређених 

циклуса код индустријске производње и активности становништва. 
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У циљу потпунијег увида што се са аспекта квалитета отпадних вода дешава дуж 

колекторског система као и на самим изливима, затим у циљу заштите колекторског система и 

радника који раде на његовом одржавању, а и самог реципијента, израђен је Регистар 

корисника градског канализационог система који испуштају технолошке отпадне воде у 

канализациони систем тзв. Катастар загађивача и потенцијалних загађивача. До сада је 

евидентирано 200 локација са којих могу бити угрожени канализациони систем и површинске 

воде преко канализационог система. Отпадне воде са ових локација се континуално узоркују 

и анализирају према дефинисаном плану мониторинга.  

Списак локација са којих се испуштају индустријске отпадне воде у канализациони 

систем на територији Градске општине Земун:  

- Индустрија прецизне механике, Земунска 26  

- Југохемија, Цара Душана 130  

- ЗМАЈ, Ауто пут 18 - ИМПА, Марије Бурсаћ 7  

- Звезда, Батајнички друм 27 - Патентинг, Новосадски пут 53 

- Полимарк, Аутопут БГ НС  

- Београдска пекарска индустрија, Ђорђа Ћутковића 1  

- ГСП Погон "Земун", Дунавска 14 

- Београдске електране ТО Земун, Саве Бурића бб  

- ЈП Железница Србије депо Земун, Пут за НС бб 

Додатни проблем везан за квалитет водотока Дунава код Земуна је неконтролисано 

испуштање отпадних вода из постављених ресторана на води и на приобаљу.  

По питању процента прикључења потрошача на канализацију, на основу података са 

којима располаже ЈКП "Београдски водовод и канализација", односно Служба развоја 

канализације, око 70.000 становника и око 32.000 запослених користе јавну градску 

канализацију, што чини 42% тј. 45% од укупног броја на територији општине Земун, која се 

налази унутар граница Генералног урбанистичког плана. Ван граница плана не постоји 

заснована градска канализација, али се планира изградња канализационе мреже и прикључење 

на тзв. Батајнички канализациони систем на територијама и ван граница ГУП-а које припадају 

Градској општини Земун и општини Сурчин. 

Повезивање домаћинстава на канализациону мрежу постављено је у Градској општини 

Земун као један од приоритетних задатака. Повезивање насеља Плави хоризонти се налази у 

завршној фази, урађена је канализациона мрежа на локацији Добановачки пут, одвод 

канализације у Улици Павла Вујисића (са улицама  припадајућег слива), започета је изградња 

767 м канализационе мреже у Улици Раде Кончара, а у плану је изградња 5 км канализационе 

мреже у Батајници.  

У завршној фази је израда Генералног пројекта београдског канализационог система до 

2031. (пројекат: Јарослав Черни) који ће бити основ за даље планирање развоја система.  

Дирекција за градско грађевинско земљиште сваке године доноси инвестициони план и 

програм за пројектовање и изградњу канализационих објеката у складу са расположивим 

буџетом за текућу годину.  

Што се тиче питања инфилтрације, због високог нивоа подземних вода на већем делу 

Градске општине Земун инфилтрација постоји углавном у смеру ка канализационим цевима и 

њихов проценат зависи од старости мреже, годишњег доба, нивоа Дунава, као и падавина. 

Недостатак водоводне мреже, нарочито у земунским насељима, која су се формирала 

претходних двадесет година, највећи су инфраструктурни проблеми Земуна. Главни 

недостаци су: недовољно изграђени капацитети, непостојање организованог система за 

дистрибуцију воде у земунским насељима, проблем нелегалних прикључака на градски 

водовод који су технички неадекватни, дотрајалост цевовода и водоводних мрежа, као и 

перманентни губитак воде из система.  
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У руралним деловима и околним насељима на територији Градске општине Земун 

изражен је проблем слабо развијене инфраструктуре, која у постојећем стању не задовољава 

потребе становништва. Снабдевање водом у појединим насељима решавано је 

самоорганизовањем њихових становника. По насељима су бушени бунари, опремани 

бунарским пумпама и хидрофорима, на које су се прикључивале групе потрошача преко 

производне мреже. 

У Земуну постоји више неусловних водоводних мрежа које се налазе на следећим 

локацијама: Војни пут, насеље 13. мај, делови Батајнице, Алтина и  Колонија Б.  Београдски 

водовод и канализација снабдевају наведене мреже водом, али грађани се самоорганизују 

ради одржавања мреже. Чине се велики напори да се ове мреже подведу под регуларне мреже. 

Такође, постоји проблем нелегалних мрежа, унутар којих грађани користе воду из система 

регуларних мрежа, али нису евидентирани као корисници. 

У Земуну самостално функционише бунар и локални водовод „Соко Салаш“ за 

шездесет седам (67) домаћинстава овог насеља, о ком се старају сами грађани  на нестручан 

начин. Грађани су сами обезбедили снабдевање водом из бунара и формирали мрежу за 

снабдевање водом, али је водоводна мрежа изузетно стара, пумпни системи неадекватни и од 

2011. године се не спроводи контрола квалитета и безбедности воде. 

Велики број локалних водовода су ван редовне лабораторијске контроле квалитета и 

надзора санитарне инспекције, што све указује на постојање хигијенско-епидемиолошког 

ризика за кориснике воде за пиће из таквих водовода. Локални водоводи се по правилу налазе 

у руралним подручјима општина где се могу јавити проблеми загађења земљишта и вода 

услед прекомерне или неадекватне употребе органских и минералних ђубрива, директног 

испуштања отпадних вода у водотоке, или инфилтрације фекалних вода из септичких јама у 

подземље. У већини тих локалних водовода квалитет воде за пиће се не испитује, а ако и 

постоје неки подаци о лошем квалитету вода, не знају се узроци загађења. 

Као загађивачи са аспекта продукције отпадних вода јављају се становништво и 

индустријски комплекси. У земунским насељима не постоји изграђена канализациона мрежа, 

већ се употребљене воде испуштају у неадекватно изведене септичке јаме. За отпадне воде 

индустријских комплекса не постоје адекватни предтретмани (таложници, сепаратори) за 

пречишћавање отпадних вода, већ се отпадне воде упуштају у водотокове без претходног 

пречишћавања. 
 

Слика бр.6: Изградња канализационе мреже 

(Извор: zemun.rs) 

 

 

4.1.4.1. Закључна констатација 

Недостатак водоводне мреже, нарочито у земунским насељима која су се формирала 

претходних двадесет година највећи су инфраструктурни проблеми Земуна. Главни недостаци 
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су: недовољно изграђени капацитети, непостојање организованог система за дистрибуцију 

воде у земунским насељима, проблем нелегалних прикључака на градски водовод, који су 

технички неадекватни, дотрајалост цевовода и водоводних мрежа, недостатак адекватних 

предтретмана (таложници, сепаратори) за пречишћавање индустријских отпадних вода, као и 

перманентни губитак воде из система. У руралним деловима и околним насељима на 

територији Градске општине Земун изражен је проблем слабо развијене инфраструктуре, која 

у постојећем стању незадовољава потребе становништва. Снабдевање водом у појединим 

насељима решавано је самоорганизовањем њихових становника. По насељима су бушени 

бунари, опремани бунарским пумпама и хидрофорима, на које су се прикључивале групе 

потрошача преко производне мреже. 

     Велики проблем везан за загаћење воде реке Дунав је црпна станица „Карађорђев трг” 

из које се у Дунавски рукавац код плаже Лидо испуштају отпадне воде из целог Земуна и 

насеља Бежанијска коса. Пре пет година затворени су испусти отпадних вода код ресторана 

Шаран и наспрам Караматине улице и они су усмерени на испуст на Карађорђевом тргу. 

Треба напоменути да су ова два испуста изграћена као испусти кишне канализације али да су 

они током времена претворени у фекалну због неконтролисаног и нелегалног прикључивања 

новосаграђених објеката. За ову црпну станицу институт Јарослав Черни из Београда радио је 

студију 2007. године. Такоће додатни проблем представљају и објекти на води  (сплавови, 

ресторани), који све своје отпадне воде испуштају у Дунав, а и самим својим постојањем 

онемогућавају сваку акцију на приобаљу и самој обали. Док се ова црпна станица не измести, 

што је предвиђено као трајно решење и које се очекује за десетак године, неопходно је 

пронаћи привремена решења. Једно од привремених решења би било продужење испусних 

цеви дуже у рукавац као и редовно годишње измуљавање како би се одржавала неопходна 

дубина, омогућио већи доток воде а самим тим и бољи реципиент Дунава.  

    Jeдaн oд нajвaжниjих зaдaтaкa у будућнoсти вода Земуна мoрaју бити инвeстициoнa 

улaгaњa у изгрaдњи и oптимaлнoм функциoнисaњу пoстрojeњa зa прeчишћaвaњe oтпaдних 

вoдa, „Батајница“ и постројења „Велико село“, пoштуjући дирeктивe o зaштити живoтнe 

срeдинe. 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

-река Дунав; 

-све воде на територији  Градске 

општине Земун; 

-каналска мрежа; 

-биодиверзитет; 

-заинтересованост Градске општине -

Земун да систематски приступи 

решавању проблема и подршка 

организацијама цивилног друштва у 

свим пројектима; 

-искуство и знање чланова радне групе у 

области воде; 

-водоривредна предузећа на територији 

Градске Општине Земун; 

-производња хране; 

-међусекторска повезаност. 

 

-неуређен режим вода; 

-непотпуност канализационе инфраструктуре; 

-непостојање постројења за прераду отпадних 

вода; 

-загађивачи (индустрија и становништво); 

-неуређена обала и приобаља; 

-неадекватна техничка решења за снабдевање 

водом; 

-недостатак планске и техничке 

документације; 

-непостојање водопривредних дозвола; 

-недостатак надлежности-општина нема 

механизме за решавање проблема; 

-дивља градња; 

-недовољна свест грађана о питањима животне 

средине; 

 
ПРИЛИКЕ ПРЕТЊЕ 
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-рад комуналне полиције; 

-еколошка инспекција; 

-развој туризма; 

-регулативе; 

-нови мост; 

-развој спортско - рекреативних 

активности. 

 

-све отпадне воде општине Земун избацују се 

директно у Дунав и канале Галовице; 

-неодржавање каналске мреже; 

-ниска цена воде (економска цена); 

-ниске казне за загађиваче; 

-цена, таксе; 

-недостатак надлежности; 

-неадекватно управљање отпадом; 

-дивља градња. 
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4.2. Област земљишта 

 

Квалитет земљишта 

Земљиште подручја града Београда припада двема природним целинама: Панонској 

низији на северу и брежуљкастим теренима Шумадије на југу. У геолошком- 

геоморфолошком смислу, присутне су следеће категорије терена: нискоравничарски терени 

флувијалног генетског типа (алувијалне заравни Саве, Дунава, Тамиша и Колубаре и доњих 

делова њихових притока, алувијално барски терени, речно-терасне заравни и алувијално-

полувијални терени);  еолске и еолско-акватичне заравни Срема; терени неогеног побрђа; 

брдско планински терени и геотехнички терени тј. терени формирани антропогеном 

делатношћу.  

У оквиру дефинисаних предела током времена и урбанистичким развојем формирани 

су следећи типови земљишта: урбaно грађевинско земљиште (урбано градско језгро са 

развијеном комуналном инфраструктуром)  и мешовито земљиште (у насељима субурбаног 

типа са мешовитом структуром коришћења земљишта), где углавном није изграђена 

одговарајућа комунална инфраструктура. 

У индустријским зонама земљиште је претрпело значајне промене са гледишта 

загађења разноврсним садржајима из процеса производње, спирањем падавина или директном 

седиментацијом загађујућих материја из атмосфере, испуштањем непречишћених отпадних 

вода и неадекватним одлагањем индустријског отпада. Затим,  стварање комуналног 

земљишта које се односи на површине за санитарно одлагање комуналног отпада. Урбано 

комунално земљиште (зелене површине, пијаце) је често изложено антрогеним утицајима због 

веће густине насељености, интензитета саобраћаја, близине индустрије итд. Пољопривредно 

земљиште заузима 67,6% укупне територије Београда, од чега је око 95% површине обрадиво. 

Од проблема који се односе на угрожавање квалитета пољопривредног земљишта 

значајни су следећи: пренамена пољопривредног земљишта у грађевинско индустријско 

земљиште; старост и угроженост насипа за заштиту од поплава, недовољно развијени системи 

за одводњавање и наводњавање, неадекватна примена пестицида и вештачких ђубрива, као и 

коришћење воде неодговарајућег квалитета за наводњавање;  деградација шумског земљишта 

које се простире на 38.865 ха, услед неконтолисане сече шума, неконтролисане изградње  и 

недостатка системских акција пошумљавања. Водно земљиште је у великој мери угрожено 

ненаменским коришћењем и бесправном изградњом, чиме је угрожен његов квалитет и 

биодиверзитет. Треба напоменути и деградацију која је  проузрокована услед природних 

процеса:  водна и еолска ерозија, клизишта, губитак органске материје, опадање порозности 

земљишта, салинизација кроз акумулацију растворљивих соли у земљишту и антропогених 

активности.  

Актуелни програм испитивања загађености земљишта обухвата одређивање 

концентрације опасних и штетних материја у земљишту, и то у ужој зони санитарне заштите 

изворишта београдског водовода, у зони прихрањивања изворишта јавних чесама са 

изворском водом, у близини великих саобраћајница и у оквиру комуналне средине (парковске 

и рекреативне површине), а повремено се врше испититвања земљишта у близини 

индустријских објеката и пољопривредног земљишта.  

У периоду од 2000. до 2013. године земљиште је узорковано и на локалитетима у 

Земуну, а у узорцима је одређиван садржај кадмијума, бакра, гвожђа, мангана, никла, олова и 

цинка као и остаци 26 пестицида. У циљу заштите земљишта као најзначајнијег и 

необновљивог ресурса града, у наредном периоду ће се радити на смањивању деградирања и 

губитка земљишта услед антропогеног утицаја, спречавању неконтролисане експлоатације 

минералних сировина, као и спречавању загађења земљишта услед неконтролисаног одлагања 

индустријског и комуналног отпада. 
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Посебан циљ у области заштите земљишта је сузбијање процеса природне и вештачке 

ерозије и деградација земљишта. Да би се тај циљ достигао потребно је: извршити вредновање 

земљишта кроз дефинисање квалитета и квантитета природног и створеног земљишта са 

формирањем катастра; извршити санацију и ремедијацију угрожених и контаминираних 

подручја; спровести превентивне мере за заштиту земљишта на угроженим локацијама; 

успоставити континуирани мониторинг квалитета пољопривредног земљишта на територији 

Београда и  спровести мере заштите од ерозије земљишта.  

 У граду Београду спроводи се стални мониторинг испитивања загађености земљишта 

на 30 локација, међу њима и локација на територији општине Земун. Према подацима из 

„Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на 

територији града Београда за 2017.“, општина Земун има 11.766,47 hа пољопривредног 

земљишта, од чега је обрадиво 11.039,89 hа (или 93,9%), пашњаци су на 230,64 hа (2%), 

трстици и мочваре на 122,56 hа (или 1,1%), а остало земљиште је на 373,37 hа (или 3% 

укупног пољопривредног земљишта). Земун заузима 4,6% од укупног пољопривредног 

земљишта града Београда. 

 

ГО Земун чине четири катастарске општине: Земун, Земун Поље, Батајница и 

Угриновци, од којих највећу површину укупног пољопривредног земљишта, као и укупно 

обрадивог пољопривредног земљишта има КО Угриновци (4.639,17 hа, односно 4.346,83 hа 

обрадивог), а најмање КО Земун (529,96 hа, односно 429,63 hа обрадивог).  

 

4.2.1. Кoтрола квалитета земљишта 

„Земљиште представља површински део земљине коре у коме су се током геолошког и 

антропогеног времена формирала одговарајућа физичко-хемијска и физичко-механичка 

стања и својства педолошког и геолошког тла и у коме се одвија разноврсна људска 

делатност“1. Територија општине Земун простире се на јужном ободу Панонске равнице на  

подручју  десне обале Дунава. 

Геолошка грађа терена 

Терене на овом подручју Београда изграђују комплекси полувезаних и чврстих стена 

терцијарне старости (лапори, карбонатне стене, глине) у подлози десне и леве обале 

Дунава, преко којих леже растресите, полувезане и везане наслаге млађих квартарних 

седиментних наслага насталих у рецентним језерима, речним наносима Дунава и Саве, као 

и наслаге еолског порекла (лес) и делувијалне распадине на обалама побрђа и дунавских 

падина на десној обали. 

Земљиште се током времена снажно мењало под природним и вештачким утицајима 

(људска делатност), што је кроз време формирало укупну структуру, карактер, својства и 

стања тла. 

 

Мониторинг 

У граду Београду спроводи се стални мониторинг испитивања загађености земљишта 

на 30 локација, међу њима и локација на територији општине Земун. 

 

Педолошки састав земљишта 

                                                           

1 www.wikipeida.org 
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Земљиште општине Зем ун  изграђују разноврсни педолошки типови и врсте које су 

настале под различитим, напред наведеним утицајима и условима. У стручном педолошком 

смислу земљишта се деле на три основне категорије: 

• смоница, гајњача, чернозем 

• алувијално земљиште 

• дистрично смеђе земљиште. 

С обзиром на све већи развој пластеничке производње, у типове земљишта треба 

уврстити и тзв. хортисоле (земљишта у пластеницима). 

Посебно се у овом поглављу мора нагласити постојање већ назначеног „техногеног тла“ 

које због великог распрострањења и снаге представља посебну категорију тј. тип земљишта 

(рефулирани пескови, грађевински отпад, комунални отпад, индустријски отпад, мешани 

отпад, отпадни муљ из канала др.). 

 

 

 

 

 

 

Структура коришћења земљишта 

Структура коришћења земљишта на територији општине З е м у н  апсолутно прати 

већ дуже времена насталу ситуацију у области укупног урбаног развоја града Београда. 

На овом плану територија општине Земун  са гледишта коришћења земљишта налази се 

под „посебним притисцима“ с обзиром на значајне ресурсе са којима располаже (велике 

површине под пољопривредним земљиштем, значајне површине под индустријским 

земљиштем, велика дужина речног приобаља и др.). 

За специфичне потребе документа ЛЕАП-а, у односу на затечено стање структуре 

коришћења земљишта, у циљу детаљнијег прегледа стања , створених услова и ограничења  

коришћења, територија  општине  Земун разврстана је на  следеће облике и типове 

коришћења земљишта: 

А) урбано грађевинско земљиште 

Б) субурбано грађевинско и мешовито земљиште  

В) индустријско земљиште 

Г) комунално земљиште 

Д) пољопривредно земљиште  

Ђ) шумско земљиште 

Е) деградирано земљиште. 

 

У даљем тексту приказаће се просторни размештај и карактеристике ових типова 

земљишта према расположивим подацима. 

А) Урбано грађевинско земљиште - Ово  земљиште  обухвата  историјско урбано градско 

језгро са развијеном комуналном инфраструктуром које се проширило и на остала пратећа 

насеља у оквиру реализованих планских докумената. Грађевинско тло на коме је вршена 

изградња претрпело је одговарајуће измене кроз ископавања и денивелацију терена, 

одговарајућу консолидацију кроз време. На отвореним парковским површинама присутна 

су загађења земљишта од утицаја саобраћаја. 

Б) Субурбано грађевинско и мешовито земљиште - Територија општине Земун је у 

годинама протекле кризе и нагло неконтролисаног расељавања, захваћена широким 

процесом изградње насеља субурбаног типа са мешовитом структуром коришћења 
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земљишта, на више делова територије од којих су најзначајнији и највећи зона аутопута 

Београд–Нови Сад, Батајница-Угриновци, аутопут Београд-Загреб. У овим насељима није 

изграђена одговарајућа комунална инфраструктура (канализација), тако да су негативни 

утицаји на загађивање тла, стабилност тла и функционалност других система 

инфраструктуре (нпр. каналска мрежа, одводњавање и др.), изузетно угрожени и изазивају 

велике материјалне штете грађанима, локалној управи и широј друштвеној заједници уз 

веома високи ризик угрожавања здравља становништва.Процена површине захваћене зоне 

оваквим насељима веома је тешка због изразите расутости и азоналности. 

В) Индустријско земљиште - Индустријске зоне општине Земун производ су некадашње 

планско урбанистичке концепције развоја града Београда. У новије време индустријске 

зоне су контролисано продужене на правцу Земун - Батајница,  Батајница - Угриновци, аутопут 

Београд - Загреб и Београд - Нови Сад. У зоне индустријског земљишта које је претрпело значајне 

промене са гледишта загађења разноврсним садржајима из процеса производње издвајају 

се, гаражни комплекс Градско саобраћајног предузећа у Дунавској улици и  некадашња 

фабрика цигала  и црепа у улици  Прегревица. 

Г) Комунално земљиште - Ово земљиште издвојено је у оквиру већих комплекса које 

захватају комунални објекти постојећи или у изградњи. То је  пре свега градско гробље на 

брду „Гардош“ и гробља у Батајници и Угриновцима. 

Д) Пољопривредно земљиште – на територији општине З е м у н  пољопривредно земљиште 

захвата површину од 11.766,47 ha што износи 4,6 % пољопривредног земљишта града 

Београда. У пољопривредном земљишту највеће је учешће ораница и башта. У структури 

ораничне површине највеће је учешће житарица и сточног крмног биља.  Највећи део 

пољопривредних површина је под ратарским усевима са заступљеним типовима 

земљишта: ритска црница, флувијално ливадско земљиште, алувијално земљиште и 

чернозем. Следе површине под воћњацима и виноградима где су заступљени типови 

земљишта: смонице, гајњаче, чернозем, алувијално земљиште и дистрично смеђе земљиште. 

Повртарске површине су на гајњачама, флувијалним ливадским и алувијалним земљиштима. 

Последњих година све је више површина хортисола, тј. земљишта под пластеницима. 

Урбанизација и освајање пољопривредног тла, у почетку планска до осамдесетих година 

прошлог века, а од тада стихијска са неконтролисаном променом намене пољопривредног 

земљишта, непланским подизањем  стамбених  и индустријских објеката без комуналне 

инфраструктуре, са бројним негативним утицајима на квалитет земљишта и друге 

капиталне чиниоце животне средине (вода, ваздух, бука, комунална хигијена, опасни отпад 

итд.). У укупном процесу угрожавања како површина, тако и квалитета пољопривредног 

земљишта уочљива је стална, било контролисана али најчешће неконтролисана пренамена 

пољопривредног земљишта у грађевинско индустријско земљиште, при чему се са 

нестручним приступом угрожавају квалитет и површине у много већем обиму од површина 

потребних за заузимање. 

Ђ) Шумско земљиште – Шумско земљиште у оквиру овог поглавља документа ЛЕАП-а 

издвојено је као категорија са циљем да се укаже на значај укупних еколошких 

специфичности шума и шумског земљишта на подручју општине. Овде се пре свега мисли 

на специфичности везане за позитиван утицај шума на квалитет земљишта (шуме као фактор 

очувања стабилности земљишта, шуме као фактор микробиолошке активности и 

производње хумусног покривача). У укупном процесу угрожавања како површина, тако и 

квалитета пољопривредног земљишта уочљива је стална, било контролисана али најчешће 

неконтролисана пренамена пољопривредног земљишта у грађевинско индустријско 

земљиште, при чему се са нестручним приступом угрожавају квалитет и површине у 

много већем обиму од површина потребних за заузимање. 
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E) Деградирано земљиште – Без обзира на присутно освајање и коришћење земљишта на 

територији општине З е м ун , издваја се категорија деградираних земљишта која су настала 

под природним или вештачким утицајима. Треба нагласити да процес деградације и даље 

траје у зависности од интензитета основних покретача деградације или секундарног 

понашања садашњих корисника. Разликујемо две врсте деградираног земљишта: 

• природно деградирана земљишта 

• антропогено деградирана земљишта 

 

Неконтролисано насипање и депоновање 

Депоновање отпада, грађевинског шута, индустријског отпада регистровано је на 

више места на подручју Општине  

 

      Експлоатација шљунка 

Претежно на десној обали Дунава покренула је процес деградације како обале у 

форланду тако и вероватне промене у енергији тока, које могу довести до даље ерозије и 

утицаја на постојеће насипе али и на стабилност Пупиновог и Панчевачког моста. 

 

      Квалитет земљишта 

Критеријум квалитета земљишта за потребе обраде документа ЛЕАП-а, је значајан и 

представља садржај у више поглавља документа, од земљишта као основе за природне и 

створене вредности до квалитативног разврставања и вредновања за потребе намене, и на 

крају економско вредновање. 

У сваком случају, у завршници просторног физичко-хемијског и економског 

вредновања  земљишта, морају се разматрати и упоређивати економске и неекономске добити 

при свакој одлуци за могућу пренамену. 

 

     Услови     и  чиниоци  загађења  земљишта 

За потребе овог поглавља у документу ЛЕАП-а општине Земун, разматрани су 

основни чиниоци и услови загађивања земљишта и његове деградације. 

Кроз претходно поглавље о структури коришћења земљишта оквирно су приказани 

процеси и начини загађивања тла и воде у несавршеним и изнуђеним условима 

функционисања присутних система који користе земљиште и воду као ресурс. 

У односу на разматрану структуру коришћења земљишта и техничко-технолошку 

нужност процеса емитовања нус продуката (садржаја) из процеса функционисања сваког 

условног система „корисник-потрошач“ издвојене су следеће групе система које својом 

делатношћу доприносе загађењу земљишта и воде као подлоге екосистема. То су: 

• урбано-комунално загађење 

• саобраћајно загађење 

• индустријско загађење 

• пољопривредно загађење 

У даљем тексту табеларно се приказују односи на релацији „загађивач“(систем), врста 

загађења (емисије), локалитет загађивања. 
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Табела број 14: Извор, ризици и угрожени терени 

ИЗВОР 

ЗАГАЂЕЊА 

ВРСТЕ ЗАГАЂЕЊА И 

РИЗИЦИ 

УГРОЖЕНИ ТЕРЕНИ 

-Урбано - комунално 

загађење 

-Посебно из 

субурбаних зона без 

канализације 

-Гробља 

-Отпадне воде 

-Отпад 

-Дивље депоније 

-Инфлитрација у тло, 

каналску мрежу и подземне 

воде 

-Субурбана насеља на подручју 

Земун поља, Батајнице и 

Угриноваца 

-Саобраћајно 

загађење 

-Неуређени токови 

саобраћаја 

-Стара возила и 

техника 

-Издувни гасови 

-Неконтролисано расељавање 

отпада и разливање деривата 

нафте 

-Ризици од хаварија, 

таложење олова, кадмијума и 

других штетних токсичних 

материја 

-Све главне саобраћајнице 

-Индустријско 

загађење високог 

ризика 

-Индустријски отпад 

-Отпадне воде, инфлитрација 

у тло и воду 

-Расејавање опасног 

индустријског отпада 

Индустријски муљеви 

-Застарелост процеса 

производње 

-Одсуство надзора 

-Индустријске зоне дуж ауто пута 

Београд - Нови Сад, 

Београд - Загреб, 

и путева 

Земун - Батајница, 

Батајница - Угриновци 
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-Пољопривредно 

загађење 

-Вештачка ђубрива, 

пестициди, органски отпад и 

отпадне воде 

-Анимални отпад, расејавање 

и инфлитрација у тло 

-Подземне воде и у "ланац 

исхране" 

-Пољопривредна домаћинства из 

мешовитих субурбаних насеља 

-Каналска мрежа Галовица 

(Извор: Резултати анкете грађана Земуна) 

 

Редовни програм мониторинга града Београда 

У оквиру спровођења активности везано за реализацију Програма за испитивање 

загађености земљишта на територији Београда, као и приликом израде тематских 

(циљаних) Студија за процену и унапређење стања животне средине, односно санацију 

одређених угрожених подручја, Градски завод за јавно здравље је спровео већи број 

испитивања у склопу процене евентуалне контаминације земљишта, којом приликом је 

узоркован и лабораторијски испитан велики број узорака земљишта са територије општине 

Земун. У испитаним узорцима земљишта анализирани су са екотоксиколошког аспекта 

најзначајнији параметри и то: 

• pH вредност, 

• % влаге, 

• укупни азот, 

• укупни фосфор, 

• растворљиви  сулфати, 

• пестициди, 

• PAU (полициклични ароматични угљоводоници), 

• PCB (полихлоровани бифенили), 

• укупни угљоводоници C10-C40, 

• метали (жива, кадмијум, арсен, олово, цинк, никл и хром). 

 

Законске основе актуелног Програма садржане су у Закону о заштити животне средине 

(„Сл. гласник РС“, бр. 135/04, 36/09 и 72/09) као и следећим правилницима: 

• Правилник о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта 

водоснабдевања („Сл. гласник РС“, број 92/08); 

• Правилник о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту и 

методама за њихово испитивање („Сл. гласник РС“, број 23/94). 

 

За параметре испитивања чије вредности нису нормиране наведеним правилником у 

тумачењу су коришћени стандарди земаља Европске Уније: Холандски стандард за 

земљишта, Министарства за становање, просторно планирање и животну средину, (Circular 

on target values and intervention values for soil remediation  2000  The Hague) и Италијанска 

регулатива за квалитет земљишта (Italian legislation D Lgs 152/06 ). 

Критеријуми квалитета земљишта које успоставља међународна регулатива, начелно, не 

дефинишу униформне вредности за све контаминиране локације, већ уважавају посебности, 

карактеристике и услове за сваку појединачну зону. 
 

Табела број 15: Извод из домаћег Правилника и међународних норми 

 

 

 

 

Гранична вредност 

Канадски критеријум за 

ремедијацију 

Холандске норме 
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Параметри Домаћи 

Правилник 

Пољопри- 

вреда 

Резиденци- 

јална / 

парковска 

намена 

Комерци- 

јална/ 

индустријск

а намена 

Циљна 

вредност 

Интервентна 

вредност 

Арсен (Аs) 

mg/kg 

25 20 30 50 29 55 

Бакар (Cu) 

mg/kg 

100 150 100 500 36 190 

Цинк (Zn) 

mg/kg 

300 600 500 1500 140 720 

Никл (Ni) 

mg/kg 

50 150 100 500 35 210 

Олово (Pb) 

mg/kg 

100 375 500 1000 85 530 

Жива (Hg) 

mg/kg 

2 0.8 2 10 0.3 10 

 

 

 

 

 

Пољопривредно земљиште 

Укупна површина пољопривредног земљишта у државној својини на подручју градске 

општине Земун је 11.766,47 хектара од чега КО Земун поље 1.498,31 хектара, КО Батајница 

1.270,60 хектара и КО Угриновци 1,288,67 хектара. 

 

Табела бр.16: Пољопривредно земљиште у државној својини на подручју ГО Земун 

Површине пољопривредног земљишта по класама 

    

Пољопривредно земљиште у ха  

  

Култура  

 Класа   

I II III IV V VI VII VIII 

Њиве  1080.4864 3367.3586 3547.6394 2114.9775 331.1172 30.5609 0.0000 0.0000 

Вртови  89.4123 30.6104 0.2411 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

Воћњаци  1004163 30.7496 17.8554 0.0717 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

Виногради  80.3070 23.2419 29.9286 2.9110 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

Ливаде  0.9997 0.0000 16.1645 64.7600 38.2299 0.0000 0.0000 0.0000 

Пашњаци  96.0705 4.6781 106.1115 23.7821 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

Трстицимочваре  1.4571 121.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

Укупно  1449.1493 3577.7436 3717.7405 2206.5023 369.3471 30.5609 0.0000 0.0000 

(Извор: Градски секретаријат за привреду) 

 

Груписање земљишта према резултатима анализа 
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Резултати анализе земљишта за период 2014-2016. године на територији општине Земун 

На лесном платоу уз реку Дунав, од Земуна до Великог Брда, заступљени су 

карбонатни черноземни. На лесном платоу с леве стране аутопута Београд - Загреб (Горње 

поље) до Бежаније заступљени су безкарбонатни черноземи, који идући на запад према 

Сурчину постепено прелазе у излужене. Од Сурчина до Угриноваца (лева обала Галовице), 

заступљени су огајњачени черноземи, а од Угриноваца до Батајнице излужени. 

Земунско поље и Орачко поље чине карбонатне ливадске црнице на лесној тераси. Код 

ових земљишта подземна вода се налази ван физиолошки активног дела солума испод лесног 

супстрата. На подручју распростирања ливадских црница, земунског и орачког поља, у 

рељефним депресијама код којих је ниво подземне воде ближи површини, развијене су ритске 

црнице. 

Друштво за саветодавне и стручне послове у пољопривреди „Падинска скела“ Д.О.О. 

из Падинске Скеле реализовало је систематску контролу плодности пољопривредног 

земљишта у општини Земун у периоду од 2014 - 2016. године по основу Уредбе о утврђивању 

програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта 

Министарства пољопривреде Републике Србије. У наведеном периоду анализирано је 165 

узорака земљишта у К.О. Батајница и К.О. Угриновци, чиме је било обухваћено укупно 165 

катастарских парцела, а укупна површина која је била обухваћена анализама износила је 

193,1511 ha. 

На основу добијених резултата агрохемијских анализа извршено је груписање 

земљишта. 

 

 

 

 

4.2.2. Груписање земљишта  
Табела број 17: Груписање према Ph вредности у nKCL 

Група Ph у nKCL Рекација Број узорака % 

I >7,20 Алкално 64 38,78 

II 6,51 -7,20 Неутрално 58 35,15 

III 5,51 – 6,50 Слабо кисело 38 23,03 

IV 4,51 – 5,50 Кисело 5 3,04 

V < 4,5 Јако кисело   

 Укупно:  165 100 
(Извор: Саветодавна стручна служба Падинска Скела) 

 

Табела број 18: Груписање земљишта према садржају CaCO3 

Група CaCO3 % Обезбеђеност Број узорака % 

I > 10 Јако карбонатна 1 0,61 

II 5 - 10 Средњее карбонатна 19 11,51 

III 0 -  5 Слабо карбонатна 97 58,79 

IV 0 Без карбонатна 48 29,09 

 Укупно:  165 100 
(Извор: Саветодавна стручна служба Падинска Скела) 

 

Табела број 19: Груписање земљишта према садржају хумуса 

Група Хумус % Обезбеђеност Број узорака % 

I > 10 Врло јако хумусно   

II 5 -  10 Јако хумусно 59 35,76 
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III 3 – 5 Доста хумусно 103 62,42 

IV 1 – 3 Слабо хумусно 3 1,82 

V do 1 Врло слабо хумусно   

 Укупно:  165 100 

(Извор: Саветодавна стручна служба Падинска Скела) 

 

Табела број 20: Груписање земљишта према садржају азота 

Група Азот % Обезбеђеност Број узорака % 

I Више од од 0,3 Врло богато 20 12,12 

II 0,2 – 0,3 Богато 102 61,82 

III 0,1 – 0,2 Добро 43 26,06 

IV 0,06 – 0,1 Средње /  

V 0,03 – 0,06 Сиромашно /  

 Укупно:  165 100 
(Извор: Саветодавна стручна служба Падинска Скела) 

 

Табела број 21: Груписање земљишта према садржају K2O 

Група K2O mg/100 g. Ообезбеђеност Број узорака % 

I > 20 добро 125 75,76 

II 10 - 20 Средње 37 22,42 

III 0 - 10 сиромашно 3 1,82 

 Укупно:  165 100 
(Извор: Саветодавна стручна служба Падинска Скела) 

 

 

 
Табела број 22: Груписање земљишта према садржају P2O5 

група P2O5 mg/100 g. Обезбеђеност Број узорака % 

I > 20 Добро 87 52,73 

II 10 - 20 Средње 53 32,12 

III 0 - 10 Сиромашно 25 15,15 

 Укупно:  165 100 
(Извор: Саветодавна стручна служба Падинска Скела) 

 

4.2.3. Извори загађења земљишта  

Интензивна урбанизација, саобраћај, развој индустрије, комуналне и пољопривредне 

делатности доводе до оптерећења и загађења супстрата животне средине, укључујући и 

земљиште. Присуство великих количина загађујућих материја које се не могу разградити 

процесима самопречишћавања доводи до деградације земљишта и поремећаја природних 

процеса у њему са негативним  последицама по еко систем и здравље људи. 

Састав и санитарно стање земљишта представљају факторе од значаја за здравље 

популације, са непосредним и посредним утицајем преко загађења површинских и подземних 

вода, ваздуха и животних намирница. Извори загађења земљишта су доминантно последица 

људских активности и у основи се могу сврстати у три групе:  

 Отпадне воде као загађивачи земљишта:  

• индустријске отпадне воде; 

• воде загађене пољопривредним активностима (пестициди, вештачка ђубрива, органске 

материје различитог порекла); 

• отпадне воде из домаћинстава и одржавања хигијене насеља. 
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Загађивачи пореклом из атмосфере који земљиште контаминирају спирањем падавина 

или седиментацијом:  

• емисија услед сагоревања фосилних горива (индустрија, енергетска постројења за 

производњу топлотне енергије, која за гориво користе угаљ или нафтне деривате-топлане, 

котлови, индивидуална ложишта);  

• емисија из индустријских технолошких процеса (индустријски загађивачи); 

• емисија пореклом од моторних возила утицај саобраћаја на плодно земљиште поред 

фреквентних саобраћајница-издувни гасови); 

• емисија приликом сагоревања различитог органског материјала. 

 Чврсти отпад различитог порекла:  

• комунални отпад; 

• индустријски отпад; 

• отпад из пољопривреде. 

   

4.2.4. Испитивање загађености земљишта на подручју општине Земун  

Програм испитивања стања земљишта на територији Београда у периоду од 2005. 

године до 2009. године, финансирао је Град Београд - Секретаријат за заштиту животне 

средине, а реализовао Градски завод за јавно здравље - Београд. Према постављеним 

циљевима, Програм праћења загађености на подручју Градске општине Земун оријентисао се 

на следећа подручја истраживања:   

2005. године:  

• Земљиште у близини  индустријских објеката - Индустријска зона  Земун;        

• Земљиште у оквиру пољопривредног подручја - Земун Поље. 

 

2006. године: 

• Земљиште у оквиру комуналне средине урбаног подручјa - парковске површине на 

Кеју ослобођења. 

2007. године:  

• Програм праћења загађености земљишта није обухватио подручје ГО Земун.  

2008. године: 

• Програм праћења загађености земљишта није обухватио подручје ГО Земун.  

2009. године: 

• Земљиште у близини прометних саобраћајница - Новосадски  пут и  Угриновачка 

улица;  

• земљиште у оквиру комуналне средине и рекреативних површина - Градски парк у 

Земуну. 

   

4.2.5. Резултати истраживања  

 

4.2.5.1. Земљиште у близини индустријских објеката - Индустријска зона Земун и земљиште у 

оквиру пољопривредног подручја - Земун Поље обухваћено је испитивањем током 2005. 

године. У једном узорку земљишта узетог са дубине од 10 cm, поред простора индустријског 

погона „Далије“ у оквиру Индустријске зоне Горњи Земун на Батајничком друму, 

концентрација сулфата је износила 365 mg/kg. 

 

4.2.5.2. На пољопривредним површинама на подручју Земун Поља у 4 узорка земљишта 

констатовано је присуство пестицида ДДТ (76,2-142,8 ,ug/kg), а у једном од њих и алтразина 

(10,2 ,ug/kg). Налаз ДДТ-а на локацији у Земун Пољу указује на резидуе овог пестицида из 

групе инсектицида, који је некада био у широкој употреби. ДДТ, као и друге органохлорне 
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пестициде, карактерише перзистентност у животној средини, односно дуго време полураспада 

(деградације), које се мери десетинама година, због чега је коришћење ових пестицида 

забрањено за конвенционалну употребу. Присуство осиромашеног урана у земљишту у овим 

мерењима, није утврђено.  

 

4.2.5.3. Земљиште у оквиру комуналне средине урбаног подручја града испитивано је у 

оквиру Програма праћења загађености земљишта на подручју Земуна у 2006. години, а 

узорковање је обављено са дубине 0,10 и 0,50 метара.  

У сва четири узорка земљишта узета у оквиру парковских површина у Земуну (код 

„Старе капетаније“ и поред Основне школе „Светозар Милетић“) регистровано је присуство 

резидуа ДДТ-а (највише 76,1 mg/kg). У оба узорка земљишта са локације код „Старе 

капетаније“ констатовано је и присуство укупних угљоводоника C10-C40 у трагу (9,0 и 18,0 

mg/kg). Налаз ДДТ-а у оквиру наведених парковских површина је у вези са хемијским 

карактеристикама ДДТ-а, међу којима је најзначајнија продужена разградња. ДДТ се на 

подручју Земуна некада користио, пре свега за третирање комараца прскалицама (са земље), 

на мањим зеленим површинама. Вредности ДДТ-а у испитаним узорцима земљишта су биле 

знатно испод вредности која је према Холандском стандарду означена као интервентна, 

односно која би захтевала поступак ремедијације (4000 mg/kg).  

Вредности минералних уља регистроване у испитаним узорцима земљишта се могу 

окарактерисати као ниске, с обзиром да су испод вредности  које су према Директиви 

Европске Уније гранична вредност за незагађена земљишта (500 mg/kg).  

Програм праћења загађености земљишта према постављеним циљевима, имајући у 

виду намену и начин коришћења земљишта у оквиру зона испитивања, није се оријентисао на 

локације на подручју Градске општине Земун током 2007. и 2008. године.  

Испитивање земљишта у близини великих саобраћајница вршено је по Програму у 

2009. години и обухватило је узорковање и лабараторијско испитивање укупно 60 узорака 

земљишта на 30 локалитета у Београду, на дубинама од 10 и 50 cm.  

Испитивање је обухватило анализу садржаја следећих параметара: ph вредност, влага, 

азот, фосфор, сулфати, арсен, никл, хром, цинк, бакар, кадијум, олова, жива, пестициди, 

полициклични ароматични угљоводеници (PAU), минерална уља (укупни угљоводеници C10-

C40 и полихлоровани бифенили (PCB).  

На земљишту у Угриновачкој улици код броја 79, повећан је садржај никла. Повећан 

садржај никла у земљишту је у вези са специфичним геохемијским саставом површинских 

слојева тла на овом подручју и није узрокован евентуалном контаминацијом антропогеног 

порекла.  

У узорку земљишта узетог у зони прометних саобраћајница у центру Земуна 

забележена је концентрација олова већа од 124,0 mg/kg Pb (олова). Садржај тешког метала 

цинка није био повећан у узорку земљишта узетом на овом локалитету. Осим наведених 

метала констатованo je присуство органских полутаната на локалитету Угриновачка улица бр. 

79 и то: Вредност полицикличних ароматичних угљоводоника (PAU) у узорку земљишта 

прелазила је 1346,0 ug/kg, док је концентрација вредности минералних уља (индекс 

угљоводоника C10-C-40) прелазила 56,3 mg/kg. 

Концентрације резидуа ДДТ - а у Земуну, на новосадском путу (код фирме „Зедер“), 

Новом Београду и у центру Београда кретале су се у распону 12,0-24,0 ug/kg.   

Полихлоровани бифенили (PCB) нису утврђени на узорцима земљишта на 

локалитетима у Земуну.  

Испитивањем земљишта у оквиру комуналне средине и рекреативних површина није 

утврђено прекорачење максимално дозвољених вредности за никл. Концентрација никла у 

испитаним узорцима земљишта кретала се у оквиру дозвољених вредности за никл. Такође, у 

узетим узорцима није констатована повећана концентрација бакра.   
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Када су у питању вредности органских полутаната и то полицикличних ароматичних 

угљоводоника (PAU), минералних уља и полихлорованих бифенила (PCB), може се 

констатовати да на предвиђеним локалитетима на територији Градске општине Земун, на 

узоркованом земљишту нису пронађене недозвољене концентрације.  

На основу резултата спроведеног испитивања стања земљишта на територији Градске 

општине Земун у 2009. години, може се констатовати да је у земљишту које се налази у 

близини прометних саобраћајница (центар Земуна и Новосадси пут) присутан садржај 

опасних и штетних материја у земљишту.   

Испитивање земљишта у оквиру комуналне средине и рекреативних површина је 

показало да изузев регистрованих повећаних вредности органских полутаната на локацији 

Градски парк у Земуну (поред Угриновачке улице), нема повећаних концентрација опасних и 

штетних материја изнад максимално дозвољених.  

Присуство опасних и штетних материја у земљишту на територији Земуна указује на 

потребу додатних истраживања могућих утицаја на остале компоненте животне средине и на 

здравље људи. Ово се посебно односи на земљиште поред магистралних саобраћајница, 

простор у оквиру зоне заштите извора водоснабдевања (водовод, бунари), простор 

комуналних депонија, индустријске комплексе, земљиште у оквиру градских паркова и зона 

рекреације, као и пољопривредне површине на подручју Градске општине Земун.  

Законске основе успостављеног програма испитивања загађености земљишта садржане 

су у Закону о заштити животне средине („Службени гласник РС“ бр. 135/04 36/09), 

Правилнику о начину одређивања и одржавања зона и појасева санитарне заштите изворишта 

водоснабдевања („Службени гласник РС“ бр. 92/08), Правилнику о дозвољеним количинама 

опасних и штетних материја у земљишту и води за наводњавање и методама њиховог 

испитивања („Службени гласник РС“, бр. 23/94) и другим законским одредбама.  

Узорковање, лабараторијско испитивање и тумачење резултата је извршено у складу са 

одредбама Правилника о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту и 

води за наводњавање и методама њиховог испитивања („Службени гласник РС“, бр. 23/94) и 

захтевима стандарда SRPS ISO 17025.  

 

4.2.6. Утицај пољопривредне производње на животну средину  

Пољопривредна производња је заснована на искоришћавању биолошких ресурса и из 

тог разлoга данас се све више ради на развоју пољопривредних система који у квантитативном 

и квалитативном смислу не мењају хемијске, физичке и биолошке изворе и код којих не 

постоји негативна повратна спрега у интеракцији ових извора, између садашњих и будућих 

генерација. Праћење утицаја пољопривреде на животну средину врши се преко индикатора 

који прате примену минералних ђубрива, средстава за заштиту биља, наводњавање, укупан 

сточни фонд и површине под органском пољопривредом.  

 

4.2.6.1. Примена минералних ђубрива  

Циклуси храњивих елемената у животној средини су сложени и током кружења 

хранива долази и до њихових губитака из земљишта и преласка у друге средине. Уколико се у 

земљиште уноси већа количина хранљивих елемената, повећавају се могући губици 

спирањем, волатизацијом, денитрификацијом и ерозијом. Правилном применом ђубрива 

смањују се губици и повећава проценат коришћења азота из ђубрива. Најважније регулативе 

које регулишу проблематику примене ђубрива су директива о нитратима (NITRATE Directive 

EU Council Directive 1991/676/EEC) која је усмерена на заштиту вода од загађења нитратима 

из пољопривреде и оквирна Директива о водама (Watyer Frameeork Directive 2000/60 EC). Не 

постоје поуздани подаци о примени ђубрива на подручју Градске општине Земун, као и на 

простору Републике Србије, али се уочава тенденција смањења производње азотних и 

фосфорних ђубрива и повећање производње мешаних ђубрива.  
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4.2.6.2. Средства за заштиту биља  

Средства за заштиту биља су веома важна у пољопривредној производњи за заштиту 

усева, али она могу да имају негативне утицаје на животну средину. Иако не постоји 

апсолутни однос између примене средстава за заштиту биља и потенцијалног ризика на 

животну средину и здравље људи, индикатор који приказује коришћење средстава за заштиту 

биља може бити први корак ка процени ризика. Поузданих података о потрошњи средстава за 

заштиту биља у Републици Србији нема, стога се не може знати ни прецизан податак о 

потрошњи средстава на подручју Градске општине Земун. Ипак, са сигурношћу може се 

констатовати да је потрошња пестицида и осталих хемикалија за заштиту биља и на подручју 

Градске општине Земун у непрестаном паду од 2007. године, када је у Србији произведено 

око 7500 тона у односу на 5250 тона произведених у 2009. години. 

 

4.2.6.3. Наводњавање  

Наводњавање или иригација је хидротехнички и мелиорацијски поступак којим се на 

пољопривредно земљиште вештачким путем доводи вода како би се у земљишту постигла 

количина влаге нужна за нормалну исхрану биљака и тиме повећао принос. Главни утицаји 

наводњавања на животну средину огледају се кроз загађење воде нутријентима и пестицидима 

повећањем отицања са пољопривредних површина, нарушавањем станишта, заслањивањем и 

загађењем воде минералима уколико се користи вода за наводњавање из подземних извора, 

као и еколошки ефекти који настају услед трансфера воде великих размера везаних за 

иригационе пројекте.   

 

 

4.2.6.4. Подручја под органском пољопривредом  

Органска производња заснива се на биолошкој равнотежи система земља - биљка  -

животиња -  човек. Она представља холистички систем производње који промовише и јача 

агроекосистем, здравље, укључујући и биодиверзитет, биолошке циклусе, као и земљиште. 

Акценат се ставља на коришћење инпута пореклом са фарме, узимајући у обзир да 

регионални услови захтевају локално примењиве системе. Ово се може остварити 

коришћењем културних, биолошких и механичких метода, што је супротно коришћењу 

синтетичких материјала како би се испуниле специфичне функције у оквиру система. Укупан 

удео површина у Србији на којима су се примењивале методе органске пољопривреде у 

односу на обрадиву површину пољопривредног земљишта је свега 0,068%. Не постоје подаци 

о примени метода органске пољопривреде на обрадивим пољопривредним површинама на 

подручју Градске општине Земун.   

 

4.2.6.5. Циљ испитивања загађености земљишта  

Програм системског испитивања загађености земљишта на територији Градске општине 

Земун у саставу града Београда омогућава остваривање следећих циљева:  

• одређивање концентрације опасних и штетних материја у земљишту; 

• праћење стања загађености земљишта у ужој зони санитарне заштите изворишта 

београдског водовода као и на простору осталих изворишта снабдевања водом;  

• обрада информација и допуњавање базе података о степену и карактеристикама 

загађења земљишта;  

• предлагање мера за смањење загађености земљишта на територији Градске општине 

Земун . 

 

Закључна разматрања:  
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Појава повећаних концентрација никла у великом броју узорака земљишта је у вези са 

специфичним геохемијским саставом површинских слојева тла на овом подручју и није 

примарно узрокована евентуалном контаминацијом антропогеног порекла. До оваквог 

закључка долазимо на основу вишегодишњег праћења загађености земљишта на посматраном 

подручју, с обзиром да се сличне концентрације никла бележе у већини испитиваних узорака 

у оквиру простора ГУП-а. 

Што се тиче присутва ниских вредности разградних продуката ДДТ-а, у узорцима 

земљишта узетих са различитих локација у оквиру предметног подручја, можемо 

констатовати да се у земљишту на широј територији Града могу још увек детектовати 

остаци овог пестицида који је некада коришћен у широкој употреби. 

Овакав налаз је у вези са хемијским карактеристикама ДДТ-а, међу којима је 

најзначајнија продужена разградња. ДДТ као и друге органохлорне пестициде, карактерише 

перзистентност у животној средини, односно дуго време полураспада (деградације), које се 

мери десетинама година. Због оваквих карактеристика коришћење ових пестицида је 

забрањено за конвенционалну употребу. ДДТ се на подручју Београда користио у акцијама 

за третирање комараца прскалицама (са земље), на зеленим површинама у оквиру градске 

зоне. 

Вредности ДДТ-а у испитаним узорцима земљишта су биле знатно испод вредности 

која је према Холандском стандарду означена као интервентна, односно која би захтевала 

поступак ремедијације (4000 g/kg). Концентрације PAU су такође у мањем броју узорака 

прекорачиле граничну вредност за неконтаминирана земљишта према Холандском стандарду 

за земљишта. 

На процес разградње органохлорних пестицида поред карактеристика самог препарата 

значајну улогу имају и својства и састав земљишта, као и други фактори који утичу на 

процесе адсорпције и трансфера подразумева и могуће укључивање у ланац исхране. 

Полициклични ароматични угљоводоници (PAU) су група једињења  који настају 

сагоревањем органске материје, при чему су најчешћи извори ослобађања у атмосферу 

термо-енергетска постројења (топлане, котларнице, кућна ложишта) и саобраћај. Значај 

PAU је у томе што поједина једињења из ове групе имају канцерогени ефекат или су 

суспектни канцерогени (најзначајнији представник – бензо (а) пирен). Веће концентрације 

PAU, регистроване у мањем броју узорака, указују на акцидентално изливање/сагоревање 

хемијских материја богатих органским полутантима на месту или непосредној околини 

локације где су регистровани. Мање концентрације PAU које се региструју у већем броју 

испитаних узорака земљишта са посматраног подручја, су пре свега последица таложења 

претходно у ваздух ослобођених органских полутаната из постројења за грејање (кућна 

ложишта, котларнице, топлане) или саобраћаја (аерозагађење). 

У том погледу треба указати и на близину и географски положај Индустријске зоне 

Панчево која је својим утицајима у редовним приликама (емисија различитих полутаната у 

ваздух), а нарочито у ванредним ситуацијама у претходном периоду (НАТО агресија, 

хемијски акциденти и др.) могла довести и до контаминације површних слојева земљишта у 

зони утицаја, где потенцијално спадају и делови општине Земун . 

У закључку свих испитивања нису регистрована прекорачења штетних садржаја. 

Испитивања су извршена у стручној лабораторији ЕКОЛАБ ПКБ, према важећим 

правилницима. 

Студијска истраживања „Токсични елементи и пестициди  у пољопривредном 

земљишту и биљним производима на територији Београда“ - овај пројекат реализован је у 

периоду 2006. - 2009. године. Наручилац пројекта био је Секретаријат за заштиту животне 

средине Београда,  а извођач истраживања   Институт за пестициде и заштиту животне средине 

из Београда. У оквиру овог истраживачког пројекта анализирани су садржаји пестицида и 
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тешких метала у узорцима земљишта и узорцима биљних производа. У прве две фазе 

истраживања узорковано је по 50  узорака земљишта и биљних производа. 

На узетим узорцима одређиван је садржај кадмијума, бакра, гвожђа, мангана, 

никла, олова и цинка као и остаци 26 пестицида у биљним производима. На основу резултата 

спроведеног испитивања загађености земљишта на територији Градске општине Земун  у 

периоду од 2005. до 2009. године може се констатовати следеће: 

• Присуство повећане концентрације олова и других полутаната карактеристичних за 

утицај саобраћаја регистровано је локацијама у близини фреквентних саобраћајница;  

• Највећи извори загађења земљишта на територији Градске општине Земун су 

саобраћај, индустрија, неуређене депоније, термоенергетска постројења, комуналне 

делатности и пољопривреда, односно узроци деградације земљишта на подручју општине 

Земун огледају се у утицају урбанизације, недостатку објеката и уређаја за пречишћавање 

отпадних вода и емисије гасова, постојање депонија, као и у неконтолисаној примени 

агрохемијских средстава и ниском нивоу комуналне хигијене;   

• Контаминација земљишта је, по правилу, последица људских активности које у себи 

нису имале уграђене мере за очување и заштиту животне средине, као и санацију остварених 

утицаја;  

• Утврђено је да је у појасу земљишта уз саобраћајнице значајно већа концентрација 

олова и других метала, него у „дубини“ паркова и рекреативних зона. Резултати испитивања 

указују да је саобраћај као линијски загађивач доминантни извор загађења земљишта тешким 

металима (оловом и др) у појасу непосредно уз фреквентне саобраћајне правце;   

• Важан чинилац у сагледавању постојећег стања представља и чињеница непостојања 

довољно развијене свести грађана о потреби очувања животне средине као и да у пракси није 

довољно разрађена и примењивана казнена  политика за санкционисање поступака и 

активности које угрожавају животну средину;  

• Присуство регистрованих штетних и опасних материја (полутаната) у земљишту на 

територији ГО Земун подразумева наставак праћења садржаја ових материја у земљишту, 

узимајући у обзир њихове екотоксиколошке карактеристике и потребу процене могућих 

штетних утицаја на здравље људи и животну средину, као и предлагање и предузимање 

неопходних мера превенције и санације.  

  

Табела бр. 23 SWOT анализа за област земљиште на подручју општине Земун 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

-добар територијални положај; 

-величина и разноврсност територије; 

-постојање природних ресурса; 

-велики проценат пољопривредног земљишта; 

-водотокови, обале, каналска мрежа; 

-постојање термалних извора; 

-спремност Општине да приступи решавању  

проблема; 

-добра међусекторска сарадња (локална управа, 

институције, привредни сектор, ОЦД); 

-постојећи подаци; 

-знање, стручност и искуство; 

постојање научних институција на територији  

Општине; 

-стални пораст броја малих и средњих 

предузећа. 

-непостојање регистра података о природним ресурсима на 

територији Општине; 

(квалитативни, квантитативни, загађивања) 

-запуштеност каналске мреже, приобаља, пољопривредног 

земљишта; 

-уништени ветро-заштитни појасеви; 

-присуство значајног процента слабоносивог и растреситог тла; 

-недовољна надлежност градских општина; 

-недовољан капацитет људских ресурса за механизме контроле, 

надзора и њихова мобилност; 

-непокривеност урбанистичким плановима; 

-дивља градња; 

-недовољно развијена инфраструктура; 

-недовољна финансијска средства; 

-недовољно учешће јавности у процесу доношења одлука. 
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ПРИЛИКЕ ПРЕТЊЕ 

-развијање еко-туризма на Дунаву; 

-развој рибарства; 

-развој спортско-рекреативног програма; 

-повећање процента пошумљености у приобаљу; 

-примери добре праксе и сарадња са другим 

општинама; 

-постојање комуналне полиције 

едукација и информисање младих и грађана; 

-веће учешће грађана у процесу доношења 

одлука; 

-проширење и развој грађевинског земљишта са 

повећањем вредности квалитетних локација на 

обали Дунава; 

-сарадња и умрежавање свих заинтересованих 

страна за коришћење приступних фондова; 

-програми за привлачење инвеститора. 

-промена намене пољопривредног земљишта; 

-негативан утицај на животну средину инустријских погона; 

-неконтролисана урбанизација; 

-неодрживе политике (недовољно стручна политика развоја); 

-корупција; 

-дисконтинуитет у спровођењу развојних политика; 

-неповољна клима за дугорочне пројекте; 

-сиромаштво; 

-неразвијена еколошка свест. 

 

 

 

 

4.3. ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА И ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ  

4.3.1. Зелене површине 

Положај општине Земун и разнолика урбана структура условили су постојање 

различитих типова зелених површина. То је предуслов да се на овом простору може 

формирати мултифункционални систем зелених површина, који може значајно да унапреди 

квалитет животне средине, тако што редукује загађење ваздуха и буку, побољшава квалитет 

подземних вода, успорава отицање атмосферских вода, умањује ефекат топлотних острва, 

умањује дејство ветра. Са аспекта очувања биодиверзитета, зелене површине имају велики 

значај будући да су станишта дивље флоре и фауне и чине еколошке мреже у урбаним 

пределима. Зелене површине дају економску корист тако што повећавају вредност објеката у 

свом окружењу, доприносе атрактивности трговачких и пословних комплекса и доприносе 

уштеди енергије потребне за хлађење и грејање објекта. Њихов велики значај је у доприносу 

квалитету живота и здравља људи: обезбеђују физичку активност и контакт са природом; 

зелене површине су места окупљања где се људи друже; умањују стрес и респираторне 

болести. 

Унапређење квалитета постојећих зелених површина и проширење површина под 

зеленилом постиже се кроз подробну анализу постојећег стања и прављење плана даљиx 

активности у циљу унапређења зелених површина у Земуну. 

Евидентирањем постојећих ресурса зелених површина, њиховог тренутног учинка и 

исказаних потреба грађана довело је до постављања циљеви Плана у погледу зелених 

површина. У наведене циљеве спадају, између осталог: 
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• Идентификовање проблема; 

• Унапређење управљања и заштите зелених површина; 

• Формирање листе приоритетних пројеката у области зелених површина у циљу 

побољшања квалитета животне средине; 

• Подизање нивоа еколошке свести код становника и локалне управе о значају зелених 

површина; 

• Јачање везе између локалне управе и виших административних структура кроз 

спровођење закона који се односе на зелене површине; 

• Оспособљавање администрације на локалном нивоу за примену стандарда у 

планирању, подизању и одржавању зелених површина; 

• Дефинисање улоге свих учесника (грађани, политичке структуре, невладине 

организације, привредни скетор, услужни сектор, образовање) у погледу развоја и очувања 

система зелених површина на општини; 

• Дефинисање стратешких циљева; 

Институције у чијој су надлежности  јавне зелене површине и које учествују у њиховом 

подизању, одржавању, очувању, заштити и планирању су: Секретаријат за комуналне и 

стамбене послове, ЈКП „Зеленило Београд“, Секретаријат за заштиту животне средине, Завод 

за заштиту природе Србије, ЈП „Србијашуме“, ЈУП Урбанистички завод Београда, стручне и 

научне институције и др. 

ЈКП „Зеленило - Београд“, врши делатност уређења и одржавања јавних зелених 

површина, одржавања јавних санитарних објеката, пратеће производње и поправке 

парковских, спортских и других реквизита, производње цвећа, украсног биља и попуне 

садница у парк-шумама. Поред наведене комуналне делатности, предузеће обавља и 

делатности које су у функцији: уређења нових паркова, зелених и рекреационих површина, 

израде планске, инвестиционе и техничке документације за уређење и реконструкцију 

постојећих паркова, зелених и рекреационих површина и пратећих објеката и опреме. 

Већи број Стратегија и студија односи се на очување, заштиту и унапређење зелених 

површина Београда а самим тим и општине Земун. Најбитније су Стратегија развоја града 

Београда (2008), Стратегија пошумљавања подручја Београда (2010), Стратегија биолошке 

разноврсности Републике Србије за период од 2011. – 2018., Студија Београдског приобаља – 

прва фаза (2007) и др.  

На територији општине Земун шуме заузимају незнатну површину. Најзначајнији је 

шумски комплекс дуж ауто-пута од болнице „Бежанијска коса“ до „Икарбуса“ и обухвата 

површину од 39,2 ha. Ова шума иам заштитну функцију, а намена је рекреативно-туристички 

центар.   
 Сл. 7 Потенцијалне површине за пошумљавење на општини Земун 
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 (Извор: Стратегија пошумљавања подручја Београда, Институт за Шумарсто, Београд 

2010) 

 

    У приложеном исечку карте преузете из Стратегије пошумљавања подручја Београда 

приказане су  потенцијалне површине за пошумљавање ширег подручја Београда. У Земуну  

су потенцијалне површине за пошумљавање земљишта ниже бонитетне класе VI и VII 

категорије као и појасеви дуж магистралних саобраћајница. Такође су предвиђена 

пошумљавања дуж обала Дунава и круне земунског лесног одсека.  
 

Сл. 8  Приобаље Дунава и земунски лесни одсек 

 
(Извор: zemun.rs) 

 

   Зеленило на круни и косинама лесног платоа део је зеленог прстена у градском 

систему зеленила који се протеже обалом Дунава дуж Батајнице и завршава на падинама 

Бежанијске косе.  

   На просторима где је то могуће, планирано је формирање линијског зеленила и 

зелених коридора. Значајно је озелењавање приобаља Дунава, од Булевара уметности до 

Карађорђевог трга, које представља фиксни део система зеленила са предлогом за заштиту 

предела. Са подручјем Ушћа формираће се континуирани зелени појас.  

  Реализација система зеленила намеће потребу уклањања привремених објеката и 

дивљих депонија са свих категорија зелених површина, као и ревитализацију и негу 

постојећих.  

    Урбанистички планови  су важни са аспекта очувања постојећих и планирања нових 

зелених површина, будући да је њима планирана заштита и унапређење постојећих зелених 

површина и подизање нових, у складу са важећим параметрима за одређену намену простора, 
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те је за Земун приређен већи број регулационих планова, планова детаљне регулације,  

детаљних урбанистичких планова и др.  

 

4.3.2. Стање зелених површина 

  

4.3.2.1. Заступљеност јавних зелених површина на општини Земун 

Зелене површине су, са аспекта одржавања подељене у две категорије: одржаване и 

природно регулисане зелене површине. Према подацима ЈКП “Зеленило Београд” и анализа 

спроведених за потребе израде „Плана генералне регулације система зелених површина града, 

укупан изнод зелених површина на општини Земун је 794,12ha, што чини 5% од укупнре 

површине под зеленилом у граду. Од тога одржаване зелене површине заузимају 267,86ha, а 

природно регулисане зелене површине заузимају 526,86ha. 
 

Табела: 24 Зелене површине на територији општине Земун  

Одржаване зелене површине на општини Земун Површина у ha2 

Парк 15,46 

Сквер 0,29 

Гробље 15,20 

Шума 39,20 

Зелена површина у регулацији саобраћајнице 21,19 

Зелена површина у водном земљишту – кеј 0,09 

Расадник 11,19 

Баштенске колоније 12,95 

Зелене површине отвореног стамбеног блока 92,55 

Зелене површине спортског центра 5,81 

Зелене површине уз објекте јавне намене 53,93 

Укупно: 267,86 

Природно регулисане зелене површине на општини 

Земун 
 

Шуме речних острва 211,36 

Шуми слично станиште 4,63 

Угар 49,34 

Влажно станиште 16,50 

Шуме и шибљаци у форланду 65,46 

Шуме и шибљаци у пољопривредном земљишту 178,97 

Укупно: 526,26 

УКУПНО: 794,12 

 

Паркови су заступљени само са 8% од укупних зелених површина. Највећу 

заступљеност у категорији одржаваних зелених површина има зеленило отворених блокова са 

11,8% и зелене површине уз објекте јавне намене са 6,8%. Запажа се недостатак зелених 

површина за рекреацију.  

 У категорији природно регулисаних зелених површина највећи простор заузимају 

шуме речних острва (Велико и мало Ратно острво) 26,8%, шуме и шибљаци у 

пољопривредном земљишту 22,7%, шуме и шибљаци у форланду 8,3% и угари 6,3%. 

На основу приказаних података може се закључити да општина Земун спада у градске 

општине са мањом заступљеношћу зелених површина, што је делом последица урбане 

структуре Земуна, где знатан део подручја општине заузима пољоривредно земљиште и 

индивидуално становање. Окућнице и баште у оквиру индивидуалног становања у великој 
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мери надокнађују недостатак зеленила и заједно са пољопривредним земљиштем чине 

значајну порозну површину која доприноси повољнијим микроклиматским условима. 

    Зелене површине које одржава ЈКП „Зеленило Београд“ на општини Земун зазузимају 

162,59 ha  и чине 22% од укупних зелених површина на територији града које одржава ЈКП 

„Зеленило Београд“,  а 20% од укупних зелених површина на општини Земун. 

 
 Сл 9 Карта постојећих зелених површина на подручју ГО Земун у границама ГП Београда 

 
(Извор: Генерални План Београад 2021, Урбанистички ѕавод Београд) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сл.10 Карта планираних зелених површина на подручју ГО Земун у границама ГП Београда 
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(Извор: нацрт плана генералне регулације система зелених површина Београда, Урбанистички 

завод Београда) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Табела бр. 25 Јавне зелене површине на територији општине Земун које одржава ЈКП „Зеленило 

Београд“према типовима и категоријама одржавања (Извор: ЈКП Зеленило) 

КАТЕГОРИЈА И ТИП ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ НАЗИВ 
ПОВРШИНА 

(m2) 
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 I  КАТЕГОРИЈА    

   ЗП КОД ПОЗОРИШТА МАДЛЕНИАНУМ 503,00 

 II  КАТЕГОРИЈА    

ПАРКОВИ ГРАДСКИ ПАРК  И ХАЛА ПИНКИ 77.681,00 

   ПАРК КЕЈ ОСЛОБОЂЕЊА 36.874,00 

   ПАРК КОД ДОМА ВОЈСКЕ 9.200,00 

ТРГОВИ И СКВЕРОВИ СКВЕР КАРАЂОРЂЕВ ТРГ 2.555,00 

   СКВЕР БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 351,00 

ОСТАЛЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ ЗП КОД ХОТЕЛА ЈУГОСЛАВИЈА 20.024,00 

   ЗП КОД ОПШТИНЕ ЗЕМУН 2.427,00 

   ЗП ПЕТРА МАРКОВИЋА 6.425,00 

   

ЗП ОД ЛИДА ДО МАРШАЛА 

ТОЛБУХИНА 39.675,00 
ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ ОБАЛА 

И 
ДЕСНА ОБАЛА И ПРИОБАЉЕ ДУНАВА – 

КЕЈ 

5.647,00 ПРИОБАЉА КОД ХОТЕЛА ЈУГОСЛАВИЈА 

 III  КАТЕГОРИЈА    

ПАРКОВИ ПАРК КАЛВАРИЈА 9.703,00 

   ПАРК ГАРДОШ 1.471,00 

   ПАРК ЈЕЛОВАЦ 23.333,00 

   ПАРК БРАНКО ПЕШИЋ 348,00 

ТРГОВИ И СКВЕРОВИ СКВЕР РУСКА 5.782,00 

У зелене површине IV категорије спадају зелене површине уз 

саобраћајнице (Бул. Николе Тесле, Улица Џона Кенедија, Бул. Маршала 

Толбухина, Цара Душана,Саобраћајница Т6) улични травњаци (Александра 

Дубчека, Николаја Островског, Штросмајерова, Кеј ослобођења,Вртларска, 22. 

Октобра, Првомајска, Стевана Марковића, Марије Бурсаћ, Николе Тесле, 

Винарска, Угриновачка). 223.631,00 

У зелене површине V категорије спадају зелене површине унутар 

стамбених насеља ( СН. Блок 9а, СН. Блок 11ц, СН. 22. Октобар, СН. Земун кеј I 

МЗ, СН. Карађорђев трг, СН. Вртларска, СН. М. Бурсаћ, СН. С. Ковачевић, СН. 

Ретензија, СН. Галеника, С. Земун Поље, СН.Батајница, СН. 11 МЗ, СН. 12 МЗ, 

СН. Телеоптик, СН. Тршћанска, СН Старца Вујадина, СН. Првомајска и остале 

зелене површине (МЗ Сутјеска, игралиште у насељу Алтина) 887.031,00 

У зелене површине VI категорије спадају улични травњаци (улице Рада 

Кончара, Тршћанска, Добановачка, Бертранда Расела, Душана Мађарчића, Фрање 

Крча, Добровољачка), травњаци у стамбеним насељима (СН. Блок 11ц, СН. 

Ретензија, СН. Земун Поље 2, СН. Саве Ковачевића) и остале зелене површине 

(МЗ Марије Бурсаћ, Галеника заштитни појас, ЗП Нушићева – Инжењера 

Атанацковића, МЗ Бранко Пешић, МЗ Сутјеска и Шевина, Саобаћајница Т-7, МЗ 

Јосипа Колунџије) 273.066,00 

СВЕГА ЗЕМУН 1.625.937,00 

 162,59 ha 

 

Општина Земун са 11000 дрворедних стабала заузима друго место после Новог 

Београда по броју стабала у граду, што износи 16% од укупног броја дрворедних стабала на 

подручју десет градских општина у Београду. Ова стабла имају покровност од 10 ha.  

Најзначајније зелене површине у Земуну су: Дунавски кеј, Градски парк, Парк Јеловац 

и Парк Соње Маринковић. 
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Дунавски кеј се налази на десној обали Дунава на потезу од Гардоша до Новог 

Београда. Целом дужином кеја (2,5 km) пружа се уређено шеталиште са различитим забавно-

рекреативним садржајима. Шетна стаза је смештена између обостраног дрвореда и једним 

делом у оси стазе се налази разделна трака, чија  ширина варира од 6-12 m, са изузетно 

квалитетном вегетацијом различитих категорија (лишћари, четинари, шибље, цвеће). Кеј је 

део визуелног и урбаног идентитета Земуна, уткан у историјско језгро ове општине. 

Простор који заузима Градски парк у Земуну има богату историју. У периоду од 1730. 

до 1871. године, налазио се такозвани Контумац, карантин у којем су били смештени путници 

који би допутовали са друге стране реке Саве у тадашњу Аустро-Угарску. Преуређивање овог 

простора у парк трајало је до 1886. године и то је била "прва уређена зелена површина, прво 

место за освежење и одмор, прво шеталиште за становнике пограничног града." Сада заузима 

површину од око 7,7 hа. У њему се налазе културни, верски и историјски споменици. У току 

2017. године извршена је реконструкција стаза и застора, платоа око чесми, постављено је 

дечје игралиште и нов парковски мобилијар. 

Парк Јеловац се налази у делу општине Земуна познатом као Калварија. Лоциран је на 

лесном одсеку, између насеља Сава Ковачевић на северу, Железничке колоније на западу, 

Бежанијска коса на југу и Тошин Бунар на истоку. Калварија је једно од три брда око којих се 

развио стари Земун (друга два су Гардош и Ћуковац). 

У централном делу Калварије формиран је парк, трапезоидног облика, познат под 

називом Јеловац. Укупна површина парка је око 1 ха. Парк је реконструисан у току 2008. 

године, и том приликом је уређено дечије игралиште, изграђени су терени за одбојку, кошарку 

и мали фудбал и повезани новим пешачким стазама. Број стабала је повећан са 254 на преко 

400. 

Парк Соње Маринковић се налази у улици др. Петра Марковића (некад улица Соње 

Маринковић) у Земуну, у непосредној близини Земунског кеја. Парк је комплетно реновиран 

2007. године. Заузима површину од приближно 0,6 ха. У њему се налазе налазе два дечија 

игралишта. Ова игралишта су једна од првих у граду која су изграђена на мекој подлози, те је 

делимично због тога, а делом због близине популарног кеја, веома посећен. 

 

4.3.3. Заштита природе 

Заштићена природна добра су подручја која се одликују геолошком, биолошком или 

екосистемском специфичношћу и разноврсношћу и градска општина Земун придаје изузетан 

значај њиховој заштити и одржавању.    

Завод за заштиту природе Србије води Централни регистар заштићених природних 

добара. Према тим подацима на подручју територије градске општине Земун се налази више 

заштићених природних добара односно предеоних целина и споменика природе заштићених 

законом.  

 

Земунска заштићена природна добра су: 

• Предео изузетних одлика Велико Ратно острво; 

• Лесни профил Капела у Батајници; 

• Земунски лесни профил; 

• Девет споменика природе  „Појединачна стабала“ у Земунском парку; 

• Винова лоза у Господској улици. 

 

Велико ратно острво је 2005. године стављено под заштиту као Предео изузетних 

одлика. Такође, под заштиту су стављена два лесна профила „Земунски лесни профил“ 

заштићен 2013. који је под режимом заштите II категорије и „Лесни профил Капела у 

Батајници“ проглашен 2015. године за заштићено подручје III категорије – локалног значаја. 
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У градском парkу у Земуну, решењем бр. 353-1297/91-3 од 26.9.1991. године донетим 

од СО Земун, заштићено је девет сабала и то: Четири стабла Кавкавске птерокарије (Pterocarya 

fraxinifolia Spach) и пет стабала тисе (Taxus baccata L.) 
 

4.3.3.1. Ток реке Дунав на подручју општине Земун 

Дунав представља изузетну природну вредност за Земун, који се налази на 1173 km 

тока Дунава, испод самог лесног платоа.  Дубина Дунава код Земуна је од 10-12 m, а код ушћа 

Саве око 22 m. Ширина Дунава је око 700 m, да би се у даљњем току ширио те код 

Панчевачког моста достиже 1050 m ширине. Из његовог корита се, у нивоу Земуна издижу 

две аде, Велико и Мало ратно острво. 

Велико ратно острво је настало у XVI веку,  првобитно као пешчани спруд, да би и 

дуготрајним таложењем муља, песка и других наноса оно увећавало површину тако да она 

данас износи 211 ha. Јужно од Великог ратног острва, у дунавском рукавцу је Мало ратно 

острво, дужине око 700 m.  

Просечна годишња температура површинског слоја воде Дунава код Земуна износи 

12ºC. Дунав је богат рибом те се у њему могу наћи шаран, буцов, деверика, смуђ, 

црвеноперка, кечига, бабушка, сом, гргеч и вретенар. Све напоменуто пружа добар основ за 

развој риболовног туризма.      

Плавна вегетација приобаља Дунава, речне аде, плиће терасе погодне су за исхрану 

различитих птица мочварица и матица Дунава привлачна за врсте птица везане за дубљу воду 

су основни чиниоци који доприносе разноврсности орнитофауне приобаља.  

 

4.3.3.2. Велико ратно острво 

Заштићено природно добро „Велико ратно острво“  састоји се од две речне аде 

(Великог и Малог ратног острва) смештених на ушћу река Саве и Дунава, у троуглу који 

омеђују Београд, Земун и остатке некада непрегледих мочвара и ритова на левој обали 

Дунава. Велико и Мало ратно острво чине јединствену геолошку творевину која се простире 

између 1172. и 1169. км тока Дунава,  а чине их, сем површине острва и заштитни појас у 

ширини од 50 метара од коте 70,10 m  надморске висине. Укупна површина заштићеног 

природног добра Велико ратно острво износи 211 ha, а чине га Велико и Мало ратно острво  и 

свака друга површина тла која се, при најнижем стању водостаја налази изнад нивоа реке, као 

и сви спрудови који се могу јавити услед дејства водених струја и промена у вегетацији или 

као последица наноса, а који су повезани са адама.   

 Велико ратно острво настало је у XVI веку као седиментна и алувијално-акумулативна 

творевина услед успора и заустављања пешчаних наноса. Острво је непоновљив елемент 

природе у центру Београда, смештено између два историјска језгра, београдске тврђаве и 

земунског средњовековног утврђења. Представља природну оазу зеленила у самом центру 

велеграда а  налази се у небрањеној плавној зони Дунава и зато неподесни за урбанизацију 

остали су без директног утицаја урбане зоне Београда, који их окружује у дужини од две 

трећине обале. Острво је зелена оаза релативно сачуване природе која поседује разноликост и 

богатство живог света, карактеристичног за некада широке плавне зоне Дунава и Саве, у 

непосредној близини центра Београда, што је редак случај у европским метрополама.  

Скупштина града Београда је 2005. године донела Решење   бр. 501-362/05-XII-01  о 

стављању природног добра „Велико ратно острво“, под заштиту као предела изузетних 

одлика. Заштићено природно добро поверено је на управљање, односно старање Јавном 

комуналном предузећу „Зеленило Београд“ из Београда. 

Природно добро „Велико ратно острво“, стављено је под заштиту ради очувања 

живописних пејзажних обележја и ненарушених примарних предеоних вредности од 

изузетног значаја за очување станишта природних реткости, ретких и угрожених птица 

мочварица и ради заштите репрезентативне морфолошке и геолошке творевине – речног 
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острва, насталог на ушћу Саве у Дунав као продукт флувијалне фазе у фацији корита, које има 

еколошки, културно-историјски и рекреативни значај за град Београд.  

   Подручја Великог и Малог ратног острва, иако се ради о релативно малом простору, 

могу се дефинисати као подручја од значаја за заштиту животне средине и културно-

историјског наслеђа, а нарочито за очување биодиверзитета, јер се у њему срећу осетљиви и 

комплексни екосистеми и сачувана су подручја значајна за врсте и животне заједнице које га 

насељавају, а имају велику улогу и у одржавању биолошке разноврсности ширег подручја 

приобаља и самог града. 

Острво није једнообразно станиште, већ га чини мноштво мозаично распоређених 

станишта, што је условило изражен биодиверзитет. Највреднији биотопи Великог ратног 

острва су очуване шуме и жбуње на влажним стаништима. Они представљају станишта 

највећег броја птичјих врста међу којима се истичу оне које спадају према међународним 

критеријумима у угрожене врсте. Такође су значајни остаци бара и трстика унутар острва, као 

станишта појединих животињских врста везаних за водене биотопе. 

 „Велико ратно острво“ ужива посебни статус и по основу свог  положаја, јер се 

непосредно ослања на међународне пловне путеве на Дунаву и Сави. Оно је једна од реперних 

тачака на најзначајнијем европском пловном путу (Коридор VII-NETS- Нови европски 

транспортни систем), који преко канала Рајна-Мајна-Дунав, повезује Северно са Црним 

морем. 

Када је 2005. године, Велико ратно острво заштићено као природно добро III 

категорије – „Предео изузетних одлика“, установљене су три зоне са различитим режимима 

заштите, и то зоне I, II и III степена заштите (члан 5. Решења).  

 

РЕЖИМ ЗАШТИТЕ ПРЕДЕО ОБУХВАТА 

 

ЗОНА ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ 

– РЕЖИМ ЗАШТИТЕ I 

СТЕПЕНА - ИМА 

КАРАКТЕР СПЕЦИЈАЛНОГ 

РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ 

- Мало ратно острво у целини 

- зона приобаља Великог ратног острва (форланд према Дунаву и Сави) 

- шумски комплекс (међупростор између водених површина унутар 

острва) 

- влажна подручја унутар Великог ратног острва 

- водене површине око Малог ратног острва  

- водене површине око I и II зоне на Великом ратном острву; 

 

ЗОНА РЕКРЕАЦИЈЕ – 

РЕЖИМ ЗАШТИТЕ II 

СТЕПЕНА 

- унутрашњи делови Великог ратног острва 

- некадашње обрадиве површине које се сада и у том статусу користе 

- ливадске површине и некадашње ливадске површине нападнуте 

багремцем и другим неаутохтоним врстама 

- део форланда према Дунаву који је делимично заузет бесправно 

изграђеним објектима и на ком су вршене неовлашћене интервенције на 

вегетацији и на тлу 

- локација јавног пристана према београдском делу са контролисаном 

јавном саобраћајницом и заштитном зоном у ширини од 10 метара која 

повезује ову локацију са постојећом плажом Лидо 

 

ЗОНА ТУРИЗМА –      

РЕЖИМ ЗАШТИТЕ III 

СТЕПЕНА 

- плажа Лидо са планираним проширењем на коме се може лоцирати 

организована туристичко-рекреативна понуда и нови садржаји  

- водена површина која је окружује и локацију јавног пристана према 

београдском делу 

     

Поред ових режима заштите природно добро „Велико ратно острво“ потпада и под 

следеће режиме заштите: зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања Београда, 

извориште водоснабдевања, водопривредни објекат, ловни резерват и риболовни резерват. 

Појава честог плављења Острва у знатној мери утиче на присуство ретких и значајних 

фитоценоза и појединачних примерака флоре и фауне, што чини овај простор нарочито 

значајним. Упркос утицајима човека, на том подручју је регистровано присуство већег броја 
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биљних врста, које носе све одлике које указују на порекло шума и њихово некадашње 

богатство врстама.   

 
Слика бр.11 Велико ратно острво 

(Извор: zemun.rs) 

Карактеристике вегетације Великог ратног острва, као и састав и бројност 

животињског света у директној су вези са режимом подземних вода и сталним и повременим 

плављењем. Вода и шумска вегетација представљају пресудан фактор који утиче на очување 

биодиверзитета предела изузетних одлика „Велико ратно острво“. 

Бујну вегетацију граде водене и мочварне заједнице, као и заједнице поплавних шума 

беле врбе, бадемасте врбе, крте врбе, беле и црне тополе, зеленог јасена и багренца. Развијена 

вегетација и постојање већих водених површина омогућава да се на острву и око њега храни, 

гнезди и размножава велики број птица од међународног значаја. Асоцијације беле врбе су 

доминантнне, а у оквиру њих су издвојене поједине субасоцијације, што представља 

пионирску вегетацију у непосредној близини воде, условљену сталним влажењем. Нарочито 

су очувана  велика стабла црне тополе, јасена и глога. Флора острва је карактеристична за 

мочварна станишта: трска и рогоз, шашеви и шевар, зова, багренац, коприва, бела росуља, 

повит, ладолеж и остале зељасте  врсте. У многим деловима се запажа доминација чистих 

састојина Amorpha Fruticosa-e, багренца, који гради непроходне шибљике. На појединим 

деловима острва егзистира врло осиромашени спрат зељастих биљака. 

Барска вегетација се јавља у двема уздужним депресијама (Велики и Мали Галијаш) и 

гради тзв. „подводне ливаде“. На отвореној површини бара присутни су и ретки примерци 

белог локвања (Nymphaea alba) који је заштићена природна реткост. Током плављења у 

пролећним месецима, бројне рибље врсте за потребе мреста залазе у привремено оформљене 

или сталне баре, па тако oстрво представља природно плодиште риба. Велики Галијаш је 

централни део овог природног рибљег плодишта, реконструисан и потпуно оспособљен током 

2006 – 2007 године. Са дужином од око 800 метара, ширином до 30 метара, претежном 

дубином до 2 метра при средње високом водостају и воденом вегетацијом која обезбеђује 

разноврсну мресну подлогу.  

Велико Ратно острво  је проглашено  природним рибљим плодиштем (Решење о 

проглашавању природних рибљих плодишта на рибарским подручјима „Службени гласник 

РС“, бр. 76/94 и 79/2002) у оквиру рибарског подручја „Дунав III“, а од 2010. године 

рибарског подручја „Србија Запад“. Акватични систем природног рибљег плодишта Велики 

Галијаш је насељен макрофитском флором коју чине хидрофилна вегетација (субмерзна и 

флотантна), док су обале канала насељене емерзним формама и копненом вегетацијом. 

Истраживањима је утврђено присуство 21 акватичне биљне врсте на локалитету канала 

Велики Галијаш. 

Велико и Мало ратно острво представљају, међу очуваним влажним стаништима која 

се налазе у Београду,  тачку највећег биодиверзитета на територији Београда, када је реч о 

https://www.google.rs/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCicucj7LZAhXDvhQKHQESBLkQjRwIBw&url=https://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=1b8d43c1-2c3d-4190-a35a-ccd083670f02&psig=AOvVaw1BLlgC4U6SDQnDdNFW-J9w&ust=1519134470752868
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орнитофауни и биљним врстама везаним за мочварна станишта. Фауна Острва, изузев 

орнитофауне, није богата другим врстама.  

На  Великом ратном острву забележено је присуство 163 врсте птица, а од њих само 6 

врста нема статус међународног значаја. Око 100 врста је проглашено за природну реткост 

Србије, а велики број је заштићем трајном мером забране лова у Србији.  Забележено је 

присуство неколико врста птица које у нашој земљи имају статус ишчезлих и критично 

угрожених.  

Већи број регистрованих врста птица на Великом ратном острву налази се у 

списковима врста који прате најзначајније међународне конвенције из ове области и то: 

Конвенција о очувању миграторних врста дивљачи – Бонска конвенција; Конвенција о 

заштити европског дивљег живог света и природних станишта – Бернска конвенција и 

Конвенција о заштити мочварних подручја од међународног значаја, нарочито као хабитата 

птица мочварица – Рамсарска конвенција. 

Од 66 врста птица које се на острву гнезди најјрепрезентативнији представник ретких и 

угрожених врста  је орао белорепан, који бира за гнежђење старе водоплавне шуме. У циљу 

популаризације заштите биодиверзитета, ЈКП „Зеленило Београд“ омогућава директан пренос 

понашања птица у гнезду орла белорепана у сезони гнежђења, на линку на својој веб страни2.  
 

Слика бр. 12  Прва зона заштите, осматрачница са информативном таблом смештена на локацији 

Мали Галијаш 

(Извор: http://duskoopacic.blogspot.rs) 

 

У  зимском периоду овде зимују 34 врсте птица мочварица  из северне Европе  и то  је 

једина прилика да се неке од ових врста могу срести у Србији.  

На простору острва живи и гнезди се велики број птица мочварица заштићених 

међународним уговорима и у одређеном тренутку на њему борави и по 10000 јединки па је 

подручје проглашено подручјем од међународног значаја за птице (ИБА). Неке се повремено 

јављају у прелетима, пошто се ово подручје налази на путу миграције север-југ. На Великом 

ратном острву су колоније белих чапљи, сивих чапљи, црвених чапљи и гакова. Природне 

реткости су: жалар, слепић, чигра, сребрнасти галеб, кукумавка и славуј, а од стално 

насељених птица можемо навести: сеницу, пузавца, коса, трстењака, млакара, белу плиску и 

дивљу патку.  

 
Слика бр. 13 Информативна табла на локацији Мали Галијаш 

 

                                                           

2 https://www.youtube.com/channel/UCF_nv3PVTsZ_gsdJR0dcUAA 

http://www.ekopuls.org/wp-content/uploads/Ptice-Velikog-Ratnog-ostrva.jpg
https://www.youtube.com/channel/UCF_nv3PVTsZ_gsdJR0dcUAA
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(Извор: http://duskoopacic.blogspot.rs) 

 

Ихтиофауну (фауна риба)  заштићеног подручја „Велико ратно острво“ чине врсте риба 

присутне у Сави и Дунаву. Анализом узорака узетих у октобру 2003. године констатовано је 

рисуство 22 врсте риба из породица: Acipenseridae, Esocidae, Cyprinidae, Siluridae, Gobiidae, 

Centrarchidae i Percidae. Углавном се ради о аутохтоним врстама, мада је у мањем броју 

запажено присуство хибирда што је последица што је последица заједничког мреста на 

ограниченим мресним подручјима. 

Завршетком радова у октобру 2007. године на санацији канала Велики Галијаш и 

његовим довођењем у функционално стање, добијено је природно рибље плодиште које 

доприноси разноврсности продукције рибљег подмлатка и очувању структуре заједница риба 

дунавско-савског речног екосистема. 

Део рибарског подручја коме припада и Велико ратно острво тренутно је дато на 

коришћење и газдовање ЈП Србијашуме- ШГ Београд. 

Водоземци и гмизавци имају велики значај у рањивом екосистему какав ја Велико 

ратно острво. Могу да достигну велику бројност и представљају основну храну многим 

угроженим и ретким врстама птица. Такође имају важну улогу у спречавању пренамножавања 

неких група бескичмењака.У оквиру класе Amphibia (водоземци), регистровано је присуство 

четири врсте реда Anura. У оквиру класе Reptilia (гмизавци), констатовано је присуство три 

врсте из два реда, Testudunes и Squamata. 

Фауна сисара је представљена са 23 врсте и 14 могућих. Вода је примарни фактор који 

утиче на формирање услова станишта на заштићеном подручју и она управља током  

еколошке сукцесије. Већина станишта се може окарактеристи као влажна или водена.  Друге 

врсте сисара углавном не могу да допру до Великог ратног острва због удаљености и водене 

баријере. Посебно интересантан примерак патуљастог слепог миша Pipistelus pygmeus који је 

ухваћен октобра 2008. године и представља једини доказани примерак ове врсте у Србији. 
Слика бр. 14 Први налаз патуљастог слепог мишића у Србији, Pipistrellus pygmaeus, на Великом 

ратном острву 

 
(Извор: zelenilo.rs) 

 

Значајна претња Великом ратном острву јесте ширење инвазивних врста (Amorpha 

fructicosa - багренац, Echinocystis lobata – američki krastavac i dr.). На овом локалитету је 

регистровано 25 америчких и азијских врста међу којима је више од 10 инванзивних врста 

које потискују аутохтоне врсте и угрожавају биолошки диверзитет  острва. 

Проглашавањем Великог ратног острва природним добром, пределом изузетних одлика 

омогућено је да се овај простор приведе намени и конзервационим мерама сачува и побољша. 
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Орнитофауна Великог ратног острва представља целину са друга два острва Чапљанац и 

Козара који се налазе са десне стране пловног пута Дунава.  

Ово станиште је драгоцено јер је готово нестало у Србији и одржало се само у 

фрагментима на спрудовима и у плавном делу обале уз Дунав и Саву. Значајна површина овог 

подручја се налази и у плавној зони на левој обали Дунава преко пута Великог ратног острва 

(Форленд на левој обали Дунава). 

Мочварна подручја у самом језгру велеграда, (на свега 800 м удаљености од Кнез 

Михаиолове улице) представљају непроцњењиву екосистемску вредност због природног 

капацитета апсорбовања вишка воде у плавним периодима године и способности разградње 

загађујућих материја у води, ваздуху и земљишту.  

Подручја Великог и Малог ратног острва могу се дефинисати као подручја од значаја 

за заштиту животне средине и културно-историјског наслеђа, а нарочито за очување 

биодиверзитета, јер се у њему срећу осетљиви и комплексни екосистеми и сачувана су 

подручја значајна за врсте и животне заједнице које га насељавају, а имају велику улогу и у 

одржавању биолошке разноврсности ширег подручја приобаља и самог града. 

Захваљујући богатству орнитофауне постоји перспектива  развоја у свету растућег 

ексклузивног вида екотуризма који се односи на посматрање птица (bird-watching). 

У циљу популаризације заштите природе, традиционално се на Великом ратном острву 

се организују еколошки кампови као и еколошке пешачке туре. 

 

4.3.3.3. Земунски градски парк (1886. године) налази се у центру Земуна у склопу заштићене 

просторно-културно историјске целине. Површина парка износи  77.206 м2 у коме се налази 

око 1300 стабала лишћарског и четинарског дрвећа. Заштићена стабла представљају велику 

ботаничку вредност, а она најстарија и својеврсну хортикултурну баштину. У Градском парку 

у Земуну се налази девет заштићених стабала „Четири групације кавкаске птерокарије“ и „Пет 

стабала тисе“.  

 

4.3.3.4. „Четири групације кавкаске птерокарије“ - Pterocarya fraxinifolia 

Заштићена стабла птерокарије се налазе испред зграде Земунске гимназије, представља 

их веома атрактивна групација високих стабала, добре виталности и старости око 100 година. 

Pterocarya fraxinifolia (птерокарија, кавкаски орах) као врста веома брзо расте и  може да 

достигне висину до 30 m и старост преко 200 година.  
Слика бр. 15  Стабла кавкаске птерокарије 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

(Извор: zemun.rs) 

4.3.3.5. „Пет стабала тисе“ - Taxus baccata L.  

 Taxus baccata (тиса) је заштићена законом и налази се на списку строго заштићених 

биљних врста јер је, поред своје декоративности, угрожена и од експлоатације због 

употребљивог дрвета  и спорог раста. Тиса  је зимзелени жбун или ниско дрво које може 

достићи висину  до 20 m и старост чак 2000-4000 година. Примерци тисе у градском парку 
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који су заштићени су стари око 100 година. Чини их једна групација од три стабла тисе и 

једно мушко и женско стабло тисе у близини Земунске гимназије.  

 
Слика бр. 16 Стабла тисе 

 
(Извор: zemun.rs) 

 

Испред  заштићених стабала тисе и  птерокарије у Градском парку су постављене 

информативне табле у циљу едукације посетилаца. 

Управљач – ЈКП Зеленило - Београд, спроводи мере неге и заштите стабала као и мере 

на унапређењу стања споменика природе. Стабла се редовно обилазе, штите од болести и 

штеточина, уклањају се суве гране, спроводе се нере заштите од гљива трулежница, итд.  

 

4.3.3.6.  Заштићено природно добро „Винова лоза у Земуну“ се налази у Господској улици 

бр. 4, у самом центру општине Земун. Заштићено је решењем Скупштине града Београда  

2014. године. Чокот  има велику естетску вредност и правилан хабитус, а широки разгранати 

чокот  у вегетацијском периоду оплемењује простор и доприноси вредности амбијента у коме 

се налази. Његова старост се процењује на преко 100 година.  Винова лоза у Земуну има и 

културно – историјску вредност. Налази се у дворишту зграде која је проглашена за 

непокретно културно добро  - „Старо језгро Земуна“.  Споменик природе „Винова лоза у 

Земуну“ је једна од ретких и очуваних примерака француске сорте Seibel, има велику 

биолошку вредност и представља прави раритет не само на локалном нивоу већ и шире.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика бр. 17  Винова лоза сорте Seibel  
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(Извор: zemun.rs) 

     

4.3.3.7.Заштићена природна добра – Лесни профили  

Лес је геоморфолошки седимент са фосилним наслагама уз помоћ којих је могућа 

реконструкција прилика које су владале током његовог акумулирања. Лесни одсеци су 

настали бочном ерозијом Дунава и Саве местимично рашчлањени терасама и сурдуцима.  

 Лесна зараван има највеће пространство с обзиром на то да заузима територију 

општине од горњих делова града до граница са суседним сремским општинама. Лесни 

профили су изузетно вредно природно добро, које може имати своју туристичку активацију 

кроз форму екотуризма. Лесни профили „Капела“ у Батајници и „Широка стаза“ у Земуну 

имају видљиве трагове формирања земљишта у последњих милион година. Лесно-

палеоземљишне секвенце профила у Батајници репрезентују најстарији део сремске лесне 

заравни.3 

Слика бр. 18: Лесни профил Капела у Батајници4 

 
(Извор: zemun.rs) 

 

4.3.3.8. Заштићено подручје "Земунски лесни профил" налази се под заштитом на основу 

установљених природних обележја - геолошких, геоморфолошких, палеогеографских и 

палеонтолошких вредности, као посебно вредан објекат геонаслеђа и репрезентативни доказ 

палеогеографских збивања за време леденог доба на овим просторима. 

„Земунски лесни профил“ заштићен Решењем од 29. новембра 2013. године, значајан је 

као вредан објекат геонаслеђа и репрезентативни доказ палеографских збивања за време 

леденог доба на овим просторима.5 

                                                           

3 Приказ основних вредности лесног профила у Батајници  налази се у Прилогу 3. 

4 Завод за заштиту природе Србије, 2008. год.  

5 Заштићена подручја - лесни профили у Земуну, поверени су на управљање удружењу грађана, „Еколошки 

покрети Земун“. 
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„Земунски лесни профил“ представља типични сувоземни лес. Дужина отвореног дела 

износи око 114 m, а висина око 30 m. На профилу је регистровано четири хоризоната леса и 

четири хоризоната фосилног земљишта - погребене земље, ствараних за време интерглацијала 

- топлијих интервала леденог доба. На основу тога, могуће је континуирано пратити развој 

лесних творевина у последњих скоро милион година, као и датовање времена лесних и 

палеоземљишних секвенци. 

Ова два заштићена лесна профила у Земуну једни су од неколико издвојених лесних 

профила који се налазе уз десну обалу панонског дела тока Дунава, чијим истраживањима је 

потврђено сазнање да нигде у Европи нема тако комплетних база података и тако моћне 

непоремећене серије лесних седимената, из чега је произашла и потреба да се такви 

комплекси заштите и очувају пред видном деградацијом њиховог окружења. 

Нова заштићена подручја Београда, лесни профили у Земуну, поверени су на 

управљање удружењу грађана, Еколошком покрету Земун. 

 

4.3.3.9.  Заштићено подручје „Лесни профил Капела у Батајници“ стављен је због својих 

нарочитих геолошких карактеристика и природних вредности под заштиту као Споменик 

природе геолошког карактера, односно као заштићено подручје III категорије – локалног 

значаја  решењем Скупштине града Београда од 28. маја 2014.  године.  

„Лесни профил Капела“ налази се 15 km северозападно од Београда, на стрмој десној 

обали Дунава, у близини насеља Батајница. Дужина отвореног профила износи око 250 m, а 

висина отвореног дела око 40 m. 

Секвенце на овом лесном профилу, формиране током последњих пет глацијално-

интерглацијалних циклуса представљају један од најкомплетнијих палеоклиматских архива на 

европском континенту током последњих 620.000 година. На лесном профилу се могу уочити 

шест главних интерглацијалних педокомплекса и шест слабије развијених интерстадијалних 

земљишта. На основу тога, могуће је извршити дефинисање времена лесних и 

палеоземљишних секвенци лесног профила Капела, као и корелацију са осталим лесно-

палеоземљишним секвенцама лесних заравни Војводине - чиме се употпуњују знања из 

области палеоклиматологије, палеогеографије, палеонтологије, седиментологије и 

геоморфологије. На основу истраживања великог броја стручњака за проучавање 

стратиграфије леса у свету, лесни профил Капела у Батајници, убраја се у један од 

најзначајнијих стратиграфских репера на овим просторима. 

 Неоспоран значај лесних профила у Земуну као локалитета јединствене геолошке и 

геоморфолошке вредности, заштићених  природних вредности општине Земун,  у оквиру 

којих је могуће планирање и развој геотуризма. Због њиховог великог научног значаја за 

палеонтолошка и палеогеографска истраживања, чест су предмет обиласка геолога и 

географа, посебно стручњака за стратиграфију и палеогеографију квартара из наше земље и 

иностранства. Отворени геолошки профил значајан је као објекат проучавања 

палеоклиматологије, палеогеографије, палеонтологије, седиментологије, геоморфологије и др. 

 

 

 

4.3.3.10. SWOT анализа 

Табела бр. 26 SWOT анализа за зеленило на подручју ГО Земун 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 
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- Сарадња друштвених субјеката, локалне 

управе и стручних институција 

- Стручност 

- Успешно спровођење зашттие 

- Партиципација грађана 

- Политичке одлуке 

- Израда ГИС-а зелених површина и 

заштићеног природног добра 

- Деградирање зелених поршина 

- Недовољна свест грађана 

- Недостатак новца 

- Бесправно зазузимање зелених површина 

- Претварање зелених површина у друге 

намене 

- Одсуство инструмената за одржавање 

зелених површина које нису јавног 

карактера 

- Недовољна партиципација грађана у 

доношењу одлука  

- Недовољан број стручњака 

- Неефикасна казнена политика 

- Недостатак иницијативе 

- Непланска изградња и заузимање 

природно вредног земљишта 

- Недовољна информисаност грађана 

ПРИЛИКЕ ПРЕТЊЕ 

- Подизање нивоа свести грађана 

- Едукација 

- Партиципација грађана  

- Основана комунална полиција   

- Управљање на вишем стручном нивоу 

- Међусекторска сарадња 

- Укључивање предузећа на територији 

општине 

- Побољшање квалитета зелених површина 

- Коришћење планских могућности за 

подизање ниових зелених површина 

- Промоција спорта и рекреације на 

зеленим поршинама 

- Волонтерски рад 

- Увођење прикладних културних и 

спортских садржаја на зелене површине 

- Побољшање мониторинга на заштићеним 

природним добрима 

- Сарадња између града и општине 

- Стављање нових зелених поршина под 

заштиту 

- Квалитетнијим зеленим површинама 

побољшати квалитет туристичке понуде 

- Мрежа бициклистичких стаза 

- Непоштовање закона 

- Неспровођење планова 

- Недостатак новца и инвестиција 

- Недовољно ангажовање стручњака 

- Неусаглашеност закона 

- Недовољна сарадња са вишим нивоима 

власти  

 

 
 

4.4. КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА 

Ваздух је један од главних чинилаца животне средине, чији квалитет одређује квалитет 

живота људи, директним утицајем на здравље, али и индиректно делујући на све остале 

чиниоце животне средине. Бројне епидемиолошке студије  су потврдиле повећање 

морталитета и морбидитета уздокованих загађеним ваздухом. Квантификација утицаја 
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загађеног ваздуха на здравље људи постала је једна од критичких компоненти (аргумената) 

приликом доношења одлука заинтересованих страна. 
Слика бр.19: Издувни гасови 

 
Извор (www.otkupvozila.rs) 

 

Загађивање ваздуха (аерозагађење) подразумева процес уношења загађујућих материја 

(гасови и честице) којима се ремети састав атмосфере. Загађен ваздух је ваздух таквог 

квалитета који може нарушити здравље људи, квалитет живљења или штетно утицати на 

животну средину. Извори из којих се емитују загађујуће материје деле се на антропогене и 

природне. Међу антропогеним постоје две групе: стационарни (термоелектране и топлане, 

рафинерије нафте петрохемијска постројења, фабрике тешке индустрије и друга индустријска 

постројења, постројења за инсинерацију, нуклеарне електране и др.) и мобилни извори 

(моторна возила, авиони и др.). Главни емитери загађујућих материја сваким даном све више 

постају моторна возила. У основне загађујуће материје ваздуха убрајају се: сумпорни оксиди 

(посебно SO2), азотни оксиди (посебно NO2), угљен-моноксид, угњен-диоксид, органска 

једињења (угљоводоници), честице чађи и аероседименти (таложне материје), тешки метали 

(посебно олово и кадмијум), хлорофлуорокарбонати, амонијак и радиоактивне материје 

(настале услед нуклеарних акцидената или ратних дејстава).  

Загађење ваздуха је глобални проблем, а посебно погађа велике градове и подручја у 

којима су лоцирана индустријска и термоенергетска постројења. Загађивање ваздуха у 

великим урбаним срединама узроковано је и густим саобраћајем (загађење потиче од бензина 

са додатком олова и дизела са високим процентом сумпора). Присутне су и високе 

концентрације чађи у ваздуху грејне сезоне услед емисије из индивидуалних котларница и 

локалних ложишта.  

У циљу да се развију одговарајући планови за управљање квалитетом ваздуха, 

неопходно је, пре свега, обезбедити поуздане информације о степену загађености.  

Квалитет ваздуха на територији Градске општине Земун, као део целине града 

Београда, је највише угрожен бројним индивидуалним ложиштима и котларницама на мазут и 

чврста горива, чији гасовити продукти сагоревања не пролазе кроз адекватан третман пре 

испуштања  у атмосферу што има изузетно негативан утицај на квалитет ваздуха у зимским 

месецима. У току целе године значајан негативни ефекат на квалитет ваздуха има непрописно 

спаљивање комуналног отпада на бројним дивљим депонијама, као и био-отпада на 

пољопривредним површинама. Услед близине аутопута и изузетно фреквентног градског 

саобраћаја постоји значајно повећање концентрација специфичних загађујућих материја у 

ваздуху, нарочито у зимским месецима услед температурне инверзије. 

Посебно треба нагласити проблем алергена, пре свих амброзије, који су препознати као 

озбиљан фактор угрожавања људског здравља и као такви заслужују већу ангажованост 

надлежних у циљу сузбијања ове алергене биљне врсте. Агенција за заштиту животне средине 

наставља праћење 24 алергене врсте полена на 20 мерних места распоређених на територији 
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Републике Србија. Најближа станица за мониторинг алергеног полена у ваздуху је на Новом 

Београду. Запажају се повишене концентрације полена дрвећа, трава и коровских биљака у 

периоду од фебруара до октобра. 

Према резултатима анализа, у ваздуху се појављују високе концентрације полена 

амброзије и повремено коприве. 

Близина сточарских фарми (13. мај и приватне фирме у ободним насељима Земуна) 

узрокује ширење непријатних мириса на целој територији Земуна у одређеним 

метеоролошким условима. 

Контрола квалитета ваздуха обавља се према Програму контроле квалитета ваздуха на 

територији града Београда.  

Ова контрола врши се ради утврђивања нивоа загађености ваздуха основним и 

специфичним загађујућим материјама пореклом из стационарних извора (ложишта, 

индустрија) и од саобраћаја.  

Контрола загађености ваздуха остварује се:  

• систематским мерењем имисије;  

• повременим или циљаним мерењем имисије;  

• праћењем утицаја загађеног ваздуха на здравље људи. 

  

У Земуну систематски се контролише загађеност ваздуха основним загађујућим 

материјама на мерном месту „Авијатичарски трг“ и на мерном месту „Јернеја Копитара“, а 

специфичним загађујућим материјама од издувних гасова моторних возила на мерном месту 

„Раскрсница Земун“ која се налази на углу Главне и Дубровачке улице. 

Према препорукама Светске здравствене организације број дана када измерене 

вредности концентрација загађујућих материја прелазе граничну вредност (ГВ) не би требало 

да буде већи од 10 % од укупног броја дана у мерном периоду. Према овоме, дозвољено 

прекорачење ГВ у току једног месеца је три дана, а током године 36 дана.  

  

4.4.1 Резултати контроле загађености ваздуха основним загађујућим материјама за 

период  2012-2017. година  

 
Табела бр. 27: Контрола загађености ваздуха основним загађујућим материјама- Средња 

годишња вредност концентрације  загађујућих материја у периоду 2012-2017 
Мерно место Временски 

период 

(година) 

Загађујуће материје  

Чађ 

(μg/m3) 

SO2 

(μg/m3) 

NO2 

(μg/m3) 

PM10 

(μg/m3) 

 

Авијатичарски трг 

број 7 

2012. 22,4/ 56,4 22.8 43.9 

2013. 21/ 57 17 36 

2015. /15 31,0 37,8 51,9 

2016. /20 39.5 48.7 67.0 

2017. / 26,6 33,7 38,1 

ГВ* 50 50 40 40 

Извор:Агенција за заштиту животне средине 

Легенда: SO2 – сумпор - диоксид; NO2 – азот – диоксид; PM10 – суспендоване честице 

дијаметра мањег од 10 μm; *ГВ – гранична вредност. 

 

 
Табела бр. 28: Број дана са прекорачењем граничних вредности имисија (GV/24) и толерантних 

вредности имисија (GT/24) на мерном месту Авијатичарски трг бр.7 

Мерно место Земун, Авијатичарски трг бр. 7 

Параметри Чађ (μg/m3) SO2 (μg/m3) NO2 (μg/m3) 

2012 >GV/24  0 35 
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 >GT/24   209 

2013 >GV/24  0 16 

>GT/24   244 

2015 >GV/24 / 0 62 

>GT/24 / 0 8 

2016 >GV/24 / 0 1 

>GT/24 / 0 0 

2017 
>GV/24 0 0 34 

>GT/24 0 0 13 
Извор:Агенција за заштиту животне средине 

Легенда: NO2 – азот диоксид; SO2 – сумпор диоксид;; * GV – гранична вредност, GТ – 

гранична толерантна вредност,  >GV/24  – гранична вредност када средње 24-часовне 

концентрације прекорачују граничне толерантне вредности, >GT/24– гранична толерантна 

вредност када средње 24-часовне концентрације прекорачују граничне толерантне вредности.  

 На основу резултата континуираних фиксних мерења нивоа загађујућих материја 

пореклом из стационарних извора загађивања ваздуха у току 5 година у периоду од 2012-

2017. године у Улици Авијатичарски трг бр. 7, у Земуну може се закључити да средње 24-

часовне граничне толерантне концентрације азот диоксида прекорачују граничне вредности, 

где се 2013. година нарочито издваја са 244 дана са прекораченим граничним толерантним 

вредностима, али да се уочава тренд опадања броја дана са прекорачењем граничних 

вредности, тако да у 2016. години није забележен ни један дан када су те вредности 

прекорачене. 

 
Табела бр. 29: Број дана са прекорачењем граничних вредности имисија (GV/24) и толерантних 

вредности имисија (GT/24) на мерном месту Јернеја Копитара бб 

Мерно место Земун, Јернеја Копитара бб. 

Параметри SO2 (μg/m3) NO2 (μg/m3) PM10 (μg/m3) 

2012 

 
>GV/24 18 0 86 

>GT/24  370 206 

2013 >GV/24 13 0 59 

>GT/24  12 138 

2015 >GV/24 3 26 124 

>GT/24 3 7 109 

2016 >GV/24 4 17 35 

>GT/24 3 7 35 

2017 
>GV/24 0 10 76 

>GT/24 / 0 / 

Извор: Агенција за заштиту животне средине 

Легенда: NO2 – азот диоксид; SO2 – сумпор диоксид; PM10 – грубе суспендоване честице ; * 

GV – гранична вредност, GТ – гранична толерантна вредност,  >GV/24  – гранична вредност 

када средње 24-часовне концентрације прекорачују граничне толерантне вредности, >GT/24– 

гранична толерантна вредност када средње 24-часовне концентрације прекорачују граничне 

толерантне вредности. 

На основу резултата континуираних фиксних мерења нивоа загађујућих материја 

пореклом из мобилних извора загађивања ваздуха у току 5 година у периоду од 2012-2017. 
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године, на мерном месту Јернеја Копитара бб. у Земуну,  може се закључити да средње 24-

часовне концентрације азот диоксида и сумпор диоксида прекорачују граничне толерантне 

вредности, али постоји тренд опадања броја дана у години када долази до те појаве.  Средње 

24 - часовне концентрације суспендованих честица PM10 прелазиле су граничну толерантну 

вредност у 35 мерења на мерном месту Улица Јернеја Копитара бб, току 2016. године, али тај 

број указује на значајно смањење у односу на претходну 2015  годину када су граничне 

толерантне вредности биле прекорачене чак 109 дана у току године. На основу резултата 

мерења у току 4 године може се закључити да постоји тренд опадања броја дана када загађење 

грубим суспендованим честицама  PM10 превазилази граничну толеранту вредност. 

 

4.4.2  Резултати контроле загађености ваздуха специфичним загађујућим 

материјама за период 2012 – 2017. године 

 
Табела бр.ј 30: Мерење загађености ваздуха спецуфичним загађујућим материјама 

пореклом од издувних гасова моторних возила-Средња годишња вредност концентрације  

загађујућих материја на мерном месту „Раскрсница Земун“у периоду 2012-2017. година 

Раскрсница Земун 
CO 

(mg/m3) 

NO2 

(g/ m3) 

SO2 

(g/ m3) 

ЛИОЈ 

(mg/m3) 

Pb 

(g/ m3) 

2012. година 5,74 180,00 55,00 4,89 0,42 

2013. година 3,19 135,30 27,00 2,66 0,36 

2015.година 1,86 77,70 27,00 / <0.001 

2016. година 2,07 113,8 28.15 / / 

2017. година 2,51 65,9 20.92 / / 

Гранична вредност 3,00 40,00 50,00 / 0,50 
Извор:Агенција за заштиту животне средине 

 

Легенда: CO – угљен моноксид; NO2 – азот – диоксид; SO2 – сумпор - диоксид; ЛИОЈ- лако 

испарљива органска једињења; Pb -олово *ГВ – гранична вредност. 

На основу резултата из тебела за мерења основним и специфичним загађујућим 

материјама током периода од 5 године, може се закључити да постоји тренд поступног 

повећања укупног нивоа аерозагађења. Током 2014. године нису вршена мерења загађености 

ваздуха основним и специфичним загађујућим материјама. Такође, не постоје подаци о 

граничним вредностима имисије угљен моноксида и суспендованих честица дијаметра мањег 

од 10 μm за 2012, 2013 и 2016. годину. На основу доступних података уочава се тенденција 

значајног увећања концентрације сумпор диоксида и азотних оксида у ваздуху, који су пре 

свега продукти сагоревања горива у индивидуалним ложиштима али и саставни делови 

издувних гасова моторних возила. Њихов негативан утицај се шири и на земљиште где у 

одређеним временским условима долази до појаве киселих киша и закисељавања земљишта и 

оштећења  историјских споменика, возила и објеката 

 

Црне тачке када је у питању загађен ваздух су:  

• Авијатичарски трг; 

• Раскрсница улица Главна-Змај Јовина;  

• Првомајска улица; 

• Мајора Зорана Радосављевића (Батајница).  

 

Идентификовани извори загађивања ваздуха на подручју општине Земун су пореклом 

од покретних извора емисије тј. од саобраћаја, а другим делом од стационираних извора, тј. 

процеса сагоревања чврстих и течних фосилних горива за процес загревања из индивидуалних 

ложишта.  
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У погледу основних загађујућих материја може се констатовати да су вредности чађи 

биле изнад ГВ у такозваном грејном периоду, док су специфичне загађујуће материје 

пореклом од издувних гасова моторних возила биле у границама ГВ, изузев концентрације 

олова која је тек после престанка производње оловног бензина знатно смањена.  

Загађеност ваздуха из мобилних извора је последица коришћења и увоза све већег 

броја старих возила за приватну употребу, донација и увоза старих возила, која се користе у 

јавном градском превозу, недовољне пропусне моћи саобраћајница, коришћења горива 

лошијег квалитета. 

Постоји потреба за спровођењем промена у регулацији саобраћаја и формирању више 

кружних токова на најпрометнијим саобраћајницама у Земуну, како би се убрзао проток и 

спречили застоји у саобраћају који веома доприносе загађењу ваздуха азотовим и сумпорним 

оксидима и угљен моноксидом. 

Спровођење даљинског грејања треба да се обавља плански чиме ће се допринети 

смањењу загађености ваздуха у сезони грејања.  

Могу се уочити разлике у погледу степена загађености ваздуха унутар самог подручја 

општине и то из разлога топографије терена, степена изведеног даљинског грејања, 

руралности подручја, густине и структуре саобраћаја, зонираним индустријским комплексима 

и стамбеним блоковима.  

У руралним подручјима која заузимају значајне површине у Земуну, сем загађења 

ваздуха из индивидуалних ложишта, значајно доприноси загађењу ваздуха и девастацији 

земљишта навика спаљивања жетвених остатака. 

На градском нивоу најугроженије су централне градске зоне где спада и Земун (зона IV 

која обухвата подручје преко Саве), а ниво загађености ваздуха за све испитиване параметре 

не показује линију опадања већ се константно задржава на високим вредностима, што је 

последица коришћења горива различитог квалитета, коришћења и увоза све већег броја 

старих возила за приватну употребу, донација и увоза старих возила која се користе у јавном 

градском превозу, недовољне пропусне моћи саобраћајница.  

  

4.4.3 Ниво радиоактивности у ваздуху6  

Мерење јачине апсорбоване дозе гама зрачења у ваздуху и испитивање садржаја 

радионуклида у приземном слоју ваздуха у течним и чврстим падавинама обавља се у оквиру 

Програма систематског испитивања нивоа радиоактивности у животној средини за три мерна 

места: Карађорђев парк, Зелено брдо и Обреновац.  

На подручју Градске општине Земун није одређено мерно место за праћење нивоа 

радиоактивности у ваздуху.   

Измерене вредности за јачину апсорбоване дозе гама зрачења у ваздуху на висини 1m 

изнад површине тла кретале су се у границама промене природног фона зрачења у ваздуху.  

Активности радионуклида вештачког порекла у ваздуху и падавинама није 

показивала повећање вредности радиоактивности за мерени период.  

  

 

 

4.4.4. Процена утицаја загађеног ваздуха на животну средину, здравље људи и         

квалитет живота 

 
Процена утицаја загађеног ваздуха на животну средину 

                                                           

6 Публикација UNECO, Примењена екологија  
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Негативни утицаји на животну средину у будућности требало би да буду 

заустављени. Управљање ризиком од деградираности животне средине треба да буде 

стратешко опредељење свих планова везаних за развој ове градске општине. Мере које су 

реалне и које се могу спровести да се зауставе даљи штетни утицаји на животну средину 

чине саставни део Акционог плана овог извештаја. 

 

Процена утицаја загађеног ваздуха на здравље становништва 

Загађеном ваздуху изложено је целокупно становништво, а посебно су угрожене 

осетљиве групе (деца, старе особе и различите категорије хроничних болесника). 

Загађујуће материје присутне у ваздуху спољне средине не оштећују у истој мери 

сва ткива. На дејство сумпордиоксида, азотових оксида и озона (надражљивци) 

најосетљивији је респираторни тракт. 

Свака од штетних материја која се може наћи у ваздуху има специфичан механизам 

деловања на људски организам. Патогена деловања настају као последица смањивања 

активне концентрације  кисеоника,  што  доводи  до  поремећаја  дисајне функције, а то 

даље слаби одбрамбене снаге организма, смањује радну продуктивност, повећава склоност 

ка обољењу и повређивању. 

На основу истраживања у свету, литературних података као и сопствених 

испитивања, потврђена су многобројна штетна деловања одређених материја у ваздуху, као 

што су: напади бронхијалне астме у масовним размерама у случајевима загађења ваздуха 

специфичним загађивачима; локално дејство на слузокожу и кожу, респираторне органе, а 

у случају ресорпције гасова - промене метаболизма и алергичне манифестације код 10% 

становништва. 

 

Закључна констатација:  

Идентификовани извори загађивања ваздуха на подручју општине Земун су пореклом 

од покретних извора емисије тј. од саобраћаја, а другим делом од стационираних извора, тј. 

процеса сагоревања чврстих и течних фосилних горива за процес загревања из индивидуалних 

ложишта. У већим градовима, мобилни извори (првенствено саобраћај) су преовладајући 

емитери загађујућих материја у атмосферу што се може односити и на Градску општину 

Земун.  

У погледу основних загађујућих материја може се констатовати да су вредности чађи 

биле изнад ГВ у такозваном грејном периоду, док су специфичне загађујуће материје 

пореклом од издувних гасова моторних возила биле у границама ГВ, изузев концентрације 

олова која је тек после престанка производње оловног бензина знатно смањена.  

Спровођење даљинског грејања треба да се обавља плански чиме ће се допринети 

смањењу загађености ваздуха у сезони грејања.  

Могу се уочити разлике у погледу степена загађености ваздуха унутар самог подручја 

општине и то из разлога топографије терена, степена изведеног даљинског грејања, 

руралности подручја, густине и структуре саобраћаја, зонираним индустријским комплексима 

и стамбеним блоковима.   

У погледу мера које ће допринети смањењу загађења ваздуха од саобраћаја, треба 

активно сарађивати са Градским Секретаријатом за саобраћај који са истог аспекта сагледава 

проблем заштите ваздуха од загађења. 

 

 

 

4.4.5. SWOT анализа  

Табела бр. 31: SWOT анализа за област ваздух на подручју општине Земун 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 
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-заинтересованост Општине и свих 

чланова радне групе да реше питање 

проблема жив.средине; 

-мултидисциплинарност; 

-умреженост институција на свим 

нивоима у циљу решавања проблема; 

мотивисаност за решавање проблема 

загађености ваздуха; 

-поседовање релевантних података; 

-учешће организација цивилног 

друштва; 

-обавеза извештавања о стању димњака 

на територији  Општине; 

-близина реке 

-пошумљеност леве обале реке 

велико Ратно острво са својим еко-

потенцијалима 

-недовољан број мерних места за фиксна 

мерења; 

-недовољна финансијска средства; 

-непознавање стручне проблематике; 

-недостатак програмског буџетирања у вези 

са еколошким проблемима; 

-непоштовање закона и прописа; 

-недовољна изграђена инфраструктура за 

алтернативни (бициклистички) саобраћај; 

-нема података о великом броју 

индивидуалних ложишта; 

-нема података о аерополену у ваздуху 

ПРИЛИКЕ ПРЕТЊЕ 

-донације међународних организација за 

пројекте који се баве жив.средином; 

-регионална  сарадња 

-употреба гаса као најчистијег фосилног 

горива; 

-израда стратегије одрживог развоја; 

-учешће у обележавању значајних 

датума; 

-веће коришћење јавног саобраћаја; 

-коришћење резервисаних површина за 

возила јавног превоза; 

-планирана урбанистичка регулација 

саобраћаја; 

-гашење котларница и прикључење на 

даљински систем грејања; 

-информисање и едукација преко свих 

видова информисања (медији,...); 

 

-Општина није јединица локалне самоуправе; 

-Градки саобраћај у Главној улици 

-велики број индивидуалних ложишта; 

-незаинтересованост грађана да чисте 

димњаке; 

-недостатак информација о врсти горива које 

грађани користе за индивидуална ложишта; 

-социјалне прилике становништва; 

-повећање моторног саобраћаја; 

-лоша урбанизација; 

-неспровођење законске регулативе; 

-површине под коровским биљем 

заосталост индустрија у технолошком 

развоју 

-спаљивање стрњишта и жетвених остатака 

-велики број дивљих депонија 

-бројност индивдуалног превоза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Област бука 
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4.5.1. Бука у животној средини савременог света 

Бука се дефинише као нежељени звук. Звучне појаве постају бука када, према 

субјективним исказима, ометају човека, како при раду, тако и при одмору. Комунална бука је 

бука емитована из свих извора који нас окружују у животној средини, изузев буке коју 

емитују извори на радном месту. У савременом свету, најзначајнији извори комуналне буке су 

друмски, авио и железнички саобраћај, индустријски објекти и други извори (изградња, јавни 

радови, „комшијска бука“). 

Проблем комуналне буке је огроман, како у свету, тако и код нас. У Европској унији је 

око 40% популације изложено друмској саобраћајној буци, чији дневни еквивалентни нивои 

прелазе 55 dB, а 20% је изложено нивоима који прелазе 65 dB, односно бораве у тзв. „црним 

акустичким зонама“. Око половине европске популације живи у акустички неконформним 

зонама. Процењено је да је више од 30% ове популације изложено ноћним еквивалентним 

нивоима који прелазе 55 dB, што делује ометајуће на спавање. 

За разлику од других еколошких проблема, проблем буке наставља тренд пораста, 

заједно са порастом жалби становника. Популациони раст, урбанизација, сталан технолошки 

развој, изградња саобраћајница, међународних аеродрома и железница доприносе 

усложњавању овог проблема. 

Загађење буком није само сметња која потиче из наше животве средине, оно 

представља и озбиљну претњу за јавно здравље. Због тога релативно нов изазов за 

истраживаче и креаторе јавних политика представља квантификацију обољења и 

здравствених проблема изазваних буком. Обрада слушне информације зависи од саме 

информације коју наш слушни апарат прима. Наима, уколико је та информација оцењена као 

релевантна и уколико је променљивог карактера, онда је и обрада интензивна. У противном, 

разврставањем информација она ће јед ноставно бити потиснута из свести. Човек слухом 

добија чак 85% свих комуникацијских информација! Наше уши се, дакле, никада не одмарају-

чак и док спавамо, наше уши примају, а мозак интерпретира звукове. Уколико проучавању 

слуха приступимо са аспекта физиологије, то значи да ћемо пажњу усмерити на 

функционисање спољашњег и унутрашњег уха као најважнијих делова веома комплексног 

система за анализу звука код човека. Уколико питању приступимо са медицинске тачке 

гледишта, бавићемо се недостацима слуха на које се жале пацијенти. У циљу откривања 

проблема са слухом, потребно је дефинисати нормалан слух. Одступања од нормалног слуха 

се крећу од постепеног губитка слуха, тзв. старачке наглувости (презбиакузија или 

presbyacusis) до глувоће. Медицина трага за инфективним, трауматским или контекстуалним 

узроцима ових недостатака. 

 

4.5.2. Основни појмови – звук и простор 

Поједностављено тумачење ова два основна појма било би да је звук оно што чујемо, а 

бука – сваки нежељени звук. Наиме, звук постаје бука онда када ствара непријатан, ометајући 

или осећај опасан по здравље. Такође, као што различито доживљавамо звук или буку коју 

сами правимо од оне коју трпимо, тако и свака особа има сопствени доживљај буке који 

зависи од бројних аспеката (контекст, личне особине, културне навике и др.). У физичком 

смислу, звук је резултат акустичне вибрације коју, пре свега, карактерише њен интезитет, од 

слабе до јаке, који представља ниво звука, изражен у децибелима (dB). Звучно поље је 

простор у коме постоји звук, а карактерише га чујни опсег фрекфенције од 20 Hz до 20kHz ( 

испод је инфразвук, а изнад ултразвук) и чујни опсег јачине звука кој се креће од 0 до 120 dB. 

Интезитет звука се, дакле, изражава у децибелима на скали која иде од 0 dB, доњег прага 

чујности код човека, до 120 dB, горње звучне границе нашег животног окружења. Референтни 

ниво од 0 dB одговара минималном нивоу звучног притиска који омогућује да наше уши 

уопште опазе звук (звукове тела, сопствених зглобова, срца, циркулације крви, итд.). Следећи 
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праг се налази на 80 dB и представља вредност која служи као основ за дефинисање буке у 

радној средини. 

Изложени сте звуку од 85dB и више: 

• Када сте приморани да вичете да би сте разговарали са особом која се налази испред 

вас; 

• Ако у јавном превозу други људи, који седе или стоје поред вас, јасно чују звук који 

допире из ваших слушалица;  

• Ако се ван аутомобила у коме се налазите, јасно чује звук са вашег радија иако су сви 

прозори затворени.  

У Београду се ниво буке из године у годину повећава за 1 до 2 dB. Мерења показују и да 

нивои буке дању и ноћу прелазе 10 – 15dB од max дозвољене. 

Дозвољене вредности: 

• дању 55dB; 

• ноћу 45dB у времену од 22,00 до 06,00 часова. 

 

4.5.3. Саобраћај као доминантни извор буке у градским срединама 

Бука која потиче од друмског саобраћаја, са изузетком насеља у близини аеродрома, 

градилишта, индустријских зона, главни је узрок ометања буком у урбаним срединама. 

Проблем саобраћајне буке чине још сложенијим услови одвијања саобраћаја у граду, односно 

чињеница да је број возила на улицама већи од броја за који су улице пројектоване. Фасаде 

зграда, поређане у непрекидном низу са обе стране коловоза, омогућавају вишеструку 

рефлексију буке. 

Бука моторних возила резултат је рада великог броја уређаја и система, који производе 

буку мањег или већег интензитета.  Иако један или два елемента обично представљају 

доминантне изворе, сви остали доприносе стварању укупне емисије буке возила, а то су: 

издувни систем, усисни систем, мотор, систем за хлађење и гуме. 

Емисиони ниво саобраћајне буке зависи од следећих фактора: 

• обима саобраћаја (број возила/h); 

• структуре саобраћајног тока (путничка, теретна, шинска возила) ; 

• брзине возила; 

• управљања саобраћајним током (кочење, убрзање) ; 

• карактеристика улица (површински слој коловоза, успон, кривудавост) ; 

• технике и стања возила (моторна изолација, гуме, издувни системи) ; 

• начина вожње и оптерећења мотора. 

Из емисије саобраћајне буке произилази имисија на посматраном простору, у 

зависности од параметара ширења у околини извора буке. Са повећањем удаљености од 

улице, ниво буке се смањује. Поред растојања, на ниво имисије утичу и следећи параметри 

ширења: 

• изграђеност (начин градње, висина зграда) ; 

• топографија терена; 

• звучне баријере; 

• растиње; 

• временски услови. 

 

4.5.4. Објективни критеријуми излагања буци - физичке карактеристике звука 

Звучни притисак - изражава се у паскалима (Pa), представља  промену притиска у 

ваздуху, гасовима, течностима и чврстим телима услед осциловања честица. 



77 

 

Звучна фреквенција - изражава се у херцима (Hz), представља учесталост промене 

звучног притиска. Људско ухо региструје  звучне фреквенције од 16 Hz до 20кHz, а 

најосетљивије је на звуке из тзв. говорне зоне (0.5 - 4кHz). 

Интензитет звука - представља акустичку (звучну) енергију која прође кроз јединичну 

површину. 

С обзиром на велики распон вредности звучних притисака од прага чујности (20µPа) до 

границе бола (20 Pа), све се више, приликом изражавања стања средине при простирању 

звучних таласа, користи величина ниво звука L (dB). 

У пракси, па и у свим прописима који говоре о допуштеној и недопуштеној буци, као 

релевантан податак се користи ниво буке. Показало се да је и при описивању буке и процени 

њене штетности, податак о нивоу буке најпогоднији. 

Временска зависност нивоа буке јесте параметар који указује на реалну ситуацију која 

влада у околини неког звучног (бучног) извора. Наиме, ниво буке може да буде сталан у 

неком временском периоду, што је ређи случај, али може да буде и променљив. Звуци сталног 

нивоа су они чије варијације у нивоу не прелазе 5 dB (бука коју стварају мотори или машине 

при уједначеном режиму рада, трансформатори у трафо-станицама), док су варијације код 

звука променљивог нивоа преко 5 dB (саобраћајна бука, бука у индустријским погонима, 

становима). 

 

4.5.5. Субјективни критеријум излагања буци – субјективно ометање буком 

Субјективно ометање буком је праћено непријатним осећајем услед негативног 

субјективног става особе према буци коју чује. За испољавање стресних ефеката буке овај 

негативан субјективан однос је од есенцијалног значаја. Три примарна фактора су од значаја 

да би нека особа негативно реаговала на буку: 

1. непријатне физичке карактеристике звука 

2. нежељеност звука 

3. ометање тренутних активности (комуницирање, ментална концентрација, одмор, 

рекреација, сан и др.). 

Утврђена је значајна корелација између еквивалентног нивоа буке и просечног степена 

субјективног ометања буком. Међутим, показано је да постоји знатан индивидуални 

варијабилитет у субјективном ометању комуналном буком. Овај варијабилитет условљен је 

низом акустичких и социопсихолошких фактора, као нпр. нивоом буке, присуством импулса, 

временским и спектралним карактеристикама звука, узрастом, занимањем, полом, општим 

здравственим стањем, условима живота, и ставом према извору буке. Ипак, сматра се да је 

ниво буке, изражен као еквивалентни трајни ниво или као средњи вршни ниво и број звучних 

догађаја, најзначајнији од физичких фактора. 

Субјективно ометање буком најчешће се мери упитницима у којима испитаник оцењује 

буку једним од понуђених одговора (од „не смета ми“ до „не могу да поднесем“) или цифрама 

на скали (од 1 до 10). 

У поређењу са другим штетним факторима у животној средини, показано је да бука 

доминира, и то у 85% одговора, као узрок незадовољства становништва својом животном 

средином. 

 

4.5.6. Здравствени ефекти буке  

     

Оштећење слуха 

Способност човека да чује звуке у фреквенцијском опсегу 16-20000 Hz и динамичком 

опсегу од 10-12 до 102 W/m2 назива се нормалан слух. Боравак у веома бучној средини може 

довести до аудиометријски мерљивог смањења осетљивости чула слуха човека, које се може 

опоравити после враћања у тиху средину. Ова појава се назива привремени померај прага 
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слуха (ПППС) и обично је праћен симптомом tinnitusa („зујање у ушима“). Уколико до 

поновног излагања буци дође пре потпуног опоравка, ПППС може прерасти у трајни померај 

прага слуха (ТППС). Када ТППС достигне просечан ниво од 25 dB на фреквенцијама од 500, 

1000, 2000 и 4000 Hz, ову појаву називамо трајно оштећење слуха. Тада човек почиње да 

осећа сметње у разумевању говора и поремећај је иреверзибилан. 

Значајно повећање ризика од трајног оштећења слуха настаје при професионалном 

излагању буци нивоа већег од 85dB. Уколико је човек изложен импулсној буци, нпр. при 

пуцању из ватреног оружја, нивоа преко 140 dB, трајна оштећења слуха могу настати 

тренутно. Непрофесионално излагање буци, у животној средини (дугогодишње излагање буци 

у дискотекама, кафићима, слушање гласне музике....), може имати штетне последице по слух. 

Таква појава се назива socioacusis и најчешће се региструје код младих особа. 

 

Ометање спавања 

Међу бројним негативним психолошким последицама које се код становништва 

угроженог комуналном буком могу очекивати, ремећење спавања сматра се основним и 

најважнијим. На основу нивоа буке, у највећем броју земаља лимит установљен за неометано 

спавање је 30 dB. Испрекидана бука има негативније ефекте на спавање од сталне, посебно у 

периодима дубоког спавања (фаза 3. и 4). У погледу извора буке, посебно неповољно делује 

на спавање бука тешких возила и возова, јер је карактерише доминација ниских фреквенција и 

вибрације. 

У досадашњим теренским и лабораторијским студијама доказано је да бука продужава 

време неопходно да се заспи, чини спавање површним и доводи до честих буђења. 

Минимални ниво буке који доводи до буђења је од 45 до 55 dB, што зависи од индивидуалне 

осетљивости и стадијума спавања. Ефекти буке после буђења испољавају се у виду умора, 

промена у расположењу, слабије субјективно процењеном квалитету сна, смањењу радне 

способности и дугорочним психо-социјалним и здравственим  ефектима. 

 

 Кардиоваскуларни  ефекти 

Најважнија кардиоваскуларна обољења, код којих се излагање буци изучава као фактор 

ризика су артеријска хипертензија и исхемијска болест срца. 

Патофизиолошку основу хипотезе да излагање буци повећава ризик за настанак 

артеријске хипертензије и исхемијске болести срца представља чињеница да бука узрокује 

реакције организма сличне онима које узрокују други стресори у радној и животној средини. 

Према општем моделу стреса, бука као стресор стимулише хипоталамо-хипофизо-адреналну 

осовину, срж надбубрежне жлезде и симпатички нервни систем, што повећава концентрацију 

циркулишућих „стрес хормона“: адреналина, норадреналина и кортизола, које се сматрају 

поузданим  индикаторима стресне реакције. 

Релативно је мали број епидемиолошких студија досад изучавао повезаност излагања 

комуналној буци  и артеријске  хипертензије  код изложене популације.  Резултати 

досадашњих епидемиолошких студија о вези између саобраћајне буке и артеријске 

хипертензије су контрадикторни, без обзира да ли је узети критеријум излагања буци 

објективни (ниво буке) или субјективни (субјективно ометање буком). 

 

4.5.7. Методологија мерења нивоа буке на територији општине Земун 

На територији града Београда, ниво буке у животној средини, прати се на 35 мерних 

места, у складу са Програмом мерења нивоа буке у животној средини на територији Београда. 

На подручју Општине Земун ниво буке мери се на 5 мерних места (Гоце Делчева број 2, 

Земунска гимназија, Главна улица број 28, Угриновачкам улица број 147, аутопут зона Форд-

Грмеч). Мерна места одабрана су као репрезенти појединих градских зона различите намене и 



79 

 

дуж најзначајнијих саобраћајница.5. Методологија мерења нивоа буке на територији општине 

Земун. 

 

 
Табела бр.32: Ниво измерене буке у Земуну у периоду 2013-2017. година 

Мерна места Зона 
Доба 

дана 
2013 2014 2015 2016 2017 

Гоце 

Делчева 2 

поред 

саобраћајнице 

дан 66 57 67 60 66 

вече 65 56 66 59 65 

ноћ 60 50 60 54 61 

Земун, 

Гимназија 
школа 

дан 53 52 48 55 47 

вече 53 53 47 51 49 

ноћ 45 42 39 43 30 

Земун, 

Главна 28, 

поред 

саобраћајнице 

дан 72 68 74 65 69 

вече 70 67 73 64 66 

ноћ 67 63 70 60 63 

Земун, 

Угриновачка 

147 

становање 

дан 65 61 61 64 63 

вече 63 61 59 64 61 

ноћ 58 55 53 57 58 

Форд - 

Грмеч 
индустрија 

дан 56 52 58 60 59 

вече 56 52 56 59 57 

ноћ 53 47 53 56 54 

(Извор: Градски секретаријат за заштиту животне средине) 

 

Апсолутно највећи ниво измерене буке је на мерном месту у Главној улици у Земуну и 

то је уједно и највиши измерени ниву буке у Београду приликом мерења на свих 30 мерних 

места. 

Почев од 1999. године, систематска мерења нивоа буке су у потпуности усаглашена са 

важећим стандардима у погледу начина и времена узимања узорака. У односу на ранији 

период, када су мерења обављана по принципу 3+2 (3 дневна и 2 ноћна), садашња процедура 

мерења подразумева 24-часовно мерење нивоа буке, с обзиром на чињеницу да је главни 

извор буке на мерним местима друмски саобраћај и на карактеристике ове буке. На тај начин 

добија се повећана поновљивост резултата, а самим тим омогућава њихова поузданост и 

смањује опсег несигурности. Ова мерења сада се обављају у пролећном и јесењем периоду. 

Приликом поређења резултата потребно је узети у обзир и специфичне напомене у односу на 

време обављања мерења и остале релевантне параметре. 

 

Одређивање карактеристика мерних места 

На свих 5 мерних места су одређивани фактори који утичу на ниво емисије и имисије 

саобраћајне буке и то: ширина улице, број коловозних трака, врста подлоге, стање коловоза, 

правац и нагиб саобраћајнице, тип раскрснице, присуство/одсуство тротоара, 

присуство/одсуство паркираних возила, удаљеност зграда од коловоза, присуство/одсуство 

других извора буке, положај мерног места. 

 

Општа разматрања у вези са методологијом мерења нивоа буке 
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Током спроведених мерења, главни извор буке је потицао од друмског саобраћаја. У 

том смислу могуће је говорити о саобраћајној буци као једином меродавном извору буке. 

Саобраћајна бука на некој локацији зависи у првом реду од типа саобраћаја, удела тешког 

саобраћаја, нагиба улице, типа улице, висине и густине кућа, подлоге, брзине кретања возила, 

близине семафора и раскрсница уопште, општег техничког стања саобраћајног фонда  и сл., а 

у нашим условима и општег  економског стања друштва. На једној локацији под 

претпоставком генерално истог режима саобраћаја, бука у ближој околини мерног места 

зависи од више параметара у првом реду од доба дана, дана у недељи, доба године и сл. 

Еквивалентни ниво на прометним локацијама има стабилну вредност која се за 

петнаестоминутне интервале мало мења. Ово уједно значи и да је основни интервал од 15 мин 

добро одабран.  

На основу искустава током мерења и имајући у виду измењену ситуацију у граду треба 

сматрати да постоји потреба за две различите дефиниције мерних места. Прве која би, као и 

до сада, узимала у обзира стационарна места и углавном евидентирала затечену ситуацију од 

нестационарних звучних извора и друга, која би се прилагођавала реалној животној ситуацији 

и пратила трендове и потребе у граду. На такав начин могло би се реаговати према тренутим 

потребама и решавати акутна проблематика буке. Тако би се решавала појединачна питања 

нпр. неких критичних аутобуских терминала, проблематика буке у ноћном периоду живих 

градских центара. На таквим мерним местима бука би се пратила током периода од 24 сата 

или неколико дана, давале би се оцене и предлози мера које треба предузимати, па затим 

мерна места измештала. На тај начин промптним реаговањем и снимцима стања могло би се 

могло би се директно помоћи стварно угроженим срединама. 

 

4.5.8. Урбанистичке мере за смањење буке у граду 

Праг од 120 dB означава границу бола изазваног буком. При оволикој буци боле нас 

уши, али ово својеврсно упозорење нажалост долази прекасно. Разлика између овог и 

претходног прага (85dB) је целих 35dB, док је притисак чак 56 пута јачи. Оштећење власних 

ћелија унутар уха наступа много пре самог осећаја бола у ушима. Звук, као резултат 

акустичне вибрације, простире се на различите начине у отвореном и затвореном простору, те 

тако производи и различите ефекте и мора бити третиран на другачији начин у ове две 

средине. Извор звука може бити неусмерен, односно може емитовати звук подједнако на све 

стране, или може бити усмерен, односно емитовати звук у једном смеру више него у другом. 

Усмереност зрачења извора звука није од великог значаја за затворене просторе, али често 

представља најзначајнији фактор за отворене просторе. На интезитет звука у отвореном 

простору значајно утиче дистанца пријемника од извора звука (закон опадања интезитета са 

квадратом растојања, односно смањење од 6dB кад год се раздаљина између извора и 

пријемника удвостручи), али утичу и молекуларна апсорпција звука од стране ваздуха, ветар, 

градијент температуре, снег и магла. Ниво звука од извора у затвореној просторији, састоји се 

од два чиниоца: директног звука и реверберационог звука који представља резултат 

вишеструких рефлексија. Када се анализира пренос звука из једне затворене просторије у 

другу, реверберациони звук је значајна компонента. На интезитет реверберационог звука 

утиче количина апсорпције која се налази у просторији, а не директно запремина просторије. 

Да би се ниво реверберационог звука смањио за 3dB, потребно је удвостручити укупну 

количину апсорпције. 

Мере за смањење нивоа звука могу се односити на три елемента: 

• на извор звука; 

• на пријемник звука; 

• на путању између извора и пријемника звука. 

Смањење саобраћајне буке остаје кључни задатак за унапређење здравља и квалитета 

живота грађана и грађанки. Према анализама Светске здравствене организације, 1,8% срчаних 
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удара у богатијим земљама ЕУ могу се довести у директну везу са нивоима саобраћајне буке 

преко 60dB. У својим смерницама из 2009. године о излагању буци ноћу, иста организација 

наводи да дуготрајна изложеност просечним вредностима нивоа буке износи 55dB, што 

одговара буци у улици оптерећеној саобраћајем, може да доведе до повишеног крвног 

притиска и инфаркта. Сваки пети Европљанин је редовно изложен таквим нивоима буке. 

 

 

Урбанистичко планирање 

Урбанистичко планирање подразумева израду стратешких плански докумената-

генералних урбанистичких планова (GUP), али и регулационих планова: планова генералне 

регулације (PGR) и планова детаљне регулације (PDR). Кроз ове планове, нејефикаснији 

инструмент за превентивно деловање на смањење штетних ефеката буке јесте планирање 

начина коришћење површина земљишта, односно зонирање функција, што је касније уско 

повезано са акустичним зонирањем јер се за зоне различитих намена дефинишу различити 

индикатори буке. Кроз GUP, то се обавља генералним урбанистичким решењем са наменама 

површина које су претежно планиране у грађевинском подручју, а кроз регулационе планове-

поделом простора на посебне целине и зоне и дефинисањем претежне намене земљишта по 

зонама и целинама (PGR), односно детаљне намене земљишта, као и пописом парцела и 

описом локација за јавне површине, садржаје и објекте (PDR). Кроз урбанистичко планирање, 

значајно смањење буке у отвореним и затвореним просторима може се постићи 

позиционирањем објеката на парцели-у односу на улицу и у односу на суседне објекте. У 

регулационим плановима, ово је одређено регулационим и грађевинским линијама, потребним 

нивелационим котама улица, раскрсница и површина јавне намене-нивелационим плановима, 

као и правилима уређења и правилима грађења по целинама и зонама. Како је некада при 

планирању и уређењу простора немогуће потпуно елиминисати или довољно удаљити изворе 

буке од отворених и зетворених простора намењених боравку људи, тада једну од могућих 

мера представља примена звучних баријера (изолационих или апсорпционих). Звучне 

баријере се углавном користе поред аутопутева, за ублажавање негативних ефеката буке на 

најближе окружење, а када се пажљиво приступи њиховом позиционирању, избору 

материјала, текстура и боја, могу постати атрактиван елеменат пејзажа. С обзиром на велике 

површине звучних баријера, оне моги представљати и полигон за укључивање јавности кроз 

креативни ангажман представника ликовних заједница. Ипак, звучне баријере увек производе 

дисконтиутет у простору, а представљају и значајан финансијски издатак, па се њиховој 

примени приступа само када је то заиста нужно, посебно у градским срединама. 

На овај начин, кроз просторне и урбанистичке планове дефинише се просторни развој 

саобраћајне анфраструктуре, чиме се може утицати на смањење негативних ефеката буке од 

саобаћаја на одређене градске зоне: 

• удаљавањем саобраћајних терминала од претежно стамбених подручја; 

• увођењем зона успореног саобраћаја у школске и стамбене зоне града; 

• дефинисањем пешачких зона у туристичким подручјима и централним градским зонама 

• планирањем подземних саобраћајница у случају повољне топографије; 

• планирањем и изградњом бициклистичке инфраструктуре којом се промовише 

немоторизовани саобраћај и унапређује јавно здравље-смањењем буке и појачаном 

физичком активношћу становништва. 

 

Закључна разматрања: 

Бука се убраја међу физичке агенсе за чији штетан утицај на животну средину и 

здравље људи се зна одавно. Утиче на поремећај психосоматског здравља, јер изазива 

различите непожељне ефекте. 
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4.5.9. SWOT АНАЛИЗА  

Табела бр. 33: SWOT анализа за област бука на подручју општине Земун 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

- заинтересованост Општине да реши 

проблем буке; 

- мултидисциплинарни  приступ решавању  

проблема; 

- постојање посебних површина намењених 

за јавни градски превоз (жуте траке); 

- постојање светлосне координације (зелени 

талас); 

- подршка цивилног сектора; 

- просторно и функционално уређење 

саобраћајних површина (паркинг места, 

пешачких коридора, увођење режима 

рестриктивног паркирања); 

 - ненаменско коришћење простора за обављање 

привредних делатности; 

- непостојање довољног броја бициклистичких стаза;- 

непоштовање грађевинских стандарда при изградњи 

пословно стамбених објеката; 

- недовољна надлежност Општине; 

 - недовољно изграђени капацитет за паркирање ван 

улица; 

- неинформисаност  и неедукованост становништва о 

буци и резултатима мерења 

- недовољно зеленла уз путни појас и недовољно 

заштитних зидова 

-велики број неисправних возила 

 
ПРИЛИКЕ ПРЕТЊЕ 

- доследна примена Закона о планирању и 

изградњи; 

- листа свих правних и физичких лица  која 

својом делатношћу утичу на стварање буке 

(укључити месне заједнице); 

- законске регулативе усклађене са 

директивама ЕУ; 

- квалитетнији јавни превоз; 

- побољшање проточности саобраћаја кроз 

редефинисање светлосних планова; 

- планирање  саобраћаја; 

- подстицање и промоција алтернативних 

видова превоза; 

- побољшање информисаности грађана у 

вези са питањем буке; 

- планирање стамбених и индустријских  

зона; 

- боља координација и комуникација са 

градским службама; 

- повећана моторизација; 

- недовољно ресурса за спровођење активности  које 

утичу на смањење буке; 

- нелегална градња и недовољна покривеност 

урбанистичким плановима; 

- недоследно санкционисање возила у прекршају; 

- приликом техничког прегледа возила не мери се ниво 

буке; 

- не постоји стандард који одређује емисиони 

- ниво буке возила при техничком прегледу. 
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4.6. Управљање  отпадом 

Отпад представља сваки материјал или предмет који власник одбацује, намерава да га 

одбаци или мора да га одбаци.   

Kомунални отпад је отпад из домаћинстава (кућни отпад), као и други отпад који је због 

своје природе или састава сличан отпаду из домаћинства и чине га: неопасан чврсти отпад из 

индустрије и отпад из комерцијалних установа и институција и домаћинстава.  

Посебна пажња и контрола је неопходна приликом управљања комуналним отпадом, 

мада је потребно и развити методе при руковању комуналним отпадом, а све у складу са 

прописима везаним за заштиту животне средине. Отпад ове врсте (комунални отпад) се 

генерише и у канцеларијама, јавним установама, хотелима у другим институцијама.  

Генераторе комуналног отпада представљају сва домаћинства на територији општине, 

предузетници, привредна друштва, јавне установе, хотели, организације. На територији 

општине Земун по попису из 2011. године има 57.989  домаћинстава, односто 168.170 

становника у четири катастарске општине.   

Настајање отпада је резултат укупне економске активности сваке државе и као такав је 

у директној корелацији са степеном развијености националне економије. Настајање 

комуналног отпада зависи од степена индустријског развоја, животног стандарда, начина 

живота, социјалног окружења, потрошње и других параметара сваке појединачне заједнице. 

Из тог разлога се количина комуналног отпада може разликовати међу државама, а такође и у 

оквиру поједине државе. 

Управљања отпадом представља велик проблем свих земаља нашег региона које је 

налазе у транзицији, поготово ако се стање у овој области упореди са високим стандардима 

који постоје у земљама ЕУ. Основни предуслов јесте стварање формално-правне основе, 

односно закона и других подзаконских аката који дефинишу правила игре у овој области, као 

и израду и имплементацију бројних стратегија и акционих планова чији је циљ стварно 

побољшање ситуације на терену. Република Србија има низ закона  из области заштите 

животне средине, који су у складу са стандардима ЕУ. У области управљања отпадом, 

најзначајнији су: Закон о амбалажи и амбалажном отпаду, Закон о управљању отпадом, Закон 

о заштити животне средине. 

Управљање отпадом укључено је у све нивое управљања – национални, регионални и 

локални, као и у готово сва подручја привредног деловања – производње, потрошње и 

свакодневног живота, а подразумева и велики број разноврсних учесника. Ово је разлог што 

ће све јединице локалне самоуправе имати одређену улогу у процесу управљања отпадом на 

свом нивоу, а то ће представљати саставни део националног уређења управљања отпадом. 

Стратегијом управљања отпадом Републике Србије 2010-2019  која је усвојена 2010. 

године (ревизија Националне стратегије управљања отпадом усвојене 2003. године), 

дефинишу се циљеви, принципи и опције управљања отпадом, стратешки правци и 

приоритетне активности на њиховој имплементацији, законодавно-правним активностима и 

институционалном јачању одрживог система управљања отпадом. У циљу успостављања 

одрживог система управљања  отпадом,  Стратегијом  је  предложено  формирање  региона  за  

управљање отпадом  (укупно  26  на  територији  Републике  Србије).   

У складу са усвојеном Стратегијом  управљања  отпадом  Републике  Србије  Град 

Београд је усвојио полазни,  стратешки  документ  у овој области, „Локални план управљања  
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отпадом  града Београда 2011-2020“, којим се дефинишу  циљеви  управљања  отпадом. 

Локалним планом се обавезно разматрају све врсте отпада и начини поступања, да би се 

одабрала  решења  која  су у складу  са принципима  интегралног  управљања отпадом и 

одрживим развојем. Локални план је у потпуности усклађен и са свим усвојеним плановима и 

стратегијама града. 

Локални план управљања отпадом израђен је за територију града Београда, за подручје 

14 градских општина и то: Вождовац,  Врачар, Гроцка, Звездара,  Земун, Младеновац, Нови  

Београд,  Палилула,  Раковица,  Савски  венац,  Сопот,  Стари  град,  Сурчин  и Чукарица.   Из  

Локалног   плана   управљања   отпадом   изузете   су  градске   општине: Барајево, Лазаревац 

и Обреновац које су потписале Споразум о заједничком управљању отпадом  са општинама  

Ваљево,  Лајковац,  Љиг,  Мионица,  Осечина,  Уб,  Коцељева  и Владимирци и донеле 

заједнички регионални план управљања отпадом. 

До  2020.  године  планира  се успостављање  одрживог  система  управљања  отпадом 

Београду на принципу „сакупљање – рециклажа – одлагање”. То подразумева организовано 

сакупљање, прераду и продају рециклабилног отпада и сакупљање и одлагање  преосталог  

комуналног  отпада.  Тиме  се, осим  заштите  животне  средине  и природних  ресурса,  

остварује  добит  од  рециклаже  и  смањује  количина  отпада  за одлагање,  што  продужава  

век  трајања  депоније.   

На подручју 11 градских општина (Стари град, Врачар, Савски венац, Палилула, Земун, 

Нови Београд, Раковица, Звездара, Вождовац, Чукарица и Сурчин) послове одржавања 

чистоће, сакупљања, транспорта и одлагања отпада обавља ЈКП „Градска чистоћа“, а на 

подручју  осталих  градских  општина  (Обреновац,  Младеновац,  Лазаревац,  Барајево, 

Гроцка и Сопот) те послове обављају општинска комунална предузећа.  

На основу извршене анализе, усвојено је да становништво  у 10 централних  градских 

општина  генерише  у  просеку  1,2  кг  комуналног  отпада  на  дан,  док  становништво 

осталих  7 градских  општина  генерише  у просеку  0,8 до 1 кг комуналног  отпада  по 

становнику  на  дан.  При  том,  истиче  се да  становништво  у субурбаном  и руралном 

подручју користи органски отпад (отпадну храну, итд.) за исхрану домаћих животиња, па је 

стога проценат органског отпада у просеку нижи од очекиваног. Дневно настане око 1.801 т 

отпада у домаћинствима у 17 градских општина града Београда. Густина отпада је емпиријски  

одређена  и за несабијени  комунални  отпад (отпад у контејнерима) износи 0,2 т/м3. 

Поред отпада из домаћинстава, највише је заступљен комерцијални отпад. Привредни 

субјекти углавном одлажу отпад у контејнере предвиђене за отпад из домаћинстава. Никада 

није тачно извршена процена односа комерцијалног отпада према отпаду из домаћинства.  

Велики проблем по питању управљања отпадом на подручју ГО Земун су дивље 

депоније. Према подацима Одељења за инспекцијске послове - Комунална инспекција, дивље 

депоније се налазе на следећим локацијама: 

• Улица Мозерова;  

• Лаудонов шанац;  

• Улица Јозе Шћурле; 

• Пазовачки пут, 

• Земун поље, између Курирске и Михаила Бандура;  

• Земун Поље (улаз са ауто-пута);  

• Галеника - Јована Стојисављевића преко пута броја 19-21;  

• Галеника - Ул.Светозара Папића преко пута броја 9-11;  

• Уз саобраћајницу Т6-преко пута ул.Солунске бр. 37;  

• Уз саобраћајницу Т6-код улаза у Плаве Хоризонте; 

• Батајница, ул.Широки пут код надвожњака преко ауто-пута Београд - Нови Сад. 
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Из напред наведеног уочава се проблем надлежности, односно ненадлежности, као 

основни разлог малог маневарског простора Градске општине Земун у области управљања 

отпадом и у области заштите животне средине уопште.  

Оно што Градска општина Земун може да уради је:  

• Израда, имплементација, ажурирање и мониторинг Локалног еколошког акционог 

плана (ЛЕАП);  

• Реализација програма едукације грађана о значају заштите животне средине; 

• Санација дивљих депонија; 

• Заштита паркова, шума и зелених површина;  

• Промоција концепта енергетске ефикасности;  

• Подржавања рада НВО-а из области екологије итд. 

Да би се реализовале све наведене мере неопходно је  учешће и унапређење свести 

грађана о потреби очувања и унапређења животне средине. У том циљу су  реализоване 

бројне едукативне радионице, трибине и манифестације: Манифестација „Најлепша цветна 

алеја“ реализује се традиционално, сваке године у периоду од априла до јуна. Грађани се 

подстичу да изврше пролећно чишћење, уређење и улепшавање зелених површина, башти, 

дворишта, балкона, дворишта предшколских и школских установа, као и блоковског зеленила. 

Званичне категорије које разматра жири и у којима се додељују награде и плакете су: 

„Најлепша башта“, „Најлепши балкон“, „Најлепше блоковско зеленило“, „Најлепше школско 

двориште“ и „ Најлепше предшколско двориште“ као и  „Најлепше уређено зеленило унутар, 

око и испред пословног простора“.  

Значајни датуми у заштити животне средине, као што је Дан планете Земље, Светски 

дан заштите животне средине, Дан вода, Сат за нашу планету и др. обележавају се у циљу 

популаризације одговорног односа према животној средини, сваке године низом 

манифестација едукативног карактера, уз редовно спровођење акција чишћења Великог 

ратног острва, обале Дунава на Кеју ослобођења, као и зелених површина у различитим 

насељима ГО Земун. 

Еколошке пешачке туре на Великом ратном острву се редовно организују у току лета 

сваке године и веома су добро посећене од стране грађана и медија, тако да њихова 

реализација има  значајан утицај на свест грађана о потреби очувања природних вредности. 

У циљу анимације најмлађих, организоване су  у предшколским установама и школама 

бројне радонице, еко квизови, акције чишћења школског дворишта, и подржане организације 

цивилног друштва у њиховим еколошким пројектима, а све у циљу едукације будућих 

еколошки одговорних грађана. Велика се пажња придаје рециклажи и правилном поступању 

отпадом и у самој општини се врши прикупљање папира, истрошених кертриџа и других 

секундарних сировина и њихово испоручивање оператерима. 

Природне вредности Земуна се нарочито чувају и промовишу те се организују 

обиласци Заштићеног природног добра винова лоза, Лесни профил Батајница, Велико ратно 

острво,  а организован је и Карневал лабудова за децу, као културно-еколошко едукативни 

догађај. 

 

4.6.1. Комунална предузећа битна за питања екологије и заштите животне средине 

У граду Београду постоји дванаест комуналних предузећа, а у овом поглављу ћемо 

споменути два, која су у директној вези са питањима екологије и заштите животне средине. То 

су:  

• ЈКП „Градска чистоћа”  

• ЈКП „Зеленило - Београд” 
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ЈКП „Градска чистоћа“ бави се пословима сакупљања, одвожења и депоновања 

комуналног отпада, чишћења и прања јавних површина на територији Града. 

Предузеће ЈКП „Градска чистоћа” основано је пре 134 године, тачније 01. 08.1884. 

године, као „Служба за изношење ђубрета из приватних кућа и чишћење септичких јама”, а 

као јавно комунално предузеће регистровано је 1989. године. 

Бави се пословима сакупљања, одвожења и депоновања комуналног отпада, чишћења и 

прања јавних површина на територији града и покрива 550.000 домаћинстава и 10.657 

привредних субјеката, установа и правних лица. Запошљава 1.608 радника, а организовано је 

у 4 сектора: „Оператива“ која обавља основну делатност на 10 општинских целина-погона; 

посебна организациона јединица Погон за сакупљање и промет секундарних сировина 

(Отпад); Погон сакупљања секундарних сировина и експлоатације (депонија Винча); 

„Одржавање“ које се бави одржавањем и ремонтом возног парка, “правних, кадровских и 

општих послова” и „економсих послова“. 

Делатност предузећа се обавља помоћу: 

• Специјалних комуналних возила-аутосмећара (којих укупно има 154 просечна старост 

8.5 година);  

• Аутоцистерни за чишћење и прање улица (65);  

• Ауточистилица и специјалне машине за прање и полирање пешачких зона (39);  

• Цистерни за прање под високим притиском (17);  

• Специјалних возила за уклањање и сакупљање кабастог смећа, шута – транспортних 

возила, аутоподизача, рол кипера, грајфера, као и индустријском и грађевинском 

механизацијом за потребе Депоније (139+3 електрични погон).  

Предузеће ЈКП „Градска чистоћа” је организовало 6 откупних станица картонске и 

папирне амбалаже: Цветкова пијаца, Пијаца Баново Брдо, Пијаца Зелени венац, Чубурски 

парк, погон “Отпад“-Ада Хуја у Вишњичкој улици, SWIFT центар (погон Звездара, улица 

Ђанга Рајнхарта). 

На 61 локацију у граду Београду постављена су рециклажна острва. На свакој локацији 

се налази по 3 контејнера од 3,2 м³ и то је укупно 183 контејнера.  

На седамдесетчетири локације у граду Београду постављене су рециклажни контејнери 

за пластику и стакло са седамдесетседам  контејнера. 

У граду Београду уграђено је 190 локација рециклажних подземних контејнера са 219 

подземних контејнера запремине  3 м3. 

Изградња савремених постројења за третман отпада који се сакупља са великих 

површина и са просторних растојања, као што су метрополе и региони, захтева изградњу 

трансфер (претоварних) станица. Трансфер станице омогућавају економичан превоз отпада на 

већим удаљеностима  од локације настајања отпада до дестинације третмана или одлагања. У 

подручјима где су постројења за третман  удаљена више од 20 km од места сакупљања, 

транспорт до коначне локације коришћења возила којим се сакупља отпад постаје 

неекономичан. Овим трансфер станицама управљају компаније за сакупљање отпада у име 

локалних власти, било кроз појединачне уговоре, или као део целокупног уговора за 

сакупљање отпада. 

 

4.6.2. Трансфер станице су: 

• Локације где се отпад сакупља пре транспорта на третман или одлагање и на тај начин 

се примарно користе за подршку локалном сакупљању отпада; 

• Локације где се може сакупљати и сепарисати рециклабилни отпад пре транспорта на 

коначан третман; 

• Локације где се могу сместити постројења за сортирање рециклабилног отпада. 
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Претовар отпада из возила мањих капацитета у посебна возила већих капацитета 

омогућава: 

• Смањење времена вожње комплетне екипе од места сакупљања до места одлагања 

отпада, а тиме повећање ефективног времена сакупљања отпада; 

• Смањење потрошње горива; 

• Смањење трошкова одржавања возила; 

• Смањење емисије у ваздух услед сагоревања горива; 

• Смањење оптерећења саобраћаја; 

• Смањење хабања и оштећења саобраћајница. 

За Београд се предлаже изградња 2 трансфер станице са изградњом линија за сепарацију 

рециклабила на локацијама трансфер станица: 

• ТС1 за општине Земун, Сурчин, Нови Београд; 

• ТС2 за општине Чукарица, Раковица, Вождовац. 

Извор: Локални план управљања отпадом града Београда 2011-2020 

Локација ТС1 се налази у привредној зони „Аутопут” у Земуну и Планом детаљне 

регулације за привредну зону „Аутопут” у Новом Београду, Земуну и Сурчину („Службени 

гласник града Веограда”, број 61/09), намењена је за Комплекс система управљања 

комуналним чврстим отпадом. 

 

Карактеристике трансфер станица 1 

Број радних сати   2 смене 

Капацитет претовара  390 t/дан 

Број смена    2 

Трансфер возила   2 + 1 резерва 

Број контејнера  од 50 t  4 + 1 резерва 

Капацитет линије за сортирање 100 t/дан 

Сортирање    папир, ПЕТ, метал 

 

4.6.3. Потребан број транфер возила 

Капацитет претовара  400 t (50x8) 

Дужина руте ТС – Винча  100 km 

Број рута за 8 сати   2 

Број рута за две смене  4 

Потребна возила   2+1(резерва) 

Контејнери од 50 t   4+1(резерва) 

(Напомена: Подразумева се рад ТС у две смене) 

 

4.6.4.  Транспорт и динамика одношења отпада  

Услуге сакупљања, транспорта и третмана комуналног отпада обавља ЈКП „Градска 

чистоћа” својим специјализованим возилима. 

Изношење отпада у Земуну врши се 365 дана у години, док је у другим насељима 

нешто ређе, што би у просеку представљало око 300 дана годишње за општину. Поред отпада 

из домаћинства, највише је заступљен комерцијални отпад. Привредни субјекти углавном 

одлажу отпад у контејнере предвиђене за отпад из домаћинаства. Никада није тачно извршена 

процена односа комерцијалног отпада према отпаду из домаћинства.  

Према подацима које је доставило ЈКП „Чистоћа“- Погон Земун, ово предузеће 

тренутно располаже следећом опремом и механизацијом за управљање отпадом.  
Табела број 34: Укупан број контејнера на територији градске  општине Земун 

   ГОДИНА   
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2007 2008 2009 2010 2017 

ком. ком. ком. ком. ком. 

Контејнери 1.1м³  3591 3675 3620 3228 1929 

ПВЦ канте 240 литара  5000 8711 11363 13561 25429 

Контејнери 3.2м³ (џамбо)  0 16 16 27 54 

Контејнери 3.2м³ (пет.мет)  0 0 18 18 6 

Контејнери за стакло(рециклажна звона) / / / / 7 

Спец.Контејнер за сакупљање текстила 
    

1 

Подземни контејнери 5м³  0 0 0 16 12 

Подземни контејнери 3м³ / / / / 50 

Подземни контејнери   1.8 м³ / / / / 1 

Подземни контејнери 1.5м³ / / / / 4 

(Извор: ЈКП „Градска чистоћа) 

Табела број 35: Локације  контејнера запремине 3.2м³ и  5м³ у 2010. години 

Локација Ближе одредиште Бр.зграде 3.2м³ 5м³ 

Бежанијска коса у КБЦ Бежанијска Коса 
 

8 
 

Главна бр.1, 8, 14,30, 46  

  

9  

Кеј ослобођења  

бр. 1, 7, 8, 11, 13, 13ц, 13е, 17  

  

10 
 

Светозара   Папића 

 

1 

 

4 

Јована Стојсављевића   37  3 

Милице Шуваковић   8  4 

Првомајска   37а  2 

Миће Радаковић   15  3 

Укупно контејнера запремине 3.2м³  27  

Укупно контејнера запремине 5м³   16 

(Извор: ЈКП „Градска чистоћа) 

 

Контејнери са рециклажних острва превозе се на погон „Отпад“ на Ади Хуји, док се 

остало сакупљено смеће са територије Градске општине Земун депонује на депонији Винча.  

Опрема је најчешће лоцирана на посебном простору за смештај контејнера, мада се дешава да 

се посуде за отпад постављају и на слободном простору. Под механизацијом се подразумевају 

возила која ЈКП „Чистоћа“ – Погон  Земун користи у свом свакодневном раду или повремено. 

У наставку је дат приказ расположиве механизације:  
 

Табела број 36: Механизација - Погона Земун 

ВОЗИЛА ГОДИНА  

ВРСТА ВОЗИЛА 2012 2013 2014 2015 2016 

Смећарци 18 18 20 22 22 

Транспорт- сандучар-кипер 7 10 8 8 8 

Грађев. еханизација -Wille 1 1 1 1 2 

Цистерне 8 8 8 8 8 

Ауто прскалице 1 2 2 2 2 

Ауточистилице 2 2 2 2 2 

(Извор: ЈКП „Градска чистоћа) 

 

4.6.5. Одлагање комуналног отпада  
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Отпад који се организовано прикупља одвози се на градску депонију у Винчи. Систем 

сакупљања отпада обухвата контејнере за отпад, опрему, као и возила за примарно и 

секундарно сакупљање, организацију и стварање тимова радника за сакупљање. 

 
Табела број 37: Број домаћинстава обухваћених прикупљањем отпада ЈКП „Градска чистоћа“ по 

земунским насељима 

Насеље Број домаћинстава 

Угриновци 3322 

Бусије 1164 

Грмовац 150 

Батајница 11327 

Нова Галеника+Алтина 5 000 

З. Поље+Пл. хоризонт 5 500 
(Извор: ЈКП „Градска чистоћа“) 

Отпад који се сакупи одвози се на депонију која је удаљена око 15 км од Земуна, а 

смештена је на напуштеној и рекултивисаној површини.  

 
Табела број 38: Приказ састава отпада - Категорија отпада % 

Баштенски отпад 6.68 

Остали биоразградиви отпад 30.93 

Папир 10.78 

Стакло 6.84 

Картон 8.97 

Картон - восак 1.74 

Картон - алуминијум 1.2 

Метал - амбалажни и остали 1.98 

Метал - Ал конзерве 0.4 

Пластични амбалажни 4.58 

Пластичне кесе 5.61 

Тврда пластика 4.73 

Текстил 5.31 

Кожа 0.61 

Пелене за једнократну употребу 3.67 

Фини елементи 5.98 

(Извор: ЈКП „Градска чистоћа“) 

 

 4.6.6. Рециклажа 

Рециклажа је поступак враћања корисних материја из отпада у циклус, при чему се 

иницијална намена отпада може мењати. Смањењем количине отпада који се мора коначно 

одложити на депонију, продужава се век коришћења депоније и значајно успорава процес 

исцрпљивања природних ресурса и смањује се емисија депонијских гасова. Прерада 

рециклабилног отпада смањује његов запремински удео на депонији, али и омогућава значајне 

економске ефекте локалној заједници путем отварања тржишта секундарних сировина. 

Основне предности увођења рециклаже су: 

• Смањење количине отпада који треба одложити на депонију; 

• Остваривање економске добити (директна продаја и посредно учешће у осталим 

производним гранама); 
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• Очување постојећих ресурса (користи се мањи простор за одлагање, а природни 

ресурси се мање користе за издвајање сировина-нарочито за Al, Co, Ni); 

• Ушеда енергије (мањи утрошак енергија за производњу при коришћењу секундарних 

сировина); 

• Отварање нових радних места; 

• Заштита животне средине. 

ЈКП „Градска чистоћа” води посебне активности у циљу увођења рециклаже на 

територији београдских општина које опслужује. На самом телу депоније из приспелог отпада 

врши се издвајање секундарних сировина. У граду су постављени специјални контејнери за 

сакупљање папира и ПЕТ амбалаже. Посебно су на Новом Београду, Земуну, Чукарици, 

Звездари и Палилули постављени специјални контејнери за пластичну амбалажу. 

ЈКП „Градска чистоћа” је у јуну 2009. године отворила прво „зелено острво” на 

територији града, у оквиру пројекта примарне сепарације и рециклаже отпада који је покренут 

у сарадњи са Скупштином града и Министарством животне средине, рударства и просторног 

планирања. Свако „зелено острво” има три типска контејнера за одлагање папира, ПЕТ и 

металне амбалаже. Ови контејнери запремине 3,2 кубика, су у три боје: зелени за папир, плави 

за метални отпад а наранџасти за ПЕТ амбалажу. 

На теритотији ГО Земун локације „зелених острва” су следеће: 

• Џона Кенедија бр.10 е, код бензинске станице; 

• Карађорђев трг бр.13. 

 

4.6.7. Прикупљање комуналног отпада погодног за рециклажу  

Амбалажни отпад представља материјал који се користи у производном циклусу како 

би се паковала и транспортовала роба широке потрошње. Шта се дешава са амбалажом када 

искористимо њен садржај? Она углавном завршава као отпад оног тренутка када испразнимо 

њен садржај или када се одређена купљена роба отпакује. 

 
Слика број 20: Контејнери за МЕТ, ПЕТ и папир                    Слика број 21: Процес рециклаже  

 

 

 

 

 

 

 
 

(Извор: ЈКП „Градска чистоћа) 

 

Употреба рециклираног материјала је коначна фаза рециклаже чиме се комплетира цео 

процес рециклаже.  

Организовано сакупљање отпада (секундарних сировина) се врши у централном делу 

Земуна, Батајници и Угриновцима, и то примарном селекцијом на извору: ПЕТ амбалажа и 

папир.  

Начин прикупљања отпада у општини Земун: 

• Грађевиски отпад - (машински и то машинама за утовар и камионом);  

• Кућни отпад - (уз помоћ контејнера и смећаром);  

• Комерцијални отпад - контејнери и камион смећар;  

• Пластични отпад - уз помоћ контејнера и смећаром;  

• Папир - уз помоћ контејнера и смећаром;  
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• Парковски отпад - прикупља се ручно, док се утовар и одвоз отпада врши машински.  

Сав неопасан отпад, укључујући и кабасто смеће, део отпада од привредних субјеката, 

шут и медицински отпад који прикупља ЈКП „'Градска чистоћа“ одвози се и депонује на 

депонију у Винчи. (Документ Секретаријата за заштиту животне средине града Београда) 
 

Табела број 39: Локације контејнера од 3.2м за Пет,Мет и Папир (Рециклажна острва) у 2017. 

години 

Погон Улица Ближе одредиште 
Број 

комада 

Земун 
Карађорђев 

трг 
Бр.13 1 

Земун 
Џона 

Кенедија 

бр.10 е, код станице за 

снабдевање горивом 
1 

(Извор: ЈКП „Градска чистоћа) 

 

 

 

 

Табела број 40: Локације звона за сакупљање  стакла у 2017.год. 

Погон Улица Ближе одредиште 
Број 

комада 

Земун Земунски кеј Гранд касино 1 

Земун Земунски кеј Лидо 2 

Земун Кеј ослобођења код ресторана Венеција 1 

Земун Главна улица Преко пута Робне куће 1 

Земун Карађорђев трг Бр.13 1 

Земун Кеј ослобођења код окретнице 82 1 

(Извор: ЈКП „Градска чистоћа) 

 

Табела број 41: Локације специјалног контејнера  за сакупљање  текстила у 2017.год. 

Погон Улица Ближе одредиште 
Број 

комада 

Земун Карађорђев трг Бр.13 1 

(Извор: ЈКП „Градска чистоћа) 

 

Табела број 42: Локација подземног рециклажног контејнера запремине 3 м 3 за сакупљање Пет,Мет  

и Папир 

Погон Улица 
Кућни 

број 

Ближе 

одредиште 
Врста суда 

Запремина 

суда 

Број 

комада 

Земун Кларе Цеткин пп 1г паркинг ПЗК,Рециклажни 3 2 

(Извор: ЈКП „Градска чистоћа) 
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Табела број 43: Локације подземних контејнера на Општини Земун 

Погон Улица Кућни број Ближе одредиште Врста суда 
Запремина 

суда 

Број 

комада 

Земун Светозара Папића пп 1 иза зграде ПЗК 5 4 

Земун Милице Шуваковић пп 8 паркинг ПЗК 5 4 

Земун Кларе Цеткин 1 са стране зграде ПЗК 3 1 

Земун Кларе Цеткин пп 1а паркинг ПЗК 3 1 

Земун Кларе Цеткин 7а 
 

ПЗК 3 1 

Земун Кларе Цеткин пп 7 
 

ПЗК 3 1 

Земун Кеј ослобођења пп 13д 
 

ПЗК 3 1 

Земун Кеј ослобођења пп 11 
 

ПЗК 3 1 

Земун Кеј ослобођења пп 9 
 

ПЗК 3 1 

Земун Кеј ослобођења пп 3 
 

ПЗК 3 1 

Земун Караматина 

 

угао са Фрушкогорском ПЗК 1,8 1 

Земун Јована Стоисављевића пп 37 иза зграде ПЗК 5 3 

Земун Гоце Делчева 17 
 

ПЗК 3 1 

Земун Гоце Делчева пп 17 
 

ПЗК 3 1 

Земун Гоце Делчева пп 2 
 

ПЗК 3 2 

Земун Гоце Делчева пп 7 иза зграде ПЗК 3 1 

Земун Гоце Делчева пп 7 
 

ПЗК 3 1 

Земун Џона Кенедија пп 23 
 

ПЗК 3 2 

Земун Џона Кенедија пп 10е иза Маxи-ја ПЗК 3 1 

Земун Булевар Николе Тесле пп 22 паркинг ПЗК 3 1 

Земун Булевар Николе Тесле 10 
 

ПЗК 3 2 

Земун Гарибалдијева 2 
 

ПЗК 3 2 

Земун Горњоградска 
 

зграда, Охридска 1 ПЗК 3 2 

Земун Горњоградска 17 са стране зграде ПЗК 3 1 

Земун Горњоградска 11а паркинг на улазу у Маxи ПЗК 3 1 

Земун Драгана Ракића пп 11 
 

ПЗК 3 1 

Земун Драгана Ракића пп 35а 
 

ПЗК 3 1 

Земун Драгана Ракића пп 47 
 

ПЗК 3 2 

Земун Драгана Ракића пп 40а 
 

ПЗК 3 1 

Земун Херцеговачка пп 4 
 

ПЗК 1,5 1 
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Земун Мића Радаковића пп 14 
 

ПЗК 3 1 

Земун Мића Радаковића пп 7 
 

ПЗК 3 1 

Земун Мића Радаковића 15 са стране зграде ПЗК 5 2 

Земун Првомајска пп 4 
 

ПЗК 3 2 

Земун Првомајска пп 37ц прилаз ПЗК 5 1 

Земун Првомајска 6 
 

ПЗК 1,5 3 

Земун Охридска пп 8 
 

ПЗК 3 3 

Земун Охридска пп 5 
 

ПЗК 3 2 

Земун Саве Бурића пп 10е 
 

ПЗК 3 2 

Земун Саве Бурића пп 14г 
 

ПЗК 3 2 

Земун Џона Кенедија пп 4 
 

ПЗК 3 2 

Земун Џона Кенедија пп 1 
 

ПЗК 3 2 

Земун Џона Кенедија 7 
 

ПЗК 3 2 

(Извор: ЈКП „Градска чистоћа) 

Закључна констатација:  

Оријентација управљања отпадом условљена је стварним потребама и захтевима 

становништва за овом врстом услуге,  

Потребно је перманентно подстицање начина руковања и одлагања отпада (планско 

одвајање секундарних сировина и остављање у рециклажном острву).  

Потребно је редовно информисати становништво о проблемима и приоритетима 

везаним за управљање отпадом и промовисати ефективне економске захтеве (плаћање) за 

услуге сакупљања и одлагања отпада. 

На однос грађана према начинима одлагања комуналног отпада могу утицати 

едукативне мере о негативним утицајима неодговарајућег сакупљања отпада на здравље 

становништва (прављење дивљих депонија).  

 
Слика број 22: Рециклажно острво 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                (Извор: ЈКП „Градска чистоћа“) 
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4.6.8. SWOT  анализа 

Табела број 44:SWOT анализа за област управљање отпадом на подручју општине Земун 

 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 
-спремност општине да учествује у 

решавању проблема отпада; 

-међусекторска  сарадња; 

-план, инфраструктура и обученост за 

управљање отпадом; 

-волонтерски сервис при Канцеларији за 

младе; 

-искуство у реализацији пројекта; 

-рециклажно двориште на територији 

Општине; 

-посебна радна јединица предузећа 

“Градска чистоћа” за Општину; 

-добра координација Града и Општине; 

-располагање стручњацима; 

-превазиђен начин прикупљања отпада; 

-недисциплиновано и неедуковано 

становништво; 

-величина и разуђеност Општине; 

-недовољан број рециклажних острва; 

-неинформисаност становништва у вези са 

локалитетом рециклажних острва; 

-лоша организација прикупљања секундарних 

сировина; 

-пијачне територије и постојање великог 

броја мегамаркета; 

-непокривеност урбанистичким плановима; 

-анимални отпад; 

-велики број паса луталица; 

-непостојање катастра отпадних материја; 

ПРИЛИКЕ ПРЕТЊЕ 
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-постојање погона градске чистоће на 

територији општине Земуна; 

-развој еколошке свести становништва; 

-лоша економска ситуација 

(заинтересованост за прикупљање 

секундарних сировина); 

-постојање Плана управљања отпадом 

града Београда; 

-постојање комуналне полиције; 

-стручна и финансијска помоћ 

међународних организација и фондова; 

-могућност повезивања са страним 

инвеститорима; 

-подизање постројења за рециклажу; 

-рад са омладином; 

-имплементација различитих планова за 

управљање  отпадом; 

-развој нових технологија; 

-лоша казнена политика; 

-недовољни капацитети комуналне 

инспекције  

-неусаглашеност са стратегијама других 

институција; 

-ниска цена секундарних сировина; 

-загађеност водотокова; 

-компликована процедура одношења отпада; 

-неразумевање надлежних за грађанске 

иницијативе у вези са отпадом; 

-компликована администрација за 

реализацију грађанских иницијатива; 

-лоше дефинисане надлежности тиме и 

сарадња међу институцијама; 

-непланска градња; 

-корупција; 

-неплаћање комуналних услуга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.  Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије  

    

4.7.1. Увод са законодавно - стратешким оквиром  

Општина Земун својим географским положајем, иако је централна градска општина, 

осликава низ специфичности. Кроз општину пролази река Дунав са огромним енергетским 

потенцијалом. Општина се састоји од градског језгра и приградских насеља. Као Србија у 

„малом“, општина Земун  дели просек Републике Србије и у енергетском смислу. То значи да 

се преко 55% укупне електричне енергије троши у домаћинствима у облику електричне 

енергије, која се користи за загревање и хлађење стамбених простора и загревање санитарне 

воде. Врло мали део општине је гасификован, а и у тим деловима се због врло високе цене 

гаса он премало користи што чини гасну мрежу неефикасном и скупом инвестицијом. 

Општина Земун има мали број котларница већег капацитета кoje снабдевају топлотном 

енергијом делове урбаних насеља. Већина котларница су застареле, неефикасне котларнице, 

које у великој мери доприносе степену загађености поготово централног градског језгра 

општине. Домаћинства која нису повезана на заједничке котларнице, а која чине велику 

већину у општини, загревају своје стамбене јединице уз помоћ угља и дрва користећи крајње 

неефикасне системе са релативно малим коефицијентом корисног дејства и уз значајно 

загађење животне средине или уз помоћ електро котлова, трошећи огромне количине 

електричне енергије на најнеефикаснији начин - за загревање објеката. На тај начин се 
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неповољна ситуација у погледу енергетске ефикасности целе земље пресликава и на oпштину 

Земун.  

Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2015. године, промовише: 

„Селективно коришћење нових и обновљивих извора енергије, са циљем успоравања стопе 

раста увоза енергената, смањивање негативног утицаја на околину и отварање једне додатне 

активности за домаћу индустрију и запошљавање локалног становништва, укључујући и 

прилагођавање пракси и регулативи ЕУ у овој области“.  

У складу са Стратегијом развоја енергетике, неопходно је извршити анализу постојећег 

стања у погледу заступљености обновљивих извора енергије на територији општине и 

енергетске ефикасности.  

Може се слободно констатовати да се обновљиви извори енергије готово и не користе у 

општини, чиме она улази у незавидан просек коришћења обновљивих извора енергије у целој 

земљи. Такође, енергетска ефикасност је на врло ниском и забрињавајућем нивоу.  

ЈП „ГСП“, које је један од главних узрока лошег квалитета ваздуха, у својим 

аутобусима не користи биодизел који је један од важних предуслова за смањење емисије 

штетних гасова.   

Јавна расвета је неефикасна и прескупа, без квалитетног даљинског управљања радом и 

интензитетом осветљења, уз коришћење застарелих система расвете са великом потрошњом 

електричне енергије. Не постоји ни један систем расвете у општини на бази коришћења 

соларне енергије. Иста је ситуација са осталим системима градске сигнализације, осветљењем 

објеката, билборда, семафорима, итд. Не постоји ни један фотонапонски систем који би 

практично без икаквих трошкова у експлоатацији био у функцији осветљења. Јавни објекти, 

вртићи, школе, факултети, спортски центри, домови здравља су већином енергетски 

неефикасни. Термо изолација објеката је незадовољавајућа и за загревање објеката се не 

користе обновљиви извори енергије, иако је у много случајева коришћење топлотних пумпи 

идеално за коришћење на територији општине. Истовремено већина објеката се у летњем 

периоду хлади појединачним клима уређајима уз велику потрошњу електричне енергије. Ови 

објекти и поред тога што треба да служе као пример рационалног трошења енергије, не 

поседују соларне системе за загревање санитарне воде, у објектима где је потрошња топле 

воде велика,  као што су спортски центри, здравствени центри, итд. Отворени и затворени 

базени се не загревају помоћу соларних колектора, тако да је сезона код отворених базена 

скраћена услед хладне воде, а у случају затворених базена је вода врло често на нижој 

температури од пожељне због смањења трошкова, а на штету самих корисника.  

Приватни и привредни објекти, раније изграђени, енергетски су неефикасни са великим 

енергетским губицима, слабом термо изолацијом и без коришћења обновљивих извора 

енергије, ако изузмемо коришћење огревног дрвета у недовољно ефикасним системима 

грејања. У новоизграђеним објектима се више пажње поклања изолацији самих објеката, али и 

даље са коришћењем система грејања који нису на бази обновљивих извора енергије.  

Иако је велики део општине руралан уз значајну пољопривредну производњу, остаци 

из пољопривредне производње се не користе ни као биомаса нити за производњу биогаса, 

него се делом чак и уништавају паљењем на пољима, доприносећи укупној загађености 

ваздуха. На територији општине се не врше засади брзорастућих пољопривредних култура за 

потребе производње пелета, иако за то постоје реални услови. Такође, на територији општине 

не постоји ни једно постројење за производњу биогаса и поред великог броја грла стоке која 

се гаји на њој.  

Укратко, примена обновљивих извора енергије на територији општине тек треба да 

започне и да уз побољшану енергетску ефикасност допринесе еколошком и индустријском 

просперитету, уз велику уштеду примарне енергије и смањење укупних трошкова.  

  

Законодавни оквири РС и ЕУ   
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• Закон о енергетици („Сл. гласник РС“, број 84/04);  

• Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2015. године;  

• Уредба о мерама подстицаја за производњу електричне енергије коришћењем ОИЕ и 

комбинованом производњом електричне и топлотне енергије („Сл. гласник РС“, број 99/09);  

• Стратегија развоја енергетике града Београда до 2030. године;  

• Уговор о оснивању енергетске заједнице потписан између Европске Уније и земаља 

Југоисточне Европе, ратификован од стране РС 2006. године; 

• Бела књига о обновљивој енергији,  објављена 1997. године;  

• Директива 2001/77/Е3 промовише повећање удела обновљивих извора енергије у    

производњи електричне енергије на интерном тржишту електричне енергије и стварање 

основе за будући оквир Европске Уније у тој области;  

• Директива 2003/30/Е3 промовише коришћење биогорива или других горива из 

обновљивих извора енергије као замене за дизел или моторне бензине за потребе транспорта;  

• Акциони план за биомасу РС из 2005. године је дефинисан као документ који би 

требало да одреди мере за промовисање биомасе у производњи топлотне и електричне 

енергије и у транспорту;  

• Директива 2009/28/Е3 промовише коришћење енергије из обновљивих извора енергије, 

утврђује заједнички оквир за промовисање тако произведене енергије и укида Директиве 

2001/28/Е3 и 2003/30/Е3;  

• Акциони план за биомасу 2010 - 2012. год. Републике Србије је израђен у складу са 

обавезама из Уговора о енергетској заједници и у духу Директиве 2009/28/Е3.   

  

4.7.2. Потенцијали ОИЕ oпштине Земун  

Општина Земун као једна од већих градских општина, поседује велике потенцијале за 

коришћење ОИЕ. Одговорним односом према животној средини и коришћењем ОИЕ, 

општина Земун може значајно повећати привредне активности у овој области, а самим тим 

обезбедити становништву реалне услове за запошљавање, инвестиције и започињање потпуно 

нових привредних делатности које у овом тренутку не постоје на територији општине. 

Коришћење ОИЕ би допринело њеном уравнотеженом развоју и очувању животне средине.   

Потенцијали за коришћење ОИЕ на територији општине су велики. Осим  градског 

језгра, велики део општине је руралног типа са пољопривредном производњом као примарном 

делатношћу, чији остаци из производње могу бити искоришћени као биомаса погодна за 

производњу пелета, брикета и других финалних производа атрактивних за домаће и страно 

тржиште. Коришћењем остатака из сточарске производње, може се организовати производња 

биогаса са могућношћу коришћења за потребе јавног превоза или даљу продају. 

Преорганизацијом плана сетве и обезбеђењем сировина за производњу биодизела и 

биоетанола, са производњом која неће нарушити основне захтеве пољопривреде за 

производњом хране, може се организовати производња ових производа. Коришћењем 

необрађених пољопривредних површина и простора у приобаљу, може се започети са 

производњом брзо растућих пољопривредних култура у циљу  производње биомасе.   

Општина Земун има велике потенцијале за коришћење енергије амбијента. Територија 

је богата подземним водама идеалним за коришћење топлотне енергије тих вода системима 

топлотних пумпи. Карактеристике земљишта и подземних слојева су погодне за коришћење 

енергије подземних слојева постављањем сонди, енергетских стубова и земаљских колектора. 

Температуре ваздуха у зимском периоду дају добре предуслове за коришћење енергије 

ваздуха помоћу топлотних пумпи, а река Дунав доноси са собом и огроман топлотни 

капацитет који се може искористити за загревање насеља општине Земун.  
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Потенцијали коришћења соларне енергије су такође велики, како за производњу 

електричне енергије фотонапонским системима тако и за производњу топле воде за потребе 

домаћинстава, јавних и привредних објеката помоћу соларних колектора.  

Према Стратегији развоја енергетике Београда, потенцијал ветра у приобаљу Дунава је 

толики да се може изградити ветро парк од 10 MW.   

Уколико би се само мали део ових великих потенцијала oпштине Земун искористио, то 

би неминовно довело до великог раста привредних активности, запошљавања људи, повећања 

стандарда грађана и општег просперитета целе oпштине.  

  

4.7.3. Биомaсa  

Биомаса представља енергију сунчевог зрачења трансформисану у органску материју, 

од које се накнадно може добити потребан облик енергије. Као гориво, биомаса представља 

обновљиви извор енергије.    

Према агрегатном стању, са утицајем на начин енергетског коришћења, биомаса се 

може поделити на:  

1.  Чврсту биомасу: остаци ратарске производње, остаци резидбе из воћарства и  

виноградарства, остаци шумарства, биљна маса брзорастућих биљака (пре свега, брзорастућих 

шума), део селектованог комуналног отпада, остаци из дрвнопрерађивачке индустрије, остаци 

примарне и секундарне прераде пољопривредних производа и друго;  

2. Течну биомасу: подразумевају се течна биогорива – биљна уља, 

трансестерификована биљна уља – биодизел и биоетанол;  

3.     Гасовиту биомасу: представља биогас, који може да се произведе из животињских 

екскремената или енергетских биљака (силажа траве и кукуруза), али као сировина могу да 

послуже и друге отпадне материје; гасовиту, па и течну биомасу, представљају и продукти 

гасификације, односно пиролизе чврсте биомасе. 

Чврста биомаса  

Чврста биомаса се дефинише као свака материја биљног порекла која се директно 

користи као гориво или се модификује и претвара у друге облике пре него што се користи за 

сагоревање.   

Основни типови чврсте биомасе су следећи:  

• Дрво и остаци шумарске и дрвно-прерађивачке индустрије,  

• Остаци пољопривредне производње (слама, остаци житарица и исушених биљних 

култура),  

• Брзорастуће енергетске биљне културе (узгајана биомаса),  

• Отпаци из прехрамбене индустрије,  

• Органски чврсти комунални отпад.  

Дрво  

Дрво представља најстарије чврсто биогориво. Дрво је најчешће коришћена биомаса за 

добијање топлотне енергије и енергије уопште. Сагоревање дрвета не доприноси стварању 

гасова који производе ефекат стаклене баште јер том приликом се не емитује више угљен-

диоксида него што то може апсорбовати остало дрвеће током свог раста. Производ 

сагоревања дрвета је пепео који се може користити у пољопривреди као ђубриво. Остаци из 

шумарске индустрије подразумевају биомасу која није посечена или уклоњена са локација 

сече дрвећа, као и отпадни материјал настао током одржавања шума, као што су  проређивање 

шуме и отклањање осушеног и поломљеног дрвећа.  

Остаци пољопривредне производње  

У остатке пољопривредне производње између осталог се могу убројати: слама 

(пшенична и сојина), остаци житарица и других култура, као и различите исушене биљке. 

Постоји извесна могућност за коришћење исушене биљне масе у производњи етанола. 

Производња етанола од целулозе ове врсте је компликованија од производње истог од 
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шећерне трске или житарица. Ове исушене материје се такође могу претворити у компост или 

се од њих може добити биогас. Оне обично нису најбоља горива за директно сагоревање јер 

сагоревају брзо и имају релативно ниску топлотну моћ.  

Брзорастуће енергетске биљне културе (узгајана биомаса)  

Брзорастуће енергетске биљне културе се узгајају искључиво ради њиховог коришћења 

као чврстог горива. Постоји неколико типова оваквих култура које се могу сместа користити 

као извор енергије. Једна од најчешћих биљних култура која се користи за ову намену је 

мискантус (Miscanthus). Мискантус води порекло из источне Азије, а због својих енергетских 

особина и отпорности на разне штеточине и биљне паразите је врло погодна за узгајање. Осим 

тога брзорастуће енергетске културе могу бити, на пример, густо сађене комбинације врба и 

топола високог приноса, које се секу у циклусима од 2 до 5 година, а најчешће сваке 3 године. 

Ове културе представљају дрвенасте вишегодишње биљке са кореном који остаје испод 

површине тла и након што се оне посеку, дају нове изданке већ следећег пролећа. Плантажа 

оваквих култура би могла трајати и до 30 година, пре него што поновно сађење постане 

неопходно, иако то зависи првенствено од продуктивности самих корена.    

Мискантус (Miscanthus)  

Култура мискантус је дрвенаста, вишегодишња трава са кореном у облику ризома, која 

се може сећи сваке године и тако најмање 15 година. Након треће године њеног узгајања, 

принос износи између 10 и 13 тона по хектару. Највећи забележени принос ове биљке је 

износио 20 тона по хектару. Масом ове биљне културе од 22 000 тона може се обезбедити 

довољно електричне енергије за напајање 2 000 домаћинстава годишње.  

Отпаци из прехрамбене индустрије  

Суви остаци који остају након прераде воћа и поврћа такође спадају у чврсту биомасу. 

Примера ради, након обраде шећерне трске, остатак износи око 30% почетног материјала и он 

представља једну чврсту, влакнасту материју која се већ дуго користи као гориво.  

Сагоревање било којег обновљивог горива у виду биомасе резултује продукцијом дима који 

опет може озбиљно загадити ваздух у непосредној близини самог места експлоатације.  

Органски чврсти комунални отпад  

У чврсти органски комунални отпад спада било која чврста материја органског порекла 

прикупљена у индустријским, пословним и стамбеним зонама, односно насељеним местима, 

као што су, на пример, остаци и отпаци од хране, папира и сл. Органски отпад, било да је 

настао у индустријским, пословним или стамбеним областима, представља, односно чини, 

знатан део укупне количине отпада који се одлаже на депонијама. Баш као што је то случај са 

другим типовима отпада, органски комунални отпад се може различитим методама 

трансформисати у енергију. Неке од тих метода су: директно сагоревање, односно спаљивање, 

као и анаеробна дигестија на самим депонијама или у постројењима за производњу биогаса.  

Облици чврсте биомасе    

С обзиром на основни недостатак чврсте биомасе, мала енергетска густина, што 

представља основни проблем при њеном транспорту и складиштењу, чврста биомаса се може 

припремити на одговарајући начин за процес сагоревања. Ови поступци припреме су 

енергетски захтевни, али техно-економска анализа од случаја до случаја може показати 

њихову оправданост.  

Пелети  

Пелети су фини, прерађени облик чврсте биомасе са ниским садржајем влаге, 

једноставни су за транспорт, складиштење и манипулацију. Производе се од пиљевине, 

комадића дрвета, дрвених струготина и дрвене коре, као и остатака пољопривредне 

производње. Пелети су пречника 6 - 8 mm, а дужине 5 - 30 mm. Највећи садржај влаге износи 

свега 8%. Главне предности примене пелета су следеће:  

• Пелети представљају обновљив извор енергије;  

• Приликом сагоревања формира се мала количина пепела;  
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• При сагоревању пелета настаје много мање штетних материја у поређењу са 

сагоревањем конвенционалних горива;  

• Пелети имају веома низак садржај тешких метала;  

• Приликом сагоревања пелета не образују се веће количине оксида сумпора;  

• Пружају одговарајући комфор при коришћењу у домаћинствима.   

Биомаса се обично прерађује у пелете у посебним постројењима користећи клипне или 

ваљкасте пресе. Сировине могу бити пиљевина, струготине или комадићи дрвета. Такав 

материјал се загрева ради исушивања и истовремене трансформације лигнина који, 

понашајући се као лепак, целу масу држи компактном и погодном за обликовање пелета у 

жељене облике и форме. Да би се пелети користили за загревање домаћинстава на пример, 

неопходне су специјализоване пећи. Пепео који остане након сагоревања пелета, богат је 

минералима и представља добро ђубриво за земљиште.   

Комадићи дрвета (Wood Chips)  

Комадићи дрвета или тзв. „чипс“, представљају механички обрађене комаде дрвета, 

чија величина варира од 1 до 100 mm. Критеријуми за класификацију квалитета дрвеног 

„чипса“ су следећи:  

• Величина: за инсталације малих димензија погодан је само фини „чипс“ (комади мањи 

од 30 mm) и средњи „чипс“ (комади мањи од 50 mm);  

• Садржај влаге: одређује енергетску моћ горива са једне стране, и његову погодност 

складиштења са друге стране;  

• Запреминска густина: представља однос масе и јединичне запремине (1m3) и зависи од 

типа дрвета, облика комадића, степена сабијања и садржаја влаге.  

Предности коришћења чврсте биомасе  

Предности коришћења чврсте биомасе су очигледни: то је материјал који би иначе био 

остављен да трули производећи угљен-диоксид или једноставно спаљен на неконтролисан 

начин. С обзиром да ће овај материјал у сваком случају произвести угљен-диоксид, било да га 

ми користимо или не, можемо га искористити тако да стекнемо неку корист од њега. Важно је 

у обзир узети чињеницу да ће енергија која се овде произведе бити у сваком случају 

произведена и то највероватније сагоревањем неког од типова фосилних горива. Стога, у 

еколошком смислу, биомаса представља јефтину алтернативу.  

Ограничења у коришћењу чврсте биомасе  

Основи недостак биомасе је, као што је раније наведено, мала енергетска густина, због 

чега је потребно обезбедити довољно простора за њено складиштење, што представља 

проблем и при транспорту материјала до места за сагоревање итд. Биомаса генерално захтева 

уситњавање пре сагоревања како би се обезбедили добри услови за сагоревање. У неким 

случајевима је такође неопходно сушење материјала, што је такође проблем, тј. потребно је 

улагање додатне енергије. Продукти сагоревања биомасе у неким случајевима, као што су 

неодговарајуће конструкције ложишта или лоша контрола услова сагоревања, могу 

представљати еколошки проблем, тј неопходно је њихово пречишћавање.  

Чврста биомаса је обновљива докле год се не користи брже него што ју је могуће 

произвести, односно поново створити. Горива у виду чврсте биомасе имају доста нижу 

енергетску густину у поређењу са фосилним горивима, што значи да ће они који је користе 

морати да је прибаве у знатно већим количинима и то за исте потребе које је могуће 

задовољити са знатно мањим количинама фосилних горива.   

Општина Земун, због својих специфичности (велика распрострањеност, пуно 

обрадивих површина, положај, итд) има велики потенцијал чврсте биомасе у Србији. 

Потенцијал чврсте биомасе постоји  у индивидуалним домаћинствима као и на необрађеним и 

неискоришћеним површинама, које се могу искористити за гајење брзорастућих биљних 

култура или „енергетских“ шума.  

Биодизел  
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  Биодизел је гориво које је састављено од метил естара масних киселина (Fat acid methyl 

esters) биљног или животињског порекла који се добија поступком реестерификације. Овим 

технолошким поступком биљно уље добијено цеђењем из уљне репице, соје, сунцокрета, 

меша се са метанолом и катализатором, најчешће калијум хидроксид (KOH), на температури 

60 - 90°C. Реакција почиње моментално и у зависности од начина мешања траје 3 - 6 минута. 

Резултат ове хемијске реакције је издвајање метил естра (90%) и глицерола (10%). Метил 

естар пролази накнадни третман у циљу његове филтрације и додатне технолошке обраде, 

чиме он постаје спреман за коришћење. Овим поступком добијено гориво биљног порекла по 

енергетским и физичкохемијским карактеристикима веома је слично фосилном дизел гориву. 

Може се рећи да је у овом тренутку биодизел идеалан супститут за конвенционално гориво 

јер је у потпуности прилагођен постојећој конструкцији мотора, а да при том задовољава и 

додатне критеријуме везане за екологију, обновљивост, као и поузданост коришћења. Ово су 

главне претпоставке успешне замене фосилних горива другим врстама горива.  

Основне компаративне предности у коришћењу биодизела су:  

• Смањена емисија гасова који изазивају ефекат  „стаклене баште“, пре свега CО2, CО, 

SО2, NО2, чађи, бензола, толуола; нарочито је ова предност значајна у великим градовима;    

• Већи садржај кисеоника у биодизелу омогућује потпуније сагоревање;  

• Био-деградабилан, нетоксичан;  

• С обзиром да биодизел није токсичан и да се брзо разграђује, случајна просипања или 

изливања представљају мањи ризик са аспекта загађења подземних вода;  

• Основне сировине обновљиве;  

• Као еколошки чисто гориво ослобођено је додатног опорезивања, чиме је цена 

биодизела за око 15% нижа у односу на дизел гориво;  

• Транспортне и складишне системе није потребно мењати приликом чувања биодизела.  

У развијеним земљама света, пре свега земљама Европске Уније (ЕУ), у задњих петнаест 

година актуелан је тренд супституције дизел горива минералног порекла са горивима на бази 

биљних уља.   

Пробна експлоатација аутобуса са погоном на биодизел B-100  

У периоду од 06.03.2006. до 12.04.2006. год. спроведен je тест коришћења биодизела B-

100 / 13.000 l, у реалним условима експлоатације ГСП „Београд“ на линијама 55 (Звездара 

пијаца – Железник) и 511 (Главна жел. станица – Сремчица). Испитивање је обављено на 2 

соло возила ИК-103 са погоном на биодизел, а поред ова два возила, као возила за поређење у 

идентичним условима експолоатације  коришћена су 2 возила ИК-103 са погоном на 

евродизел.  

 

 

Еколошки аспекти коришћења биодизела B-100  

Циљ овог испитивања било је мерење емисије издувних гасова аутобуса са погоном на 

биодизел и поређење са емисијом аутобуса са погоном на евродизел у реалним условима 

експлоатације.  Мерење је вршено у три режима рада: у празном ходу, на  50%  оптерећења и 

100% оптерећења.   

Измерене вредности показују да генерално возила са погоном на биодизел емитују 

значајно нижи ниво аерозагађења у сва три режима рада у односу на возила са погоном на 

еуродизел. Евидентно је да возила са погоном на биодизел имају вишеструко мању емисију 

CО, SО2, и чађи, као и емисију органских материја (бензен, толуен, ксилен).  

Даљи неопходни кораци за масовнију употребу :  

А - Доношење правне регулативе  

Б - Израда правилника и стандарда на националном нивоу у погледу:    

• Производње;  
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• Дистрибуције;  

• Коришћења  

• Квалитета биодизела сагласно EN DIN 14 214.  

Могућности коришћења биодизела  

На територији општине Земун постоје потенцијали за производњу биодизела. 

Међутим, у овом тренутку не постоји ни једно постројење за добијање биодизела, те самим 

тим не постоји реална могућност коришћења овог горива за масовнију употребу у возилима за 

јавни превоз. Важно је истаћи да производња биогорива из индустријских биљака 

подразумева дугорочну стратегију планирања усева намењених за исхрану и усева за потребе 

индустрије.  

Биогас  

Биогас је мешавина метана и угљен-диоксида, која се добија приликом разградње 

органских материја под анаеробним условима. Пошто се биогас производи тамо где се 

органски материјал разграђује без ваздуха, постоји широк спектар органских материја које су 

погодне за анаеробну разградњу:  

• Течно и чврсто стајско ђубриво;  

• Биолошки отпад из стамбених делова;  

• Биолошки отпад из кланица, пивара, дестилерија, прерада воћа, млекаре;  

• Обновљиви материјали, као што су кукурузна силажа.  

Пречишћен биогас садржи око 97% метана и као такав представља „обновљиви 

природни гас“ и могуће га је користити у свакој примени у којој се иначе користи земни гас. 

То укључује дистрибуцију кроз гасовод, грејање, употребу у разним технолошким процесима. 

Компримован, биогас може да се користи као погонско гориво за возила. Приликом 

сагоревања биогас има мању емисију штетних гасова у поређењу са конвенционалним 

горивима. У Европи, биогас као погонско гориво за возила, највише се примењује у Шведској. 

Примера ради, у граду Малмеу свих 200 аутобуса који су у систему јавног превоза користе 

биогас као гориво, као и велики број путничких аутомобила.   

Биоетанол  

Биоетанол је гориво које се добија поступком алкохолног врења из пољопривредних 

култура: шећерна трска, шећерна репа, кромпир, кукуруз. Најчешће се користи као мешавина 

са моторним бензинима у проценту 10 - 25%.   

Данас се биоетанол највише користи у Бразилу и САД где се ово алтернативно гориво 

масовно користи за путничка возила. Потрошња биоетанола у ове две државе чини 89% 

укупне светске потрошње. У Европи се биоетанол највише користи у Шведској.   

Са аспекта заштите животне средине, додатак биоетанола у гориво смањује ефекат 

стаклене баште до 20%, смањује емисију  CО до 30%, смањује емисију бензола и сумпора и 

потпуно је нетоксичан и биодеградабилан. Скоро све земље Европске уније, а и већина 

земаља у транзицији, у последњих десетак година, значајно су повећале производњу 

биоетанола. Овакав тренд ће се наставити и у будућности што потврђује и Директива 

Европске уније EC/30/2003 о алтернативним горивима и њиховој промоцији.  

 

4.7.4. Енергија амбијента  

Енергија амбијента (околине) представља јединствен извор обновљиве енергије чије су 

главне предности у лаком начину коришћења уз релативно једноставну и јефтину 

технологију. Коришћење енергије амбијента је у Европи постављено као први приоритет у 

решавању загревања и хлађења простора. Општина Земун поседује огромне потенцијале за 

коришћење енергије амбијента док се истовремено овај вид коришћења енергије у њој скоро и 

не примењује.  

 

Вода као извор енергије  
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Територија општине Земун простире се на десној  обали Дунава. Главни носиоци 

подземних вода су кречњачки седименти. Дубине експлоатационих бунара се крећу од 100 m 

до 150 m, којима су захваћене воде температуре од око 17°C до око 22°C. Издашности 

експлоатационих бунара се крећу од око 3 l/s до око 7 l/s.  

  Квалитет подземних водних ресурса на територији општине Земун је задовољавајући 

са аспекта коришћења ресурса као обновљивих извора енергије за потребе загревања и 

климатизације објекта у нискотемпературним системима.  

Доступне количине енергије зависе од специфичне топлоте воде, температуре 

подземних вода односно температурне редукције која се може остварити у топлотној пумпи и 

издашности објеката-бунара. Други фактор који утиче на доступне количине енергије је 

издашност експлоатационих објеката. Издашност бунара на различитим деловима терена је 

задовољавајућа за овакав вид експлоатације. У зависности од температуре флуида зависи и 

могућност примене хидрогеотермалне енергије. Пре свега се користи у сврху добијања 

топлотне енергије, а при вишим и високим температурама и електричне енергије. Доња 

граница температуре хидрогеотермалног флуида за производњу електричне енергије јесте 

100°C. Испод ове границе експлоатација ресурса у циљу добијања електричне енергије није 

економски исплатива, премда се на тржишту појављују бинарни системи у којима је могуће 

користити и ниже температуре.   

Предност експлоатације одрживих и обновљивих водних ресурса – хидрогеотермалне 

енергије је у лаком начину коришћења уз релативно једноставну технологију. Обзиром да је 

њен главни вид појављивања пре свега у подземним водама, овакав вид енергије лако се може 

користити и као директан извор топлоте и грејања, а развојем система топлотних пумпи, 

могућности вишенаменског коришћења ових вода значајно су увећане.  

Најбољи начин за коришћење хидрогеотермалних ресурса је за грејање и хлађење просторија 

применом топлотних пумпи. Ево неких разлога за примену оваквог решења:  

• Подземне воде су лаке за „хватање“, а сам енергетски ресурс је јефтин за развој и за 

експлоатацију;  

• Користи се локално расположив енергетски обновљив ресурс кроз релативно 

једноставну технологију;  

• Конзервација фосилних горива (нафте и природног гаса) кроз њихову замену 

обновљивим извором енергије;  

• Повећање у самодовољности и одрживости потрошње енергије;  

• Редукције у емисији штетних гасова (CO2, CO, SO2) и других загађивача – унапређење 

или побољшање квалитета животне средине;  

• Побољшање имиџа у јавности (домаћој и страној) локалне власти која користи 

обновљиве енергетске ресурсе;  

• Финансијска уштеда услед смањења потреба за набавком увозних фосилних горива;  

• Увођење принципа „одрживог развоја“, стављање општина на европску мапу градова 

чије локалне власти примењују еколошки приступ у планирању будућег развоја;  

• Развој туристичке понуде општина кроз програме коришћења подземних термалних 

вода, као што су то „spa“ и „wellness“ центри и слично.  

Подземне воде су својеврстан посредник између честица тла и топлотне пумпе. Могу 

да се користе као артерска вода (ако је притисак подземних вода довољно висок) или 

прављењем система црпних и повратних бунара.  

Најнижа температура подземних вода, при којој је могуће њихово директно коришћење 

у системима централног грејања износи 30о C. При нижим температурама топлотну енергију 

подземних вода могуће је користити само посредно. Дакле, температура од 30о C представља 

границу за дефинисање субгеотермалних подземних  вода. За коришћење топлотне енергије 

субгеотермалних подземних вода за грејање просторија, користе се топлотне пумпе.  
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Неке од предности при коришћењу подземних вода у системима топлотних пумпи су:   

• Током целе године подземна вода најчешће има температуру између 10 о C и 15о C, што 

је веома повољно и за максималне грејне капацитете могућност савладавања великих 

вршних оптерећења (чак и преко 500 kW);   

• Константна температура топлотног извора што позитивно утиче на ефикасност 

топлотне пумпе;   

• Већи капацитет директног хлађења (без примене топлотне пумпе).   

Неки од недостатака при коришћењу подземних вода у системима топлотних пумпи     

су:   

• За коришћење подземних вода је потребна дозвола надлежних органа;   

• Краћи век трајања у односу на системе који користе ваздух или тло као извор енергије;  

• Повећан ризик од урушавања или зачепљења бунара.  

Анализа могућности еколошког управљања, ремедијације и/или конзервацијенергетски 

искоришћених водних ресурса   

Приликом  експлоатације  субгеотермалних  подземних  водних  ресурса,  нарочито 

треба обратити пажњу на принцип одрживог развоја и оптималног и рационалног коришћења. 

То се пре свега односи на поштовање еколошких, хидрогеолошких, економски одрживих и 

принципа вишенаменског коришћења.   

Еколошки концепт подразумева придржавање свих мера очувања и конзервације 

постојећег стања животне средине, без деградације и промене исте приликом експлоатације 

подземних вода. То се нарочито односи на статус подземних вода након проласка кроз 

топлотне измењиваче. Како се том приликом подземним водама само снижава температура 

(без промена хемијског састава), воду је могуће враћати у геосредину преко упојних бунара 

(што представља и законску обавезу у многим земљама, посебно чланицама ЕУ).   

Систем упојних бунара омогућава да се направи затворен систем и омогући враћање 

целокупне количине воде која је искоришћена у систему топлотне пумпе. У случају да то није 

изводљиво, могуће је размотрити варијанте упуштања у отворене реципијенте (површински 

токови, канализациони колектори и др.) уз обраћање посебне пажње на адекватност 

температуре воде приликом испуштања (због присутне биоценозе). Такође је могуће 

искоришћену воду користити и у друге сврхе у смислу техничких, процесних и других 

потреба.   

Хидрогеолошки принцип подразумева рационално и оптимално коришћење подземних 

вода, без надексплоатације и нерационалног коришћења. Како је чест случај да се фаза 

експлоатације и одржавања система препушта корисницима система за грејање, искуство 

показује да се бунари често претерано исцрпљују и/или неадекватно користе и за друге 

потребе. Стога је неопходан хидрогеолошки надзор над коришћењем подземних вода и у фази 

експлоатације, тј. успостављање сталног мониторинга.   

Економски приступ подразумева сагледавање свих опција коришћења подземних вода, 

у смислу дефинисања оптималних решења, избор типа топлотне пумпе, измењивача и врсте 

грејних тела. Предлаже се обавезна израда студије изводљивости како би се пре почетка 

коришћења изабрао економски најисплативији модел за сваки појединачни сценарио 

експлоатације.   

Вишенаменско коришћење је последњи али не и најмање важан принцип. Он се односи 

на сагледавање могућности коришћења подземних вода након геотермалног третмана. 

Досадашња искуства указују да је исте могуће користити као техничке воде, у производно-

процесне сврхе, за наводњавање у стакленицима/пластеницима, чак у неким случајевима и за 

пиће. Примена оваквог коришћења могућа је и приликом тзв. каскадног коришћења, код 

подземних вода више температуре, када се воде користе за различите сврхе по температурним 

опсезима.  
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Ваздух као извор енергије  

На основу вредности часовних спољних температура са мерних места 

хидрометеоролошког завода, може се стећи одређена слика о условима који владају на 

територији општине Земун.  

Енергија атмосферског ваздуха може да се користи за грејање помоћу топлотних 

пумпи.  

Топлотна пумпа одузима енергију од атмосферског ваздуха и предаје је посредно или 

непосредно у грејани простор. Могу да се користе топлотне пумпе типа ваздух - ваздух или 

ваздух - вода у системима нискотемпературног грејања. Овакви системи могу да се користе и 

за припремање санитарне топле воде.  

Неке од предности коришћења атмосферског ваздуха као извора топлоте су:  

• Доступност (на располагању је свуда око нас); 

• Може да се користи без икаквих одобрења и дозвола;   

• Инвестициони трошкови су мањи него када се користе вода или тло.  

Неки од недостатака су:   

• Што је температура атмосферског ваздуха нижа, потреба за топлотом за грејање је 

већа.  

  

Земљиште као извор енергије 

Земља је значајан акумулатор топлоте, јер њена површина апсорбује сунчеву топлоту и  

путем конвекције и кише прима енергију која може да се искористи помоћу топлотне пумпе у 

кружном процесу са носиоцем топлоте. Релативно стабилна средња температура у земљи (7 - 

15° C), за дубине типичне за ове системе је повољна околност за функционисање топлотне 

пумпе. Директно, тј. слободно хлађење (без рада компресора) је такође могуће. Системи који 

користе геотермалну енергију су једни од енергетски најефикаснијих, еколошки најчистијих и 

експлоатационо најјефтинијих система. Када нема подземних вода (тј. када су оне ниске и 

недоступне), исцрпљивање тла се може вршити помоћу затвореног тока носиоца топлоте 

(најчешће раствора етилен гликол - вода). Овакав начин топлотног исцрпљивања тла је мање 

ефикасан у поређењу са системима црпних и повратних бунара, јер је топлотно исцрпљивање 

тла током грејне сезоне на овакав начин ограничено могућношћу задовољавајуће топлотне 

регенерације тла током лета.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Слика број 23: Температура тла у бушотини без утицаја рада топлотне пумпе 

 
      Извор: Википедија 
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На још већим дубинама температура тла расте услед дејства геотермалног градијента 

(просечно за 2,5 - 3° C на сваких 100 m дубине). Све то чини геотермалну енергију веома 

погодном за експлоатисање уз помоћ топлотних пумпи које користе земљу као топлотни 

извор. Одузимање енергије из земље може се вршити помоћу цевних регистара укопаних у 

земљу тј. колектора (хоризонтални системи) или помоћу сонди (вертикални системи).  

За прорачун потребне дужине вертикалног размењивача користи се специфични 

топлотни флукс (‚‚specific heat extraction rate‘‘),  изражен  у W/m  дужине бушотине. Ове 

вредности крећу се у опсегу од 40 до 70 W/m, зависно од врсте земљишта, годишњег времена 

рада топлотне пумпе, броја околних бушотина итд. Да би се добили поуздани подаци, 

развијен је тест термичког одзива (‚‚Thermal response test‘‘). Овим тестом добијају се 

термички параметри земље на лицу места.  

Неке од предности при коришћењу енергије земљишта у системима топлотних пумпи 

су:   

• Дуг век трајања (преко 50 година);   

• Поузданост;  

• Нема расхладних кула и нема опреме на фасади или крову;  

• Мања бука.  

Неки од недостатака при коришћењу енергије земљe су:  

• Потребна велика површина подземних измењивача топлоте, што значи релативно 

високи инвестициони трошкови; 

• Земља се у енергетском смислу спорије обнавља од ваздуха и воде.  

Промене температуре спољашњег ваздуха током године немају великог утицаја на 

температуру тла већ на дубинама од 10 m до 20 m.  

 

Река Дунав као извор енергије  

  Река Дунав протиче рубним делом општине Земун. Поред свих својих предности Дунав 

доноси и огроман термички потенцијал. Топлотна енергија коју носи Дунав се може 

користити помоћу система топлотних пумпи у електранама које призводе топлотну енергију 

за насеља на територији општине. На тај начин добила би се неколико пута јефтинија 

топлотна енергија него у случају коришћења фосилних горива. У комбинацији са још неким 

другим обновљивим извором енергије као што је на пример биомаса, могле би се изградити 

врло ефикасне и еколошке централе које би биле 100% обновљиве, а у експлоатацији би биле 

знатно економски исплативије. Позитивни примери се могу наћи у Скандинавским земљама 

где овакви системи имају дугу традицију и где се око 40% топлотне енергије у електранама 

великих градова добијају из енергије Балтичког мора помоћу топлотних пумпи, а 60% из 

биомасе.  

  

4.7.5. Соларна енергија  

  Човечанство је током XX века успело да потроши скоро све залихе необновљивих 

извора енергије, пре свега фосилних горива, које су се милионима година таложиле у земљи. 

Такав неравномеран развој је условио и низ других појава као што су повећана емисија 

штетних гасова, ефекат стаклене баште, глобално загревање, итд. На почетку ХXI века 

човечанство мора да промени досадашње навике хаотичне производње и коришћења енергије 

и усклади их са принципима одрживог развоја.  

„Одрживи развој је развој који задовољава потребе садашњости без угрожавања 

будућих генерација у задовољавању њихових потреба“ (IEA,2001). Концепт оваквог развоја 

узима у обзир три основна фактора: економску, еколошку и друштвену - социјалну одрживост 

светске заједнице, региона, држава и локалних заједница. У оквиру одрживог економског 

развоја поставља се захтев за трајним и стабилним растом у домену бруто производње, са 

сталном финансијском стабилношћу и ниском стопом инфлације. Овакав развој треба да 
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обезбеди чист ваздух и воду, здраву физичку средину уопште и ненарушавање њеног изгледа, 

а његови социјални аспекти подразумевају: праведност, високу запосленост, економску 

сигурност људи и стабилност у друштвеним и културним системима (Проф. др. Петар 

Гбурчик: „Cтудија енергетског потенцијала Србије за коришћење Сунчевог зрачења и 

енергије ветра“).  

Предвиђања су да се на крају ХXI века фосилна горива неће користити у енергетске 

сврхе, толико ће се њихове резерве смањити, већ само у индустријске сврхе. Огромни напори 

се улажу да би се развиле и унапредиле технологије коришћења соларне енергије која нам 

долази од Сунца у неограниченим количинама. Ако би се само један 10.000-ти део сунчеве 

енергије која долази на површину Земље искористио, задовољиле би се све потребе 

човечанства за енергијом. Истовремено ова енергија је потпуно чиста без опасности по 

околину, без загађења и осталих негативних појава које се јављају при коришћењу фосилних 

горива. Енергетски потенцијал сунчевог зрачења је у Србији за око 30% већи него у средњој 

Европи (просечна годишња енергија глобалног зрачења у Европи износи 1096 kWh/m2 

годишње,  док је у Србији 1400 kWh/m2 годишње).  Највеће количине соларне енергије у 

Србији су на располагању у периоду од априла до септембра. Количина соларне енергије која 

се може користити зависи и од угла према хоризонталној површини под којим је постављен 

абсорбер и његове оријентације. Најоптималнији угао је 10 степени лети, 30 степени у 

пролеће и 60 степени зими и оријентација према југу.  

На следећој мапи је представљена просторна расподела просечне дневне енергије 

глобалног зрачења на хоризонталну површину у Србији. Сва мерења су вршена на 

метеоролошким станицама и она показују да је просек дневне количине глобалног зрачења на 

хоризонталну површину у Србији између 3,3 kWh/m2 и 4,3 kWh/m2 што је велики потенцијал 

за коришћење соларне енергије.  

  
Слика број 24: Годишњи просек дневне енергије глобалног сунчевог зрачења у Србији (kWh/m2)7 

Према приливу сунчеве енергије, територија Београда спада у богатија подручја. 

Годишњи просек дневне количине енергије се креће од 3,76 kWh/m2 до 3,86 kWh/m2. Kарта 

                                                           

7 Проф. Др. Петар Гбурчик: Cтудија енергетског потенцијала Србије за коришћење Сунчевог зрачења и 
енергије ветра                        
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енергетског потенцијала на територији Београда према Еколошком атласу Београда Вол. Б 

карта 22 (GZZZ, 2002) је дата на слици 24.  

 
Слика број 25: Енергетски потенцијал сунчевe енергије у Београду (kWh/m2) 

 
(Извор: Проф. Др. Петар Гбурчик: Cтудија енергетског потенцијала Србије за коришћење Сунчевог 

зрачења и енергије ветра)  

 

На овој карти су приказане вредности средње дневне енергије глобалног сунчевог 

зрачења по квадратном метру хоризонталне површине. Линије једнаке сунчеве енергије имају 

приближно правац упоредника.  

Вредности средње дневне енергије глобалног сунчевог зрачења на територији општине 

су између 3,79 kWh/m2 и 3,83 kWh/m2. У јануару месецу је дневна количина глобале сунчеве 

радијације од 1,1 kWh/m2 до 1,4 kWh/m2, али током ведрих дана може да достигне преко 3 

kWh/m2.  Треба напоменути да су ово вредности на хоризонталној површини, а да се соларни 

колектори увек постављају под неким углом у односу на хоризонталну површину. Идеалан 

угао постављања уређаја у јануару месецу је 45 степени и тада се енергија сунчевог зрачења 

повећава за око 70%.  

Ове вредности обезбеђују веома економично коришћење соларне енергије на 

територији општине Земун.  

 

Фотонапонска конверзија  

Фотонапонска конверзија је најчистији начин производње електричне енергије који је у 

потпуности у складу са принципима одрживог развоја и који електричну енергију производи 

директном конверзијом из соларне енергије. Овај начин производње електричне енергије ће 

крајем века представљати најзаступљенији вид производње електричне енергије. Увођењем 

фотонапонских система у масовну употребу, полако се мења и филозофија производње и 

транспорта електричне енергије. Енергетски системи неминовно ће постати дистрибуирани 

системи, а не централизовани као до сада. Свако ће имати могућности да производи 

електричну енергију било за своје потребе или за даљу продају. Уз доношење позитивних 

законских мера које ће стимулисати развој ове области, многа предузећа као и сами грађани, 

усмериће улагања у ову област. Доношењем подстицајних мера за повлашћене произвођаче 

електричне енергије из обновљивих извора енергије, влада Србије значајно је допринела 

повећаном интересу грађана за ову област. По тренутном закону сваки kWh произведене 

енергије помоћу фотонапонских система и испоручене електро енергетском систему, биће 
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стимулисан са 23 еуро цента, што је неколико пута већа цена од тренутне цене електричне 

енергије.  

Општина Земун има велике потенцијале за развој ове области. Поред високе вредности 

просечног глобалног зрачења Сунца, сам положај и величина oпштине стварају неопходне 

предуслове за развој ове области. Општина Земун располаже са великим површинама 

земљишта које се не обрађују или нису погодне за обраду, а могле би се користити за 

постављање фотонапонских система већег капацитета који би се као електро енергетски 

системи могли повезати у постојећи електро енергетски систем и од oпштине начинити 

значајног произвођача електричне енергије на нивоу града. Давањем необрадивог земљишта 

под повољним условима за развој ове области, свакако би се стимулисали будући инвеститори 

да локацију за своје централе изаберу на територији oпштине.  

Упоредо са развојем великих самосталних система, неопходно је усмерити пажњу на 

стамбене јединице, које због своје бројности представљају највећи потенцијал производње 

електричне енергије помоћу фотонапонских система. Фотонапонски модули се могу 

постављати на кровове стамбених јединица или као интегрисани фасадни елементи у самим 

објектима. На тај начин се власници објеката ослобађају финансијских оптерећења одржавања 

фасада зграда јер овако урађене фасаде доносе дугогодишње приходе власницима и већу 

енергетску самосталност самој oпштини. Зграде могу чак да се претворе у мале произвођаче и 

дистрибутере електричне енергије, што може да буде од опште користи. Са архитектонског, 

техничког и финансијског аспекта, фотонапонски системи интегрисани у грађевинске 

елементе имају следеће карактеристике:  

• Не захтевају додатно земљиште и могу да се користе у густо насељеним урбаним 

срединама;  

• Не захтевају додатне инфраструктурне инсталације;  

• Обезбеђују електричну енергију у току највеће потражње и на тај начин смањују 

оптерећење електричне мреже; 

• Могу да смање губитке током преноса и дистрибуције електричне енергије;  

• Могу у потпуности или делимично да обезбеде електричну енергију за одговарајућу 

зграду;  

• Могу да замене конвенционалне грађевинске материјале и на тај начин обезбеде 

двоструку улогу која може вишеструко да се исплати;  

• Пружају нове естетске могућности на иновативан начин;  

• Могу се повезати са одржавањем, контролом и функционисањем других инсталација и 

система у згради;  

• Могу да обезбеде смањење планираних трошкова.  

Оријентација на коришћење интегрисаних фотонапонских фасадних елемената се 

поклапа и са генералним опредељењем ЕУ да сви новоизграђени објекти у ЕУ после 2020. 

године морају бити са нултом потрошњом електричне енергије. Значи да сваки објекат после 

2020. године мора произвести онолико енергије колико и троши, док електродистрибутивна 

мрежа служи само као акумулатор енергије. Сва електрична енергија која се потроши у 

зградама ће бити произведена помоћу фотонапонских система.  

  

Соларна термална конверзија  

Тренутно најраспростањенија технологија коришћења соларне енергије је на принципу 

топлотног дејства сунчевог зрачења при чему се соларна енергија трансформише у топлотну 

енергију на абсорберима соларних колектора. Ова топлотна енергија се углавном користи за 

загревање санитарне воде у домаћинствима, спортским објектима, болницама, али и у 

привреди, такође. Захваљујући чињеници да се санитарна вода најчешће загрева уз помоћ 

електричне енергије, коришћење соларних колектора изазива велике уштеде у потрошњи 
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електричне енергије. То посредно изазива смањење производње електричне енергије а самим 

тим смањује и све негативне ефекте које изазива производња електричне енергије уз помоћ 

фосилних горива. Коришћење соларних колектора би требало предвидети и у свим будућим 

електранама за производњу топлотне енергије за будућа насеља која имају обавезу 

снабдевања насеља и топлом водом. Коришћење таквих система би обезбедило топлу воду за 

будућа насеља уз минималне трошкове током већег дела године.  

Општина Земун, као и у случају фотонапонске конверзије, поседује велике потенцијале 

за коришћење система за соларну термалну конверзију. Уколико би само 5% домаћинстава 

поставило по 5 m2 соларних панела, уштедело би се око 1,5 GWh eнергије годишње,  штo 

одговара инсталисаном капацитету од око 4 MW. На тај начин би се смањила потреба за 

обезбеђењем преносних капацитета у електро дистрибутивној мрежи и ослободила 

финансијска средства за друге сврхе. Употребом соларних колектора за загревање воде у 

спортским центрима обезбедило би се продужење сезоне купања на отвореним базенима уз 

незнатне трошкове, док би се у затвореним објектима топла вода добијала уз мале трошкове 

током већег дела године не оптерећујући финансирање центара. Еквивалентни ефекти би се 

постигли и применом соларних колектора у вртићима, домовима здравља, домовима за 

смештај, итд.  

Општина Земун би обезбеђењем разних бенефиција за објекте који уграде овакве 

системе, у веома кратком временском периоду, могла обезбедити развој ових делатности, 

побољшати упосленост људи и отворити низ делатности на добробит свих становника 

oпштине.  

 

4.7.6. Енергетска ефикасност  

Појам енергетске ефикасности подразумева скуп комплексних мера које треба 

предузети у циљу смањења потрошње енергије, а да се при томе не утиче на смањење 

квалитета живота и квалитета рада.  

У резиденцијалној структури доминирају стари објекти и објекти који су изграђени 60- 

тих година без термоизолације (60% - 70%), нови објекти изграђени после 2000. године  и они 

представљају 30% - 40%, без сазнања о уграђеној термоизолацији.  

Карактеристике индивидуалних кућа могу се оквирно сумирати на следећи начин:  

• Незавршени објекти;                    

• Објекти који не испуњавају услове;                     

• Објекти који имају задовољавајуће параметре.      

Према подацима приказаним у Стратегији града Београда дефинисане су пројекције 

потрошње финалне енергије у домаћинствима као и пројекција структуре потрошње примарне 

енергије.  

У циљу повећања и констатовања енергетске ефикасности на територији Београда  

израђена је студија од стране Института „Винча“ у складу са ЕПБД (Energy Performance of 

Buildings Directive), у којој је процењeно постојеће стање енергетске ефикасности 

резиденцијалне структуре града Београда. У оквиру студије, обрађени су следећи елементи:  

• Изабран је репрезентативни узорак стамбеног фонда за подручје Београда, према 

различитим карактеристикама (96 објеката);  

• Извршена је анализа постојећих европских стандарда и приказана методологија 

прорачуна енергетских карактеристика зграда (одређивање топлотних губитака и 

добитака, вредности коефицијената пролаза топлоте кроз зидове и прозоре) и 

индикатора квалитета унутрашњег простора (индикатори угодности, квалитета 

ваздуха, осветљења, буке);  

• Формирана је база постојећег стања на основу континуалних мерења на изабраном 

репрезентативном узорку од 96 објеката, при чему су мерени температура и влажност 

ваздуха и ниво осветљења;  
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• За представнике подгрупа целог узорка урађена су дневна мерења енергетских 

карактеристика зграде и карактеристика квалитета унутрашњег простора;  

• Завршено је постављање модела свих објеката за представнике подгрупа (појединачних 

објеката станова и кућа, као и целих зграда);  

• Урађена је нумеричка симулација постојећег стања, као и унапређених модела 

(промена изолације, прозора, итд.).  

Већина објеката као основну карактеристику има особину коришћења даљинског 

грејања као примарног извора грејања, а као секундарни извор за грејање  користи се 

електрична енергија у зимском периоду. У летњем периоду регистрована је такође јако висока 

потражња за енергијом услед коришћења расхладних сплит система.  Потражња за енергијом 

је дефинисана на нивоу целог Београда и као таква, она се налази изнад европског нивоа 

потрошње енергије.  

У реализацији истраживања енергетске ефикасности београдског стамбеног фонда, 

разматрани су следећи сценарији:  

• Модел 00 - основни модел, зграде у постојећем стању (измерени коефицијенти пролаза 

топлоте);  

• Модел 01 - унапређен је основни модел тако што су спољашњи зидови побољшани 

изолацијом;  

• Модел 02 - унапређен је основни модел са новим прозорима;  

• Модел 03 - унапређен је основни модел тако што су спољашњи зидови побољшани 

изолацијом са спољашње стране и замењени прозори;  

• Модел 04 - уместо прозора са лошим коефицијентом пролаза топлоте стављени су 

прозори који имају коефицијент пролаза топлоте: к=1.4 W/m2К. 

  

Уколико би се као узорак исплативости улагања у побољшање термичких својстава 

објеката узела просечна спратна кућа на територији општине која има површину 110 m2, са 

укупном површином фасаде од 188 m2, и количином стаклених површина од 27,5 m2, с 

обзиром на тренутне тржишне цене долази се до података да уградња 10 сантиметара дебеле 

изолације износи око 17 евра/m2 фасаде, односно 29 евра/m2 корисне површине куће. Укупна 

инвестиција уградње ове изолације износи 3.196 евра. У случају коришћења електричне 

енергије за загревање, повраћај инвестиције би био око 10 година. У случају уградње прозора 

са U-фактором 1,3 вредност инвестиције би износила око 3.300 евра а период исплативости 

око 10 година. Уколико би се уградила изолација и заменили прозори, период исплативости 

би исто износио око 10 година. Мора се узети у обзир да је тренутна цена електричне енергије 

далеко испод европског просека и убедљиво најнижа у односу на све остале европске земље. 

Повећање цене електричне енергије и приближавање европском просеку знатно ће смањити 

период исплативости ових инвестиција, а увођење стимулативних мера у области побољшања 

енергетске ефикасности би знатно повећало опредељење становника општине Земун за 

штедњом енергије.  

 

Индустрија  

На подручју општине Земун осим резиденцијалних зграда налазе се и пословно 

производни објекти. 

Енергетска ефикасност пословних објеката и производних простора је у врло сличној 

ситуацији као и у случају резиденцијалних објеката и могу се применити исти методи за 

побољшање енергетске ефикасности као у стамбеним објектима. Енергетска ефикасност 

самих производних циклуса је на незадовољавајућем нивоу са великим утрошком енергије по 

јединици финалног производа што се може побољшати рационализацијама у самим 

производним системима.  



112 

 

 

Саобраћај  

Када је у питању енергетска ефикасност возила за јавни градски превоз, пре свега 

аутобуса, мисли се на смањење потрошње енергије за исти остварен транспортни рад. Код 

аутобуса ЈГП то практично значи смањење потрошње дизел горива изражено у литара/100km.  

Сагоревањем дизел горива у моторима настаје угљен диоксид CO2 као неизбежни продукт, 

који је главни изазивач ефекта стаклене баште и ефекта киселих киша.  

Сагоревањем 1kg дизел горива ослободи се 3,2 kg CO2. У том смислу да би се смањила 

емисија CO2 од возила генерално посматрано, једини начин је смањење потрошње горива.   

Сви значајни произвођачи возила у свету овом питању посвећују максималну пажњу, 

тако да применом нових решења, нових материјала, информационих технологија, стално се 

ради на томе да нови модели аутомобила или комерцијалних возила имају мању потрошњу 

горива у односу на претходне моделе сличних перформанси. Потрошња горива аутобуса 

представља сложену функцију више променљивих фактора.  

Најзначајнији утицајни фактори на потрошњу горива су:  

• Перформансе возила (специфична потрошња горива погонског агрегата gr/KWh, снага, 

обртни момент, карактеристике трансмисије, димензије празног возила, коефицијент 

отпора ваздуха Kx);  

• Карактеристике пута (уздужни нагиби, хоризонталне кривине, стање подлоге);  

• Саобраћајни услови (засићеност саобраћајног тока, попуњеност возила, семафори, 

стајалишта и остало);  

• Период експлоатације;  

• Техника руковања возилом.   

У ГСП „Београд“ урађена је анализа потрошње горива по типовима аутобуса и 

линијама на којима та возила раде. У том смислу закључено је да је потрошња горива за један 

тип аутобуса у директној зависности са експлоатационом брзином која се остварује на 

одређеним линијама на којима та возила раде.  

Возила на типично градским линијама које пролазе кроз централни градски део  

општине Земун (линија 84, 15, 17,...) имају просечне брзине између 12-16 km/h. У тим 

режимима потрошња је највећа и креће се око 72 литара/100 km, док је нпр. у приградском 

режиму где је просечна експлатациона брзина око 25,5 km/h (линија 703, Кеј ослобоћења – 

Угриновци) потрошња око 45 литара на 100 km.  

Да би се смањила потрошња горива и тиме побољшала енергетска ефикасност 

неопходно је у централним градским зонама убрзати аутобусе јавног превоза. Ово је могуће 

остварити системом жутих трака које се већ користе и потребно је да се уведу где год је то 

могуће. Такође, давање приоритета аутобусима на семафорским раскрсницама, смањило би 

време задржавања возила.  

У наредном периоду, ГСП „Београд“ планира значајну обнову аутобуског возног парка 

са новим савременим аутобусима високе енергетске ефикасности. Увођењем нових и 

расходовањем старих аутобуса, као и применом регулативних мера на саобраћајницама 

утицаће се на смањење потрошње горива за исти остварени транспортни рад. 

 

Пољопривреда  

Слама пшенице и других стрнина је као споредни производ вреднија од основног 

производа. Принос сламе у просеку износи 2,5 t/ha.  Истовремено принос сламе од 2,5 t/ha 

одговара еквиваленту од 800 литара нафте. Код производње уљане репице остварује се принос 

3,3 t/ha зрна, од којег се добија 1000 литара биодизела, али и принос сламе од око 3 t/ha, која 

такође представља значајан енергент. Овај вид енергије је шест пута јефтинији у односу на 

друге енергенте. Једна бала сламе масе 240 kg, енергетски одговара количини од 60 литара 
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нафте. За пластеник од 1 ha који се греје котлом од 1,5 МW снаге, потребно је 7.100 бала. 

Еквивалент томе је 426.000 литара нафте.   

Примена биомасе као енергента омогућиће очување фосилних горива којих је све 

мање,  као и повећање профитабилности пољопривредне производње која је увек била ниско 

акумулативна привредна грана.   

За мању потрошњу горива у ратарству  

• Мотор: оптимално је да мотор што више ради у подручју близу максималних 

вредности јер је тада специфична потрошња горива најмања за одговарајуће 

оптерећење. Могућност уштеде горива до 6%;  

• Правилан начин вожње: слично као и код аутомобила и код трактора на утрошак 

горива знатно утиче начин вожње. Могућност уштеде горива: до 20%;  

• Коришћење прикључног вратила: значајно је да је величина прикључка добро  

усклађена са снагом трактора. Код лакших прикључака штеди се гориво ако трактор 

има уграђено „штедљиво“ прикључно вратило, које омогућава остваривање 

стандардног броја обртаја прикључка при нижим бројевима обртаја мотора. Могућност 

уштеде горива: 15%; 

• Правилно одржавање: замена ваздушног филтера на време. Уштеда горива: до 5%;   

• Запрљан хладњак за воду: прашина и делови биљне масе, који запушавају саће 

хладњака, спречавају правилно одвођење топлоте што утиче на чешће укључивање 

вентилатора који за свој погон троши око 10% снаге мотора. Ако је време рада 

вентилатора упола мање, онда је и потрошња горива смањена за 5%. Могућност 

уштеде горива: дo 5%;  

• Правилан рад вентила: ако је зазор вентила велики, они се прекасно отварају и пребрзо 

затварају, због тога се простор за сагоревање премало напуни ваздухом. Код малог 

зазора вентили не наседају правилно у лежишту због чега се не може остварити 

пожељна компресија. Истовремено се повећава могућност квара због прегревања 

вентила. Могућност уштеде горива: дo 5%;  

• Нове бризгаљке: код покварених бризгаљки, гориво капље у простор за сагоревање. 

Због неравномерног и недовољно финог распршивања, гориво слабије сагорева, а и 

таложи се у виду чађи на зидовима. Поред слабије искоришћености, краћи је и 

животни век мотора. Могућност уштеде горива: до 5%.   

 

Додатне могућности уштеде  

• Маса трактора: значајно утиче на потрошњу горива. Трактори треба да су што мање 

масе, а да се стабилност постиже причвршћивањем тегова по потреби. Могућност 

уштеде горива: до 10%;   

• Величина точкова: већи точкови повећавају потрошњу горива. Могућност уштеде 

горива: до 2%; 

• Празан ход мотора:  треба  што мање користити празан ход. Могућност уштеде горива: 

до 5%;  

• Утицај вентилатора и клима уређаја: вентилатор и клима уређај треба да се користе у 

опсегу температуре која је пет до седам степени нижа у односу на окружење. 

Могућност уштеде горива: до 5%;  

• Ваздушне кочнице односно компресор: код слабо заптивених ваздушних кочница 

компресор временски дуже ради. Могућност уштеде горива: до 3%. 

 

Јавни и комерцијални сектор 
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Комплетна ситуација у погледу енергетске ефикасности у јавним и комерцијалним 

просторима  је слична ситуацији у резиденцијалним објектима и могу се применити исти 

методи за уштеду енергије и повећање енергетске ефикасности.  

   

Јавна расвета   

Опште је познато да су у мањим градовима и руралним срединама, још увек у употреби 

светиљке старе по неколико деценија (обично на дрвеним стубовима), које су превазиђене по 

свим критеријумима естетике, функционалности, енергетске ефикасности, па и безбедности. 

Општина  Земун, нажалост, може да се „похвали“ оваквом сликом у неким рубним насељима. 

Изградња претежно ваздушне мреже доприноси лошијем третману општине, па је тако и 

приликом изградње нове мреже, избор светиљки лимитиран на оне неугледније. Последица 

коришћења таквих светиљки је и употреба технолошки застарелих извора светлости, који 

имају краћи век трајања, што поскупљује трошкове одржавања мреже. Такође, у тзв. урбаном 

осветљењу су доминантни натријумови извори високог притиска, за разлику од других 

централних градских општина где се користе метал-халогене сијалице.    

Регулација-телеменаџмент: Познато је да је на нивоу Републике, потрошња 

електричне енергије у јавном осветљењу 2-5% у односу на укупну потрошњу. Развојем 

софтвера за мерење и управљање, применом савремених технологија, могуће је утицати на 

ову вредност, при чему се задржавају предвиђени светлотехнички параметри и  задовољавају 

потребе корисника.   

„Лед-олуција“ : Последњих година, у јавном осветљењу се све више говори о употреби 

ЛЕД извора светлости. Мишљења о њиховој употреби су подељена и оно што обећава 

револуцију у погледу енергетске ефикасности је тврдња произвођача да ЛЕД извори могу да 

замене конвенционалне, вишеструко веће снаге.   

Како се пред савременог човека све више поставља задатак развоја еколошке свести, у 

толико већој мери је значајнији податак о развоју обновљивих извора електричне енергије. 

Генерално, на територији општине Земун има пуно простора за побољшање енергетске 

ефикасности у јавном осветљењу, почев од замене старих светиљки и сијалица, примене 

натријумових извора тамо где су тренутно живини, увођењем система регулације-

телеменаџмента, па све до имплементације алтернативних извора енергије у интеграцији са 

ЛЕД-ом. Све то допринело би креирању афирмативног става према рационализацији 

експлоатације електричне енергије у области јавног осветљења, као и развоју еколошке свести 

грађана.  

  

 

 

Предлог мера за побољшање енергетске ефикасности и коришћење ОИЕ  

За израду прецизне стратегије у овој области, пре свега су неопходни тачни подаци о 

реалном стању. Потребно је израдити прецизну базу података свих објеката на територији 

општине са детаљном категоризацијом, јер тренутно велики број објеката није у евиденцији 

због непостојања дозвола за градњу тих објеката. Неопходно је израдити и базе података 

земљишних парцела које су запуштене, које су непогодне за гајење пољопривредних култура, 

а могле би се користити за узгајање брзо растућих култура за производњу чврсте биомасе или 

култура погодних за производњу биодизела. На тај начин би се необрађене парцеле могле 

уредити и спречити ширење штетних саморастућих култура као што је амброзија, за чије 

уништавање се годишње издвајају велика новчана средства.  

Да би се стратегија унапређења енергетске ефикасности и повећаног коришћења ОИЕ 

успешно спроводила, неопходни су и стручни људи који ће ову стратегију спроводити. Пре 

свега је неопходно формирати групу стручњака који ће се овом тематиком бавити на челу са 

енергетским менаџером општине, (енергетски менаџери су на нивоу јединица локалне 



115 

 

самоуправе, односно града Београда као јединице локалне самоуправе, па у складу са законом 

ту област треба уредити). Ово подразумева и доношење одговарајућих одлука на нивоу града 

и подршку свих општинских и градских структура у циљу унапређења квалитета живота 

грађана и уштеде енергије. Сви плански акти који се доносе, а дотичу се ове области, морали 

би узети у обзир и прецизно дефинисати унапређење енергетске ефикасности и подршку 

примени ОИЕ. То подразумева одобравање бенефиција која су у надлежности општине, 

инвеститорима који спроводе политику општине у овој области. Те погодности би могле бити: 

убрзано добијање дозвола за градњу, ослобађање од разних такси, добијање бољих локација, 

итд.   

Велика препрека у овој области је и неинформисаност грађана, на коју треба обратити 

посебну пажњу. Неопходно је организовати семинаре, предавања, презентације, за све нивое 

заинтересованих структура, од грађана до привреде и инвеститора. Повећањем свести у 

локалној заједници о важности ове области би се учинило много, јер би и сами појединци 

тражили решења за своје проблеме у овој области без строгог инсистирања општине.  

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.7. SWOT анализа  

  
Табела број 45: SWOT анализа за област енергетска ефикасност на подручју општине Земун 

 СНАГЕ СЛАБОСТИ 
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-мултидисциплинарност радних група; 

-постојање свести и иницијатива у вези 

са питањем енергетске ефикасности; 

-стручност; 

-подршка општинске управе;  

-правовременост увођења енергетске 

ефикасности у ЛЕАП; 

-подршка градске управе за реализацију 

пројеката енергетске ефикасности; 

-одлука Скупштине Општине  и  

ЛЕАП;  

-мала енергетска ефикасност;  

-недовољна информисаност; 

-недовољан број адекватних пројеката;  

-недовољна надлежност Општине;  

-недовољна свест грађана; 

-нестручност; 

-дивља градња; 

-сиромаштво;  

-непостојање базе података;  

-непостојање енергетског менаџера;  

-недостатак инфраструктуре;  

 ПРИЛИКЕ  ПРЕТЊЕ 

-исплативост; 

-велики потенцијал за унапређење 

енергетске ефикасности; 

-усвајање одговарајућег законског и 

стратешког оквира; 

-могућност усклађивања са 

миленијумским циљевима и другим 

развојним стратегијама на светском 

нивоу; 

-едукација деце, младих, грађана, 

доносиоца одлука; 

-усвајање стратегије развоја енергетике 

града Београда;  

-усвајање стратегије развоја града 

Београда;  

-могућност коришћења различитих 

донација;  

-предност у издавању дозвола за 

енергетску ефикасност и друге 

олакшице; 

-умрежавање свих релевантних фактора 

у спровођењу иницијативе која се тиче 

енергетске ефикасности;  

-непредвидивост климатских промена;  

-недостатак субвенција; 

-повећање техничких захтева и немогућност 

усклађивања са законодавством ЕУ; 

-немогућност заустављања дивље градње; 

-неадекватна цена електричне и топлотне 

енергије (третирање цене као социјалне 

категорије);  

-диспаритет цена енергената и енергије; -

затвореност енергетског тржишта;  

-споро подизање стандарда грађана;  

-непостојање детаљног урбанистичког плана; 

-дуго трајање финансијске кризе; 

-дуго трајање транзиционе кризе.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Табела број 46:SWOT анализа за област обновљиви извори енергије на подручју општине Земун 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 
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-мултидисциплинарност радних група; 

-постојање свести и иницијатива у вези са 

питањем обновљивих извора енергије; 

-стручност;  

-подршка општинске управе (свих 

структура);  

-правовременост увођења обновљивих 

извора енергије у ЛЕАП; 

-подршка градске управе за реализацију 

пројеката обновљивих извора енергије; 

-одлука Скупштине Општине и ЛЕАП; 

-задовољавајући степен познавања 

природних ресурса којим располажемо на 

територији Општине;  

-недовољно коришћење обновљивих извора 

енергије; 

-недовољна информисаност о обновљивим 

изворима енергије;   

-недовољан број адекватних пројеката;  

-недовољна надлежност Општине;  

-недовољна свест о обновљивим изворима свих 

сектора; 

-дивља градња; 

-сиромаштво; 

-непостојање базе података; 

-непостојање енергетског менаџмента;  

-недостатак инфраструктуре;  

ПРИЛИКЕ ПРЕТЊЕ 

-усвајање одговарајућег законског и 

стратешког оквира; 

-велико интересовање инвеститора; -

могућност усклађивања са миленијумским 

циљевима и другим развојним стратегијама 

на светском нивоу; 

-едукација деце, младих, грађана, доносиоца 

одлука; 

-усвајање стратегије развоја енергетике града 

Београда;  

      -усвајање стратегије развоја града          

Београда; коришћење различитих  донација; 

    -предност у издавању дозвола за   обновљиве 

изворе енергије и друге  олакшице;  

-умрежавање свих релевантних фактора у 

спровођењу иницијатива које се тичу 

обновљивих извора енергије;  

   -детаљно истраживање природних ресурса на 

нивоу града Београда;  

-непредвидивост климатских промена;  

-непостојање субвенција у довољној мери повећање 

техничких захтева и немогућност усклађивања са 

ЕУ;  

-немогућност заустављања дивље градње; 

-неадекватна цена електричне и топлотне енергије 

(третирање цене као социјалне категорије);  

-диспаритет цена енергената и енергије; 

затвореност енергетског тржишта; 

-споро подизање стандарда грађана;  

-непостојање детаљног урбанистичког плана; 

-непланско коришћење ресурса обновљивих извора 

енергије; 

-наставак финансијске кризе; 

-дуго трајање транзиционе кризе; монополизација;  

-повећање обавеза у погледу емисије  CO2 и 

„пенали“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8. Здравствено стање становништва  

Здравље је стање потпуног телесног (физичког), душевног (психичког) и социјалног 

благостања, а не само одсуство болести и изнемоглости.   
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Здравље није пуко непостојање болести, већ стање потпуног физичког, менталног, 

духовног и социјалног благостања.   

4.8.1. Приказ стања  

Здравствено стање представља резултат динамичке равнотеже човека и његове 

животне средине.  

На  унапређење и очување здравља људи утичу поред осталог и фактори животне 

средине. Задатак заједнице је да животну средину учини што погоднијом како би људи 

живели дуже, продуктивније и срећније.  

Као најважнији предуслов за одржавање и унапређење здравља сматрају се довољне 

количине здраве и исправне воде за пиће, правилно уклањање чврстих и течних отпадних 

материја, добар квалитет ваздуха и земљишта, добри услови становања и рада, дозвољени 

нивои буке, правилна исхрана, добар квалитет и здравствена исправност намирница и 

позитивни стилови живота. Познато је да загађен ваздух доводи до успореног раста и развоја 

деце, смањује отпорност организма према инфекцијама и утиче на настанак обољења 

унутрашњих органа.  

Вода, за коју се каже да је извор живота, је значајна за одрживи развој и очување 

околине, за смањење сиромаштва и глади, а неопходан је предуслов здравља људи и 

обезбеђења квалитетних услова живота. Императив савременог живота и стандарда, те једно 

од основних људских права је редовно снабдевање квалитетном водом за пиће. Обезбеђивање 

довољник количина хигијенски исправне воде побољшава услове живота, подиже ниво 

здравствене културе становништва, смањује морбидитет, пре свега од заразних болести. На 

тај начин непосредно повећава просечну дужину и квалитет живота.  
  

4.8.2 Здравствено стање становништва градске општине Земун  

 
Табела број 47: Број рођених и умрлих 

 Година Пол 
Број 

умрлих 

Број       

новорођених 

Стопа 

наталитета 

на 1000 

становника 

Стопа 

смртности на 

1000 

становника 

Стопа 

природног 

прираштаја 

2013 

Укупно 1937 1901 

11,16 11,24 

 

-0,08 

 

М 1020 962 

Ж 917 939 

2014 

Укупно 1979 1924 

11,3 11,6 -0,3 М 1006 924 

Ж 973 930 

2015 

Укупно 2044 1885 

11 11,9 -0,9 М 984 993 

Ж 1060 892 

2016 

Укупно 1976 1873 

10,8 11,4 -0,6 М 997 951 

Ж 979 922 

(Извор: Градски завод за јавно здравље) 

 

 

 

 

 

 

 

Графикон бр.1:  Стопа природног прираштаја, наталитета и морталитета 
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(Извор: Градски завод за јавно здравље) 

 

Негативни приступ мерења здравља се заснива на концепту процене здравственог 

стања целокупног становништва кроз удео оних који су оболели или умрли.  

Морбидитет је негативан показатељ здравственог стања који говори о обољевању 

становништва.  

• Остварен неповољан природни прираштај на територији градске општине Земун  у 

последње две године (мање рођених од умрлих).  

• Стопа опште смртности показује тренд раста.  

• Стопа наталитета у благом порасту.    
  

4.8.3 Демографски подаци  

 У општини Земун живи 168170 грађана (по попису становништва, домаћинства и 

станова из 2011. године). Земун има 57845 домаћинстава, а просечан број чланова по 

домаћинству је 2,89. Просечна густина насељености износи  1119 становника на км2. Према 

урбано-руралној структури Општину чини  93,57% градског становништва и 6,43% осталог 

становништва.  
  

(Табела број 48; Графикон број 2)  

Становништво према полу 
 

Мушкарци 80138 

Жене  88032 

 

 

(Извор:Републички завод за статистику) 

 

 

 

Старосна структура становништва 
 

(Табела број 49; Графикон број 3) 

-2 0 2 4 6 8 10 12

2016

2015

2014

2013

Стопа наталитета на 

1000 становника

Стопа смртности на 

1000 становника

Стопа наталитета 

Мушкарци

Жене
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Старосна 

структура 
Мушкарци Жене 

 

0-9 8929 8310 

10-19 8502 8002 

20-29 10989 11278 

30-39 13073 13430 

40-49 11137 11748 

50-59 11491 13309 

60-69 8401 10653 

Преко 70 7616 11302 

 

(Извор:Републички завод за статистику) 

 

По попису из 2011. године је евидентирано 57845 домаћинстава на територији Градске 

општине Земун.     

Становништво припада регресивном биолошком типу тј. оно стари. Старење 

доприноси повећању броја хроничних болесника.  
  

4.8.4 Утврђена обољења и стања одраслих према најчешћим групама обољења одраслих 

у Земуну 
Taбела број 50. 

Група Назив оболења и стања 2013 2014 2015 2016 

Х Болести система за дисање  34889 37188 34287 25364 

IХ Болести система крвотока  27039 34176 31239 22476 

ХIII Болести мишићно - коштаног система  18193 19249 16729 16572 

IV 
Болести жлезда са унутрашњим лучењем,  

исхране и метаболизма 
12228 16746 12307 11627 

ХIV Болести мокраћно-полног система  12658 14300 11548 11088 

ХI Болести система за варење 9854 10982 9798 8960 

V Болести душевних поремећаја и поремећаји понашања 7209 6931 6929 6147 

ХII Болести коже и поткожног ткива  7056 7091 7028 5768 

VII Болести ока и припојка ока 4913 6684 5455 5458 

II Тумори 4340 5967 5312 4617 

VI Болести нервног система 4184 4489 4375 3680 

(Извор:Градски завод за јавно здравље) 
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Графикон број 4.  

  
 

(Изв

ор:Г

радс

ки 

заво

д за 

јавн

о 

здра

вље) 

 

Н

а

ј

ч

е

ш

ћи узроци обољевања одраслог становништва су:  

• болести система за дисање  

• болести система крвотока  

• болести мишићно коштаног система  

• болести жлезда са унутрашњим лучењем  

  

Из приложене табеле и графикона се види повећање обољења и стања у 2014. години у 

односу на 2013. годину, по истој групи болести. Од великог значаја за здравствено стање 

одраслих је значајан пад броја оболелих  од болести система за дисање и болести крвотока у 

2016. години у односу на претходне године. 

 

4.8.5 Утврђена оболења и стања школске деце и омладине према најчешћим групама 

обољења у Земуну 
Табела бр. 51 

 
 (Извор:Градски завод за јавно здравље) 

 

X Болести система за дисање 36979 31038 21076 26179

I Заразне и паразитне болести 4652 3961 5477 9384

XII Болести коже и поткожног ткива 3737 3311 3065 3330

XIX Повреде, тровања,утицај спољних фактора 3583 3252 2726 3201

XIII Болести ува и болести мастоидног наставка 2048 1623 1946 2140

XI Болести система за варење 2979 2770 2314 1892

XIV Болести мокраћно-полног система 1820 1713 1380 1527

VII Болести ока и припојка ока 1038 873 869 1152

XIII Болести мишићно-коштаног система 1069 989 735 1032

2014 2015 2016Група 2013Назив оболења и стања 
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Графикон број 5  

 
(Извор:Градски завод за јавно здравље) 

 

Најчешћа обољења код деце и омладине у периоду од 2013 - 2016. године су :  

• болести органа за дисање  

• заразне и паразитне болести 

• болести коже и поткожног ткива 

• повреде, тровања, утицај спољних фактора 

 
 Из приложене табеле и графикона се уочава првобитни пад броја оболеле школске деце и 

омладине од 2013. до 2015. године по истој групи болести, а потом пораст броја обољења у 

2016. години, изузев броја оболелих од болести система за варење, који је у опадању.  

Изузетно је забрињавајући велики број оболелих од болести система за дисање у односу на 

остале групе обољења  и стања, као и драстични пораст оболелих од заразних и паразитних 

болести. 

 

4.8.6 Утврђена оболења и стања предшколске деце према најчешћим групама обољења у 

Земуну 

 
Табела број 52 

Група Назив оболења и стања 2013 2014 2015 2016 

X Болести система за дисање  50209 44637 35613 33477 

I Заразне и паразитне болести  4149 4296 3996 3999 

VIII Болести ува и болести мастоидног наставка      4970 4123 4220 3617 

XII Болести коже и поткожног ткива  3990 4079 3233 3240 

XII Болести система за варење  2512 2222 2448 2011 

VIII Болести ока и припојка ока 1667 1553 1623 1617 

XIX Повреде, тровања,утицај спољних фактора  1621 1614 1554 1466 

XIV Болести мокраћно-полног система  1466 1469 1204 1066 

(Извор:Градски завод за јавно здравље) 
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Графикон број 6 

 
 

(Извор:Градски завод за јавно здравље) 

 

Из приложене табеле и графикона се виде незнатне осцилације у броју обољења и 

стања код деце предшколског узраста у периодуи од 2013 - 2016. године, изузев броја 

оболеле деце од болести система за дисање, чији је број вишеструко већи у односу на број 

оболелих од осталих група обољења, али оно што је значајно да је број оболелих у опадању.  

 

4.8.7. Утицај фактора животне средине на здравље становништва  

Неки од фактора животне средине представљају и основне услове живота: ваздух, 

вода, храна, светлост, топлота и други. Они који поремећују средину су негативни за људско 

здравље. Негативни фактори се могу сврстати у две групе: биолошки и физичко хемијски.  

Биолошки могу бити биљног и животињског порекла нпр. микроорганизми, бактерије, 

буђ, гљивице, вируси. Њима могу бити загађени вода, ваздух и храна. Сматра се да постоји 

неколико стотина хиљада вештачки створених супстанција  који спадају у групу загађивача 

хемијског порекла и негативно се односе на здравље човека, њих око 12 хиљада.  

Утицај физичко-хемијских загађивача сумпордиоксида и азотових оксида, као и 

честица чађи и прашине, такође нису занемарљиви и они могу загадити ваздух , воду, 

земљиште и храну.  
  

Последице загађеног ваздуха на здравље становништва   

Чист ваздух је основ за здравље и живот људи и читавог екосистема. Ваздух је смеша 

гасова која чини атмосферу, а састоји се приближно од 4/5 азота, 1/5 кисеоника и врло малих 

количина племенитих гасова, угљен-диоксида, водоника, озона, водене паре и разних 

нечистоћа. Невоље настају када се овај однос поремети. Дневна потреба за ваздухом је око 

15.000 литара дисањем.  

Загађени ваздух утиче на различите начине на здравље људи и читав екосистем.    

 Загађење ваздуха зависи првенствено од типа загађивача.   

Главни извори загађења ваздуха су загревање станова, индустријске активности и 

саобраћај. Најчешће загађујуће материје су угљен-моноксид (CО), сумпор-диоксид (SО2), 

азот-диоксид (NО2), микрочестице чађи. Специфичне загађујуће материје ваздуха су и олово, 

кадмијум, манган, цинк и други тешки метали и органски спојеви који настају као резултат 

различитих активности.  
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Утврђена је константно повећана концентрација сумпор-диоксида и азотдиоксида, 

чађи. Такав ваздух делује на органе за дисање изазивајући хроничне бронхитисе и астму, 

затим на крвне судове и срце.  

  

Последице загађене  воде на здравље становништва  

Улога воде у организму човека је разноврсна и велика, јер су сви животни процеси у 

организму везани за њено присуство. Вода у просеку чини око две трећине масе одраслог 

човека. Са њом се преносе све хранљиве материје у организму. Она одржава нормалну 

структуру свих ткива у организму и елиминише коначне продукте организма. Поред ове 

улоге, посебно је њен значај у одржавању личне и опште хигијене. Вода може бити загађена 

биолошким и физичкохемијским агенсима, те уношење такве воде може имати штетне 

последице по здравље. Код загађења биолошким агенсима вода може бити преносилац 

одређених заразних болести, чија последица је појава хидричних епидемија, ако се користи за 

пиће, али и при купању.  

Уколико је вода загађена отровним хемијским супстанцама неорганског или органског 

порекла, може доћи до обољења гастро-интестиналног тракта како акутног, тако и хроничног 

типа, а поред тога неке материје могу деловати канцерогено. Најчешћи узрок хемијске 

неисправности воде је повећан садржај амонијака, нитрата и гвожђа  

   

Утицај стила живота на здравље становништва  

У значајној мери изабрани стилови живота, поред других фактора, утичу на здравље.  

Пушење. Светска здравствена организација упозорава да сваких 8  секунди у свету умре један 

човек од последице штетног деловања дуванског дима. Уколико се не зауставе садашњи 

трендови пушења, до 2030. године број умрлих од болести везаних за пушење могао би 

достићи цифру од 10 милиона.  

Дувански дим садржи преко 4000 различитих хемијских супстанци од којих је никотин 

најопаснија, јер ствара зависност. Никотин у малим дозама стимулише, а у великим дозама 

инхибира нервне импулсе. Пушење повећава ризик од настанка болести срца и крвних 

судова, а посебно инфаркт миокарда и  цереброваскуларних болести. У дуванском диму се 

налази угљен-моноксид који се 200 пута брже веже уз хемоглобин, него кисеоник. Угљен-

моноксид из дуванског дима смањује довод кисеоника, што је посебно штетно за особе са 

болестима срца.  

 

Конзумирање алкохола. Немачки лекар и отац модерне  фармакологије и доктор који је дао 

реч „алкохол“ Парацелзус је рекао: „Да ли је алкохол храна, лек или отров, ствар је 

дозирања“. Изрека из старе Кине: „Најпре човек узима пиће, пиће тражи пиће, на крају пиће 

узима човека“.   

Хемијска супстанца етанол, која се налази у алкохолним пићима, је неуротоксична материја и 

са сваким гутљајем се жртвују милијарде наших нервних ћелија. Токсични ефекти алкохола, 

ако се прекомерно конзумира алкохол, повећавају ризик од бројних здравствених проблема, 

укључујући и висок крвни притисак, болести јетре, мождани удар, деменцију, неке врсте 

карцинома (карцином јетре, панкреаса, једњака и уста), опасност од зависности.  

  

Неправилна исхрана. Од давнина је познато да смо онакви какву  храну уносимо. Познати 

грчки лекар Хипократ је рекао „Твоја храна биће твој лек“. Здрава храна је она која у себи не 

садржи превише беланчевина и масти, а богата је угљеним хидратима, витаминима и 

минералима.Узимање што разноврсније хране, правилно комбиноване има суштински значај 

за правилну исхрану. Неправилна исхрана је узрок појаве изузезно великог броја болести 

(гојазност, шећерна болест, повишен крвни притисак, артеросклероза, срчани удар, мождани 

удар, итд).  
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Физичка активност. Истраживања су показала да физичка  неактивност доприноси 15-20% 

ризику за настанак коронарне болести срца, дијабетеса типа 2, рака дебелог црева, рака дојке 

и прелому зглоба кука код старијих. Редовна физичка активност може да помогне да се 

спречи и смањи учесталост гојазности и да се одржи пожељна телесна тежина. Такође се 

смањује стрес, анксиозност и осећање депресије. Кроз спорт, игру и друге физичке 

активности, млади људи имају могућност да стекну самопоуздање и да се друже. Физичка 

активност помаже у спречавању и контроли ризичних понашања као што су пушење дувана, 

алкохол и злоупотреба супстанци и утиче на начин исхране. Познато је да физичка активност  

посебно утиче на спречавање насиља код младих. Светска здравствена организација 

препоручује за одрасле особе 30 минута умерене физичке активности сваког дана.  

  

Наркоманија. Наркоманија спада у тешке болести зависности по  мишљењу Светске 

здравствене организације. Проблем наркоманије захватио је цео свет и тиме постао највећи 

проблем данашњице. Зависност о дрогама напада све нивое друштва без обзира на социјални 

статус. Дрога оштећује здравље и утиче на обољења јетре, мозга, инфективне болести, 

АИДС. Истовремено, поред медицинског, дрога је и криминалистички проблем (до ње се 

долази не бирајући средства).  

  

Последице загађене животне средине на ментално здравље  

Између загађене животне средине и појаве психосоматских обољења постоји одређена 

корелација. Психосоматски поремећаји су узроковани претежно психосоцијалним чиниоцима 

и утицајима.   

Бројни су фактори који утичу на појаву ових обољења:  

• постојање патогене друштвене средине,  

• сама личност,  

• биолошки фактори и еколошки (климатске промене, услови рада и стварања, поремећај 

начина  живота, поремећај околине, акцидентална стања, као и рат, бука, наркоманија, 

пушење, алкохолизам...). 

На ментално здравље  становника може да утиче: урбанизација, пренасељеност, услови 

рада, убрзана миграција становништва (избеглиштво, расељеност), проблеми саобраћаја.  

Сви ови фактори слабе моћ организма и његову способност да одоли разним 

психолошким стресовима, те долази до појаве депресија, болести усамљености, психоза и 

других поремећаја понашања.  

Утицај буке на здравље становништва   

Под термином бука подразумевају се сви нежељени звуци пореклом од људске 

активности. У физичком смислу под буком се подразумевају акустични феномени које 

називамо звуком. Већина звукова који се чују у градовима представљају кумулативни ефекат 

свих звукова који долазе из спољашње средине. Звучни таласи се кроз воду преносе 

осцилацијама (фреквенцијама), а кроз чврста тела вибрацијама.  

Звук се може описати са четири параметра:  

• јачина, притисак звучних таласа, изражава се амплитудом у децибелима (dB)  

• фреквенција,  

• флуктуације, јачи или слабији звук  

• карактер односно боја, низ појединачних особина (писка, хук...).  

Данас постоје устаљени параметри на основу којих се изражава јачина интензитета 

деловања буке – мониторинг буке у урбаном екосистему. Дозвољени ниво буке се регулише 

законски, јер у различитим добима дана бука делује различито на организам. Висок ниво буке 

најопаснији је када људи спавају.  
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Главни извор бука су друмски, железнички и ваздушни саобраћај, индустрија и културно 

спортске активности. У граду постоји и рекреациона бука која потиче од великог броја људи 

на малом простору и различитих јавних догађаја.  

Граница толеранције код човека је 55 - 65dB (55dB ноћу, 65 dB дању).  

Бука преко 65dB надражајно делује на човека и носи одређене последице. Стална или 

дуготрајна изложеност буци од 70dB изазива зујање у ушима, а од 120dB води трајним 

оштећењима слуха.  

На човека бука утиче узнемиравајуће, повећава нервозу што изазива повећање крвног 

притиска и убрзан рад срца. Много је штетнија ноћу него дању, јер ноћно узнемиравање 

утиче на квалитет сна.  

Бука изазива оштећења слушног апарата, повећава агресивност, кардиоваскуларна 

обољења, поремећаје рада срца. Бука се сматра генератором психичких поремећаја.  

Комунална бука у Земуну потиче највећим делом од саобраћаја, док су индустрија, мала 

привреда, грађевинарство и други извори буке од мањег значаја. Нивои комуналне буке и 

даље су високи и премашују прописане вредности што озбиљно угрожава сан и доводи до 

појаве психосоматских симптома и акустичног стреса.  

 

5. АНАЛИЗА АНКЕТНОГ УПИТНИКА 

За потребе израде Локалног еколошког акционог плана Градске општине Земун (ЛЕАП), 

коришћен је анкетни упитник који је садржао укупно 11 питања, од чега је 9 питања везано 

директно за екологију. Анализа и резултати анкете показали су да је учешће женске 

популације било нешто веће него мушке. Међу анкетиранима су затупљена скоро сва 

годишта, а процентуално је највише оних преко 60 (44%), затим оних од 30 – 60 година (41%), 

па тек онда млађих од 30 година (15%). 
                           Графикон бр.7      Графикон бр. 8 
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Графикон бр. 10 
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Непоштовање прописа
из области намене простора
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из области заштите животне средине

Коришћење застарелих технологија
у индустрији, саобраћају и др.

Недовољна примена
еколошког права
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На питање „Који су по Вашем мишљењу највећи проблеми животне средине у Земуну? 

(одаберите 5 најважнијих ставки)“ издвајамо тих 5 одговора у графичком приказу, док у 

опису,  табеларно прилажемо и комплетне одговоре на анкету у табели 53. 

 

Графикон бр. 12 

 
 

Табела бр. 53 

Загађење 

Дунава 

 Загађење 

ваздуха 

Квалитет  

воде за пиће 

Квалитет  

подземних вода 

185  150 47 39 

Загађење 

земљишта 

 
Неуређене 

обале Дунава 

Дивље 

депоније 

Недовољан број 

контејнера 

за одлагање отпада 

83  87 153 52 

Неправилно 

одлагање отпада 

 

Бука од саобраћаја  

и из 

угоститељских 

објеката 

Недостатак 

канализационе 

мреже -  

велики број 

септичких јама у 

насељеним местима 

Неуређене 

зелене површине 

158  15 62 31 

Велики број 

индивидуалних 

ложишта 

 
Испуштање 

фекалних вода из 

црпне станице 

"Карађорђев трг" у 

Дунав 

Неодржавање 

шахтова 

кишне канализације 

Дивља градња 

29  53 26 105 

     

(Извор: Анкетни упитник) 
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64,
18%

19, 
5%

7, 
2%
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Графикон бр. 17 
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рукавца код Великог ратног острва
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6. ПРИОРИТЕТИ, ЦИЉЕВИ И МЕРЕ   

 

Локалним акционим планом  дефинисано је осам стратешких циљева који треба да 

допринесу заштити и унапређењу  животне средине и здравља становништва на територији 

градске општине Земун на одржив начин: 

 

1. Побољшање квалитета воде за пиће, заштита водотокова и приобаља 

2. Побољшање и очување квалитета земљишта 

3. Уређење и повећање броја зелених и рекреативних површина и редовно одржавање 

4. Смањење загађења ваздуха 

5. Смањење нивоа буке 

6. Унапређење система управљања  комуналним отпадом 

7. Унапређење енергетске ефикасности и повећање коришћења ОИЕ 

8. Подизање еколошке свести грађана 

 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1. Побољшање квалитета воде за пиће, заштита водотокова и приобаља 

реализоваће се кроз следеће приоритете и мере: 

 

ПРИОРИТЕТ 1. Унапређен квалитет воде за пиће  

МЕРА 1. Ширење и реконструкција водоводне мреже  

МЕРА 2. Санација и адаптација постојеће водоводне мреже 

 

ПРИОРИТЕТ 2.Заштита водотокова и приобаља 

 МЕРА 1. Изградња канализације у новонасталим насељима 

 МЕРА 2. Проширење постојеће канализационе мреже у старом језгру Земуна 

 МЕРА 3. Развој система за каналисање, прикупљање и третман отпадних вода 

МЕРА 4. Изградња и одржавање канала за одвођење атмосферских вода у насељеним 

деловима Батајнице, Шангаја, Бусија и Угриноваца 

МЕРА 5. Реконструкција и текуће одржавање каналске мреже у насељу Шангај, Бусије 

и Угриновци 

 МЕРА 6. Заштита приобаља-измештање црпне станице Карађорђев трг 

            МЕРА 7. Редовно-годишње измуљење Дунавског рукавца 

            МЕРА 8. Редовна контрола објеката на обали и приобаљу 

 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2. Побољшање и очување квалитета земљишта реализоваће се кроз 

следеће приоритете и мере, имајући у виду значај земљишта: 

 

ПРИОРИТЕТ 1.Уклањање дивљих депонија са пољопривредног земљишта  

 МЕРА 1. Идентификација дивљих депонија на пољопривредном земљишту 

 МЕРА 2. Уклањање  депонија са атарских путева  

 МЕРА 3. Контрола одлагања пољопривредног отпада на адекватан начин 

            МЕРА 4. Контрола одлагања анималног отпада 

            МЕРА 5. Организовање рада пољочуварских служби 

 

ПРИОРИТЕТ 2. Редовна контрола употребе минералних и органских ђубрива  

МЕРА 1.Редовна анализа узорака са пољопривредног земљишта од стране стручних 

пољопривредних служби  

МЕРА 2. Редовно контролисање пољопривредних култура и производа  

 

ПРИОРИТЕТ 3. Решавање проблема у вези са наводњавањем 
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 МЕРА 1. Промоција система за наводњавање 

  

ПРИОРИТЕТ 4. Коришћење еколошких извора енергије 

 МЕРА 1. Промоција ОИЕ у пољопривреди 

 

ПРИОРИТЕТ 5. Едукација пољопривредних произвођача о значају заштите земљишта и 

животне средине 

 МЕРА 1. Спровести анкету код пољопривредних произвођача  

 МЕРА 2. Организовати едукације пољопривредних произвођача 

 МЕРА 3. Подстицати органску производњу 

 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 3. Уређење и повећање броја зелених и рекреативних површина и 

редовно одржавање спровешће се кроз следеће приоритете и мере; 

 

ПРИОРИТЕТ 1. Повећање површина под зеленилом 

МЕРА 1. Подизање дрвореда и озелењавање  

  МЕРА 2. Подизање зеленог појаса дуж саобраћајница и индустријске зоне 

 

ПРИОРИТЕТ 2. Уређење јавних зелених површина које нису у систему одржавања у градском 

и приградском подручју  

МЕРА 1. Уређење и озелењавање урбаних џепова и осталих зелених јавних површина 

 МЕРА 2. Уређење паркова и дечјих игралишта 

МЕРА 3. Спровођење јавних радова 

   

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 4. Смањење загађења ваздуха коме је изложено целокупно 

становништво, а посебно осетљиве групе спровешће се кроз следеће приоритете и мере; 

 

ПРИОРИТЕТ 1. Повећање удела заштитног зеленила у градском језгу  

 МЕРА 1. Формирање заштитног зеленила 

 

ПРИОРИТЕТ 2. Смањење аерозагађења пореклом од саобраћаја, индивидуалних ложишта и 

алергених биљака 

 МЕРА 1. Покретање кампање о штетности загађујућих материја у ваздуху  

 МЕРА 2. Промоција коришћења природног гаса  у индивидуалним ложиштима 

МЕРА 3. Повећање броја мерних места на којима се врши мониторинг квалитета 

ваздуха 

МЕРА 4. Увођење бициклистичких стаза у централним градским улицама 

МЕРА 5. Измештање аутобуске окретнице „Кеј ослобођења“  

МЕРА 6. Смањење површине под коровским и алергеним биљкама 

 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 5. Смањење нивоа буке спровешће се кроз следеће приоритете и мере 

 

ПРИОРИТЕТ 1. Побољшати акустички амбијент у ГО Земун  

 МЕРА 1. Повећање броја мерних места за мерење нивоа комуналне буке 

 МЕРА 2. Промоција алтернативних видова саобраћаја-бициклизам 

МЕРА 3. Информисање јавности о стању буке у животној средини и резултатима 

мерења  

МЕРА 4. Контрола буке пореклом из угоститељских објеката 
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ 6. Унапређење система управљања  комуналним отпадом спровешће се 

кроз следеће приоритете и мере: 

 

ПРИОРИТЕТ 1. Уређење и санација дивљих депонија и сметлишта 

 МЕРА 1. Идентификација дивљих депонија  

 МЕРА 2. Формирање рециклажног магацина  у Батајници-трајно рециклажно решење 

 МЕРА 3. Уређење и санација депоније на Батајничком путу код насеља Економија 

 МЕРА 4. Уређење и санација дивље депоније са атарског пута у Земун Пољу 

 МЕРА 5. Уређење и санација дивље депоније на крају Белегишке улице у Батајници 

 МЕРА 6. Уређење атарског пута у Беларици на коме се налази дивља депонија 

МЕРА 7. Едукација грађана и  подизање јавне свести о значају управљања отпадом 

МЕРА 8. Спречавање настајања нових депонија на местима уклоњених 

 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 7. Повећање енергетске ефикасности и повећање коришћења ОИЕ 

спровешће се кроз следеће приоритете и мере: 

 

ПРИОРИТЕТ 1. Повећање енергетске ефикасности у јавним објектима –школама, вртићима, у 

згради ГО Земун и МЗ 

 МЕРА 1. Контрола потрошње енергије и промовисање уградње мерача топлоте 

 МЕРА 2. Увођење институције енергетског менаџера у градску општину 

 МЕРА 3. Подстицање штедњу енергије и ефикасније коришћење 

 МЕРА 4. Информисање грађана и стицање знања из области енергетике 

 

ПРИОРИТЕТ 2. Повећање степена коришћења ОИЕ 

МЕРА 1. Промоција концепта ОИЕ у циљу повећања степена коришћења  

МЕРА 2. Замена  осветљења у јавним објектима енергетски ефикаснијим 

МЕРА 3. Коришћење биомасе и отпада од пољопривредне производње  

МЕРА 4. Промоција коришћења геотермалне енергије  

МЕРА 5. Промоција коришћења соларне енергије 

 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 8. Подизање еколошке свести грађана реализоваће се кроз следеће 

приоритете и мере: 

 

ПРИОРИТЕТ 1. Промоција концепта заштите животне средине 

 МЕРА 1. Подршка акцијама, догађајима и манифестацијама  

 МЕРА 2. Подршка НВО кроз пројекте у циљу подизања еколошке свести 

 МЕРА 3. Стална едукација и подизање свести о значају заштите животне средине 

 

ПРИОРИТЕТ 2. Подизање квалитета информисаности  и комуникације са грађанима 

 МЕРА 1. Обавештавање јавности о стању и активностима на заштити животне средине 

МЕРА 2. Развој нових механизама комуникације и информисања јавности о стању 

животне средине 
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7.АКТИВНОСТИ НА УНАПРЕЂЕЊУ И ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

  

7.1.  Побољшање квалитета ваздуха  

Заштита ваздуха обухвата примену скупа мера којима се настоји очувати атмосферски 

комплекс у целини са свим појавама и процесима, структура атмосфере и непроменљивости 

просечних вредности климатских одлика. Мере које се предузимају у циљу заштите и 

побољшања квалитета ваздуха могу бити:  

• Техничко – технолошке  

• Нормативно ( законодавне )  

• Биолошке   

• Урбанистичке  

 

7.1.1. Техничко и технолошке мере имају за циљ побољшање сагоревања у ложиштима, 

усавршавање технолошких поступака производње са што мањим процентом отпада и 

емисијом загађујућих материја у ваздух. Ове мере обухваћају:  

• Повећање енергетске ефикасности у производњи и у потрошњи енергије  

• Редовно одржавање возила која учествују у саобраћају  

• Коришћење чистијих горива  

• Увођење нових возила у систем јавног превоза  

• Увођење мотора новије генерације  

• Замена постојећих аутобуса алтернативним превозом ( тролејбус, трамвај )  

• Побољшање сагоревања у ложиштима  

• Повезивање индивидуалних ложишта на систем даљинског грејања  

• Прелазак на гас као најчистије фосилно гориво  

• Постављање одговарајућих филтера на димњаке индустријских постројења  

• Одржавање у функционалном стању оџаке у домаћинствима која користе сопствена   

ложишта  
  

7.1.2. Нормативне (законске) мере се односе на доношење и поштовање националних прописа 

о заштити ваздуха, односно стандарда квалитета ваздуха (дозвољене концентрације 

загађујућих материја у ваздуху ) и праћење квалитата ваздуха.  

У ове мере спадају:  

• Рационално управљање саобраћајним системима  

• Давање већег подстицаја јавном у односу на индивидуални превоз  

• Изградња обилазнице око Београда  

• Изградња северне тангенте којом ће се регулисати транзитни и теретни саобраћај  

• Одређивање нових једносмерних улица  

• Контрола возила која учествују у саобраћају  

• Уградња катализатора  

• Спречавање неконтролисаног паркирања на јавним површинама  

• Правилно управљање отпадом  

• Уклањање дивљих депонија  

• Спречавање дивље градње  

  

7.1.3. Биолошке мере се односе на:  

• Подизање заштитног зеленила у зонама великих индустријских комплекса  
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• Подизање заштитног зеленила дуж саобраћајница  

• Повећање удела зелених површина у градским језгрима  

• Спречавање загађења водотока и приобаља Дунава  

  

7.1.4. Урбанистичке мере односе се на:  

• Правилно зонирање – одређивање локација за индустријске зоне  

• Правилно одређивање локација за становање  

• Правилно одређивање зелених површина  

  

7.2. Побољшање квалитета воде за пиће  

У том смислу дефинишу се мере које подразумевају изградњу и  реконструкцију 

водоводне мреже и увођење нових технологија у процес, као и унапређење стања локалних 

сеоских водовода: 

• Повезивање земунских насеља на градски водоводни систем кроз реконструкцију дела 

неадекватне и доградњу водоводне мреже (Бусије, Грмовац, Плави Хоризонти, али и делови 

Угриноваца, ужи центар Батајнице и Земун Поља)  

• Реконструкција цевовода и модернизација постојеће водоводне мреже у старом 

градском језгру   

• Успостављање система контроле сеоских локалних водовода и изворишта и њихово 

редовно одржавање (локални водовод „Соко Салаш“ који је ван лабораторијске контроле 

квалитета)  

• Анализа стања локалних водовода и дефинисање мера за њихово унапређење 

 

7.3. Побољшање квалитета водотока – дунава  

• Изградња канализације у приградским насељима: ужи центар Батајнице и Земун Поља, 

делови Угриноваца, нова насеља (Бусије, Грмовац, Плави Хоризонти,  Алтина, Земун Поље 

(Школско добро) и Батајница (Шангај) 

• Проширење канализационе мреже у старом градском језгру  

• Успостављање и развој система за каналисање, прикупљање и третман – пречишћавање 

отпадних вода  

• Изградња система за предтретман индустријских отпадних вода пре упуштања у 

реципијенте  

• Измештање црпне станице Карађорђев трг.  

 

7.4.  Побољшање квалитета земљишта  

Имајући у виду стање земљишта на подручју градске општине Земун, потребно је 

спровести следеће мере у циљу смањења загађења и  поправљања стања земљишта:  

  

• Решавање проблема плављења насељених места на подручју градске општине Земун 

одвођењем атмосферских и подземних   вода  из насељених места новим спојеним каналима.  

• Стално праћење појединих загађивача земљишта и истовремено спровођење мера 

усмерених на отклањање и смањење њиховог  утицаја на животну средину и здравље људи;  

• Смањење интензитета саобраћаја или измена режима саобраћаја кроз центар Земуна и 

у зонама које се граниче са уређеним „зеленим површинама“ (преусмеравање на друге 

саобраћајне правце);   

• Допунити испитивања загађености земљишта на локацијама на којима је последњим 

мерењима утврђено значајније присуство загађујућих материја;  

• Прикупљати податке о присуству загађујућих материја у земљишту на територији ГО 

Земун, у циљу израде мапе подручја града са подацима о загађености земљишта;  
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• Прелазак на еколошки прихватљиве изворе енергије, односно деловање термо-

енергетских постројења (топлане, котларнице, кућна ложишта), свести на најмању могућу 

меру;   

• Организовање органске пољопривредне производње.  

• Организовати образовање становништва о значају заштите и очувања 

(пољопривредног) земљишта, (у сарадњи са Пољопривредним факултетом, Институтом за 

пољопривреду и другим релевантним установама)   

• Пољопривредне површине на подручју ГО Земун као зоне од посебног интереса за 

становништво обрадити засебним екотоксиколошким и епидемиолошким истраживањима   

• Појачати надзор над коришћењем хемијских препарата за заштиту биља у оквиру зоне 

пољопривредног земљишта;  

• Повећати број испитиваних локација и укупан број узорака пољопривредног земљишта 

на подручју ГО Земун у Програму контроле загађености земљишта   

• Контролисати загађеност животних намирница и пољопривредних култура са подручја 

ГО Земун;  
  

7.5. Активности на заштити парковских и рекреативних површина и земљишта поред 

саобраћајница  

• Уређење и одржавање система за прикупљање и третман вода са  коловоза (канали 

поред пута, шахтови за сакупљање и таложење сплавина);  

• Поставити одговарајуће физичке баријере (ограде, паное и сл.) између коловоза и 

школа, болница, обданишта, зона становања и других садржаја;  

• Појас који се простире по ободу градских паркова и других зелених површина, 

одвојити од саобраћајница густим засадима зеленила дугог вегетационог периода (зимзелене 

врсте) и тиме спречити даље ширење аерозагађења пореклом од моторних возила;   

• Примена и коришћење одговарајуће механизације за одржавање парковских и других 

рекреативних површина;  

• Спровођењем наведених и других примењивих мера заштите обезбедити све потребне 

услове да паркови и друге „зелене површине“ на подручју ГО Земун, остваре улогу у 

смањењу штетних утицаја загађења урбаних подручја и постану „зелене оазе“ у којима су 

обезбеђени одговарајући микроклиматски и општи еколошки услови за одмор и рекреацију;  

 

7.6. Побољшање  третмана отпада  

План мера обезбеђује критеријуме за идентификовање локација за потребне капацитете 

погодних за животну средину. Намера читавог процеса је да обнови и традицију домаћинског 

понашања, а да ипак превазиђе проблем „Не у мом дворишту“.   

С тим у вези, потребно је предузети следеће активности:  

• Усагласити локалне прописе (уколико их има) у области управљања отпадом са 

националним прописима и прописима града Београда. Јачати административне капацитете на 

нивоу општине задужене за планирање, контролу и праћење. Унапредити рад инспекцијских 

служби  рађевинске и комуналне) кроз побољшање координације општинских и републичких 

инспекција  

• Изградити и донети програме за управљање комуналним отпадом и посебним токовима 

отпада усклађених са програмима града Београда.  

• Успоставити квалитетнију сарадњу са надлежним комуналним предузећем за 

спровођење примарне сепарације  

• Успоставити рециклажна острва и набавити контејнере за рециклабиле у следећим 

земунским насељима: Соко Салаш, Алтина, Плави хоризонт, Бусије, Грмовац, Угриновци, 

Батајница, „13. Мај“ и у Земун пољу  
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• Организовати сакупљање посебних врста отпада  

• Испитати и проширити тржишта за рециклабилне отпадне материје  

• Подстаћи грађане за индивидуалне компостере  

У циљу решавања санирања дивљих депонија потребно је спровести следеће активности:  

• Јачати административне капацитете на нивоу општине задужене за планирање, 

контролу и праћење. Унапредити рад инспекцијских служби (грађевинске и комуналне) кроз 

побољшање координације општинских и републичких инспекција  

• Израда катастра („базе података“) свих дивљих депонија на подручју општине  

• Санирање постојећих сметлишта у градској општини  

• Отворити рециклажне центре који ће бити већег обима на већим површинама и са 

простором за сортирање свих врста секундарних сировина.  
 

7.7. Смањење буке 

Предлог мера за смањење буке настале од саобраћаја :  

• Измештање дела саобраћаја обезбеђењем мера које подржавају јавни     превоз у односу 

на индивидуални.  

• Измештање окретнице јавног превоза Кеј ослобођења. 

• Смањити број возила који пролази кроз центар Земуна, регулацијом протока саобраћаја 

путем нових иновативних метода које се примењују у другим градовима (једносмерне улице, 

пешачке зоне, паркинг простори…)  

• Синхронизација рада семафора у свим правцима  

• Инсистирање на контроли нивоа буке коју емитују моторна возила приликом 

техничких прегледа  

• Предлог мера за смањење буке настале услед обављања делатности  и из 

угоститељских објеката  

• Контрола звучне заштите пословних објеката  

• Мање претварање стамбених објеката у пословне објекте  

• Поштовање радног времена и кућног реда  

• Редовна контрола и предузимање законом предвиђених санкција од стране полиције за 

узнемиравање јавног реда и мира и од стране комуналне инспекције и комуналне полиције 

због непоштовања радног времена  

• Контрола радног времена угоститељских објеката  

 

7.8. Повећање зелених површина  

• Планирање, одржавање и унапређење зеленила, као и подизање нивоа квалитета и 

изгледа јавних зелених површина остварује се у оквиру Програма редовног одржавања јавних 

зелених површина. У циљу повећања интензитета одржавања и опште уређености јавних 

зелених површина на подручју ГО Земун, потребно је обавити реадове на поправкама и 

текућем одржавању једног броја деградираних и оштећених јавних зелених површина и 

објеката и извршити заштиту обновом травњака. Такође, осим постојећих зелених површина 

потребно је санирати, реконструисати и уредити и неискоришћене, запуштене површине 

неизграђеног грађевинског земљишта у градском и приградском подручју.  

• У циљу повећања зелених површина потребно је побољшати:  

1. Негу и обнову биљног материјала,  

2. Одржавање стаза и објеката,   

3. Одржавање, замену инсталација и инвентара који припадају зеленој површини,  

4. Одржавање чистоће,  

• Предузимање мера за заштиту од пожара и других елементарних непогода, инсеката и 

биљних болести  
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• Стварање заштитног појаса између индустријске зоне и саобраћајница.  

• Будући да су Градски парк у Земуну и Земунски кеј градском одлуком заштићене 

културно-амбијенталне целине од посебног значаја, потребно је предузети мере и активности 

на унапређењу ових парковских површина како би добили статус прве категорије.   

• Повећати број парковских површина и дрвореда у приградским насељима  

 

7.9. Повећање енергетске ефикасности и веће коришћење обновљивих извора енергије 

Предлог мера за повећање енергетске ефикасности обухва следеће активности: 

• Израда водича за реализацију пројеката у области ЕЕ, израда информатора о ЕЕ, 

промоције, едукације, јавно заговарање, стално истицање примера добре праксе. 

• Повећање ЕЕ јавних објеката на територији ГО Земун, стварање мреже стратешких 

партнера, мапирање стратешкиох партнера и успостављање сарадње са њима. 

• Неопходно је преко енергетског менаџера ГО Земун, обезбедити спровођење свих 

прописаних мера за ЕЕ и донети одговарајуће процедуре за њихово праћење. 

• Израдити водиче за реализацију пројеката у области ОИЕ, израдити информаторе, 

стално радити на едукацији становништва. Потребно је формирати саветодавно тело за ову 

област и покренути иницијативу ка надлежним институцијама ради добијања субвенција. 

• Финансирати мини пројекте који се тичу социјалне ЕЕ од стране општине. 
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8. АКЦИОНИ ПЛАН ПО ОБЛАСТИМА 

 

Табела бр. 54 

Циљ1: Побољшање квалитета воде за пиће, заштита водотокова и приобаља   

Приоритет 1:Унапређен квалитет воде за пиће 

 

 
 

Мера1:Ширење и реконструкција водоводне мреже   

 

Активност 

 

 

Резултат 

 

Индикатор 

 

Рок извршења 

 

Носилац одговорности 

 

Извор 

финансирања 

Покретање иницијативе 

за ширење и 

реконструкцију 

водоводне мреже 

 

Повећан број 

прикључења на 

систем  

Број км 

реконструисане 

мреже 

До 2021. године ЈКП“ Београдски водовод 

и канализација“, Дирекција 

за грађевинско земљиште и 

изградњу Београда и ГО 

Земун 

 

 

 

- 

Мера 2:Санација и адаптација постојеће водоводне мреже 

Активност 

 

Резултат Индикатор Рок извршења Носилац одговорности Извор 

финансирања 

Покретање иницијативе 

за санацију и адаптацију 

постојеће мреже   

Повећана дужина 

адаптиране и 

саниране 

водоводне мреже 

Број км саниране 

мреже 

 

 

континуирано 

 

ЈКП“ Београдски водовод 

и канализација“ и ГО 

Земун 

 

 

- 

Приоритет 2:Заштита водотокова и приобаља 

Мера 1. Изградња канализације у новонасталим насељима 

Активност 

 

Резултат Индикатор Рок извршења Носилац одговорности Извор 

финансирања 

Покретање иницијативе 

за изградњу 

 

Повећана дужина 

 

Дужина у км 

 

 

ЈКП“ Београдски водовод 

и канализација“ и ГО 
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канализационе мреже у 

насељима  

канализационе 

мреже 

изграђене 

канализационе 

мреже 

До 2021. године  Земун - 

 

 

Мера2. Проширење постојеће канализационе мреже у старом језгру Земуна 

Активност 

 

Резултат Индикатор Рок извршења Носилац одговорности Извор 

финансирања 

Покретање иницијативе 

за проширење постојеће 

канализационе мреже у 

старом језгру Земуна 

Повећан број 

прикључака на 

мрежу 

Број 

прикључених 

корисника на 

канализациону 

мрежу 

 

До 2021. године  

ЈКП“ Београдски водовод 

и канализација“ и ГО 

Земун 

 

- 

Мера 3. Развој система за каналисање, прикупљања и третман отпадних вода 

Активност 

 

Резултат Индикатор Рок извршења Носилац одговорности Извор 

финансирања 

Покретање иницијативе 

за развој система за 

каналисање, прикупљање 

и третман отпадних вода 

Заштићени 

водотокови и 

приобаље 

Побољшан 

квалитет воде 

До 2021. године  

 

Инспекцијске службе 

 

 

- 

Мера 4.Изградња и одржавање канала за одвођење атмосферских вода у насељеним деловима Батајнице, Шангаја, Бусија и 

Угриноваца 

Активност 

 

Резултат Индикатор Рок извршења Носилац одговорности Извор 

финансирања 

Мапирање и покретање 

иницијативе за изградњу 

и одржавање канала за 

одвођење атмосферских 

вода у насељеним 

деловима Батајнице, 

Шангаја,Бусија и 

Угриноваца 

 

 

Урађени и 

очишћени канали 

за одвођење 

атмосферских вода 

 

 

Број урађених 

канала 

 

 

 

До 2021. године 

 

 

 

Дирекција за путеве и ГО 

Земун 

 

 

 

 

 

 

- 
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Мера 5.Реконструкција и текуће одржавање каналске мреже у насељу Шангај, Бусије и Угриновци 

Активност 

 

Резултат Индикатор Рок извршења Носилац одговорности Извор 

финансирања 

Мапирање и покретање 

иницијативе за 

реконструкцију и текуће 

одржавање каналске 

мреже у насељеним 

деловима Шангаја, 

Бусија и Угриноваца 

 

 

Урађена каналска 

мрежа 

 

 

Број км 

реконструисане 

каналске мреже 

 

 

 

До 2021. године 

 

 

 

ЈВП Галовица и ГО Земун 

 

 

 

 

- 

Мера 6. Заштита приобаља 

Активност 

 

Резултат Индикатор Рок извршења Носилац одговорности Извор 

финансирања 

Покретање иницијативе 

за затварање црпне 

станице Карађорђев трг 

Онемогућавање 

излива отпадних 

вода 

Повећан квалитет 

воде и купалишта  

 

 

До 2021. године 

 

ЈКП “Београдски водовод 

и канализација“ 

 

Мера 7.Редовно измуљивање Дунавског рукавца 

Активност 

 

Резултат Индикатор Рок извршења Носилац одговорности Извор 

финансирања 

Покретање иницијативе 

за редовно измуљивање 

Дунавског рукавца 

Заштићен водоток 

Дунава 

Резултат 

контроле 

квалитета воде 

 

Сваке године 

 

Београдводе и ГО Земун 

 

Мера 8. Редовна контрола објеката на обали и приобаљу 

Активност 

 

Резултат Индикатор Рок извршења Носилац одговорности Извор 

финансирања 

Покретање иницијативе 

за контролу објеката на 

обали  

Заштићен водоток 

Дунава 

Резултат 

контроле 

квалитета воде 

 

Сваке године 

 

Градске и општинске 

инспекције 

 

Циљ 2: Побољшање и очување квалитета земљишта 
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Приоритет 1:Уклањање дивљих депонија са пољопривредног земљишта 

Мера 1. Идентификација дивљих депонија на пољопривредном земљишту 

Активност 

 

Резултат Индикатор Рок извршења Носилац одговорности Извор 

финансирања 

Снимање стања на 

терену и  

иидентификација места 

на којима су  дивље 

депоније  

Идентификована 

места на којима се 

налази депонија 

Број дивљих 

депонија 

 

 

2018. година 

 

 

ГО Земун 

 

 

- 

Мера 2. Уклањање депонија са атарских путева 

Активност 

 

Резултат Индикатор Рок извршења Носилац одговорности Извор 

финансирања 

Уклањање депоније и 

уређење атарских путева  

Урађен атарски пут  Дужина у км 

урађеног 

атарског пута 

 Сваке године ГО Земун Буџет ГО Земун 

Мера 3. Контрола одлагања пољопривредног отпада на адекватан начин 

Активност 

 

Резултат Индикатор Рок извршења Носилац одговорности Извор 

финансирања 

Покретање и едукације за 

контролу одлагања 

пољопривредног отпада 

Смањен број 

дивљих депонија 

на 

пољопривредном 

земљишту 

Број поднетих 

иницијатива, број 

едукованих 

Од 2018-

2021.године 

Инспекцијске службе   

 

- 

Мера 4. Контрола одлагања анималног отпада 

Активност 

 

Резултат Индикатор Рок извршења Носилац одговорности Извор 

финансирања 

Покретање иницијативе 

за доношење Плана за  

одлагања анималног 

Смањено загађење 

земљишта и 

ваздуха 

План за одлагање 

анималног отпада 

Од 2018-2021, 

године 

Инспекцијске службе  

- 
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отпада 

Мера 5. Организовање рада пољочуварских служби 

Активност 

 

Резултат Индикатор Рок извршења Носилац одговорности Извор 

финансирања 

Формирање 

Пољочуварске службе 

Смањен број 

пољских штета 

Записници рада 

са терена 

До 2021. године Градска и општинска 

Управа 

- 

Приоритет 2: Редовна контрола употребе минералних и органских ђубрива 

Мера 1. Редовна анализа узорака са пољопривредног земљишта од стране стручних пољопривредних служби 

Активност 

 

Резултат Индикатор Рок извршења Носилац одговорности Извор 

финансирања 

Организовање обуке за 

пољопривредне 

произвођаче да припреме 

узорке са 

пољопривредних парцела 

Обучени 

пољопривредни 

произвођачи  

Број 

припремљених 

узорака 

Континуирано 

током године 

ГО Земун и ССС 

„Падинска Скела“ 

 

- 

Сагледавање резултата 

анализа са 

представницима стручне 

пољопривредне службе 

 Редукована 

употреба ђубрива 

Број стручних 

коментара  

Континуирано 

током године 

ГО Земун и ССС 

„Падинска Скела“ 

 

- 

Мера 2. Редовно контролисање пољопривредних култура и производа 

Активност 

 

Резултат Индикатор Рок извршења Носилац одговорности Извор 

финансирања 

Покретање иницијативе 

за контролу 

пољопривредних култура 

и производа  

Побољшан 

квалитет хране 

Број иницијатива До 2021.године  ГО Земун и Инспекцијске 

службе 

 

- 

Приоритет 3:Решавање проблема у вези са наводњавањем 
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Мера 1. Промоција система за наводњавање 

Активност 

 

Резултат Индикатор Рок извршења Носилац одговорности Извор 

финансирања 

Покретање иницијативе 

за промоцију система за 

наводњавање  и 

едукацију 

пољопривредних 

произвођача о значају 

система 

Побољшан систем 

наводњавања 

Број одржаних 

едукација и број 

обучених 

пољопривредних 

произвођача 

До 2021. године Стручне службе и ГО 

Земун 

 

 

- 

Приоритет 4: Коришћење еколошких извора енергије 

Мера 1. Промоција ОИЕ у пољопривреди 

Активност 

 

Резултат Индикатор Рок извршења Носилац одговорности Извор 

финансирања 

Покретање иницијативе 

за промоцију ОИЕ у 

пољопривреди  

Смањен број 

термоенергетских 

ложишта 

Број промоција Континуирано до 

2021. године 

Стручне службе и ГО Земун  

- 

Приоритет 5: Едукација пољопривредних произвођача о значају заштите земљишта и  животне средине 

Мера 1.Спровести анкету код пољопривредних произвођача 

Активност 

 

Резултат Индикатор Рок извршења Носилац одговорности Извор 

финансирања 

Урадити анкету и 

испитати пољопривредне 

произвођаче о темама 

везаним за  значај 

заштите животне средине 

Спроведена 

анкета 

Број анкетних 

листића 

 

Током 2018. 

године 

 

ГО Земун 

 

 

У оквиру редовних 

активности 

Мера 2. Организовати едукације пољопривредних произвођача 

Активност Резултат Индикатор Рок извршења Носилац одговорности Извор 
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 финансирања 

На основу резултата 

анкете огранизовати 

едукације о темама 

везаним за значај 

животне средине 

Едуковани 

пољопривредни 

произвођачи 

Број едукованих 

и број едукација 

До 2021. године 

континуирано 

ГО Земун У оквиру редовних 

активности 

Мера 3. Подстицати органску производњу 

Активност 

 

Резултат Индикатор Рок извршења Носилац одговорности Извор 

финансирања 

Покретање иницијативе 

за промоцију производње 

органске хране и 

едукације 

пољопривредних 

произвођача 

Повећан број 

произвођача 

органске хране 

Број произвођача 

органске хране 

Континуирано до 

2021. године 

ГО Земун У оквиру редовних 

активности 

Циљ 3: Уређење и повећање броја зелених и рекреативних површина и редовно одржавање 

Приоритет 1:Повећање површина под зеленилом 

Мера 1.Подизање дрвореда и озелењавање 

Активност 

 

Резултат Индикатор Рок извршења Носилац одговорности Извор 

финансирања 

Подизање дрвореда у 

новонасталим насељима 

Смањена бука и 

повећана заштита 

од непогода 

Дужина дрвореда у 

км  

Континуирано 

до 2021. године 

ЈКП „Зеленило Београд“, 

Секретаријат за заштиту 

животне средине и ГО 

Земун 

 

- 

Мера 2. Подизање зеленог појаса дуж саобраћајница и индустријске зоне 

Активност 

 

Резултат Индикатор Рок извршења Носилац одговорности Извор 

финансирања 

Покретање иницијативе Смањено Број иницијатива Континуирано ГО Земун  
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за озелењавање 

саобраћајница и 

индустријских зона 

аерозагађење од 

моторних возила и 

постројења 

до 2021. године - 

Приоритет 2:Уређење јавних зелених површина које нису у систему одржавања у градском и приградском подручју 

Мера 1. Уређење и озелењавање урбаних џепова и осталих зелених јавних површина 

Активност 

 

Резултат Индикатор Рок извршења Носилац одговорности Извор 

финансирања 

Организовање и 

спровођење рада ЕКО 

ПАТРОЛЕ 

Уређене јавне 

зелене  површине 

из ПРИЛОГА 1. 

Број м2 уређене 

површине 

Континуирано 

сваке године до 

2021. године 

ГО Земун Буџет ГО Земун 

Мера 2. Уређење паркова и дечјих игралишта  

Активност 

 

Резултат Индикатор Рок извршења Носилац одговорности Извор 

финансирања 

Покретање иницијативе и 

аплицирање на Јавне 

позиве за доделу 

средстава за уређење 

паркова и дечјих 

игралишта 

Уређени паркови 

и дечија 

игралишта  

Број уређених 

паркова и дечјих 

игралишта 

Континуирано 

до 2021. године 

ЈКП „Зеленило Београд“ и 

ГО Земун 

 

Буџет ГО Земун и 

ЈКП „Зеленило 

Београд“  

Мера 3. Спровођење јавних радова 

Активност 

 

Резултат Индикатор Рок извршења Носилац одговорности Извор 

финансирања 

Организовање и 

спровођење Јавних 

радова 

Уређене јавне 

зелене површине 

Број уређених 

површина и број 

запослених на 

извођењу Јавних 

радова 

Континуирано 

сваке године до 

2021. године 

ГО Земун Буџет НСЗ 

Циљ 4: Смањење загађења ваздуха 
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Приоритет 1:Повећање удела заштитног зеленила у градском језгру  

Мера 1. Формирање заштитног зеленила 

Активност 

 

Резултат Индикатор Рок извршења Носилац одговорности Извор 

финансирања 

Покретање иницијативе 

за формирање заштитног 

зеленила између 

коловоза и школа, 

болница,обданишта, зона 

становања и др, 

Смањење 

аерозагађења 

Број заштитног 

зеленила 

Континуирано 

до 2021. године 

ГО Земун и ЈКП „Зеленило 

Београд“ 

 

- 

Приоритет 2: Смањење аерозагађења пореклом од саобраћаја, индивидуалних ложишта и алергених биљака 

Мера 1. Покретање кампање о штетности загађујућих материја у ваздуху 

Активност 

 

Резултат Индикатор Рок извршења Носилац одговорности Извор 

финансирања 

Организовање предавања 

о штетности  загађујућих 

материја у ваздуху 

Обучена јавност Број присутних на 

предавању 

Континуирано 

до 2021. године 

ГО Земун У оквиру редовних 

активности 

Мера 2.Промоција коришћења природног гаса у индивидуалним ложиштима 

Активност 

 

Резултат Индикатор Рок извршења Носилац одговорности Извор 

финансирања 

Организовање предавања 

о предностима 

коришћења природног 

гаса 

Повећан број 

корисника 

природног гаса 

Број корисника 

природног гаса 

До 2021. године ГО Земун и стручне 

службе 

 

- 

Мера 3. Повећање броја мерних места на којима се врши мониторинг квалитета ваздуха 

Активност 

 

Резултат Индикатор Рок извршења Носилац одговорности Извор 

финансирања 
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Покретање иницијативе 

за повећање броја места 

на којима се мери 

квалитет ваздуха 

Повећан број 

мерних места за 

мерење квалитета 

ваздуха 

Број мерних места 

и број иницијатива 

Континуирано 

до 2021, године 

ГО Земун  

- 

Мера 4. Увођење бициклистичких стаза у централним градским улицама 

Активност 

 

Резултат Индикатор Рок извршења Носилац одговорности Извор 

финансирања 

Покретање иницијативе 

за увођење 

бициклистичких стаза 

Прихваћена 

иницијатива за 

увођење 

бициклистичких 

стаза у 

централним 

градским улицама 

Број иницијатива До 2021.године ГО Земун и грађани Земуна  

 

 

- 

 Мера 5. Измештање аутобуске окретнице „Кеј ослобођења“ 

Активност 

 

Резултат Индикатор Рок извршења Носилац одговорности Извор 

финансирања 

Покретање иницијативе 

за измештање окретнице 

„Кеј ослобођења“ 

Прихваћена 

иницијатива 

Смањено загађење 

ваздуха 

До 2021. године ГО Земун - 

Мера 6. Смањење површине под коровским и алергеним биљкама 

Активност 

 

Резултат Индикатор Рок извршења Носилац одговорности Извор 

финансирања 

Мапирање површина под 

коровским и алергеним 

биљкама 

Мапиране 

површине 

Величина 

површине под 

коровским и 

алергеним 

биљкама  

Континуирано 

сваке године 

ГО Земун  

- 

Спровођење програма за 

уништавање коровских и 

Повећан квалитет 

ваздуха 

Уништена 

површина у арима 

Континуирано 

сваке године 

ГО Земун Буџет ГО Земун 
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алергених биљака 

Циљ 5:Смањење нивоа буке 

Приоритет 1: Побољшати акустички амбијент у ГО Земун 

Мера 1. Повећање броја мерних места за мерење нивоа комуналне буке 

Активност 

 

Резултат Индикатор Рок извршења Носилац одговорности Извор 

финансирања 

Покретање иницијатива 

за повећање броја 

мерних места за мерење 

нивоа буке 

Повећање броја 

мерних места 

Број мерних места До 2021. године ГО Земун  

- 

Мера 2. Промоција алтернативних видова саобраћаја-бициклизам 

Активност 

 

Резултат Индикатор Рок извршења Носилац одговорности Извор 

финансирања 

Покретање иницијатива 

за промоцију бициклизма 

као алтернативног вида 

саобраћаја 

Усвојена 

иницијатива и 

алтернативан вид 

саобраћаја  

 Број бицикала До 2021.године ГО Земун  

- 

Мера 3. Информисање јавности о стању буке у животној средини и резултатима мерења 

Активност 

 

Резултат Индикатор Рок извршења Носилац одговорности Извор 

финансирања 

Организовање трибина и 

информисање јавности о 

стању буке и 

резултатима мерења 

Информисана 

јавност о стању 

буке 

Број информисаних До 2021.године ГО Земун  

- 

Мера 4. Контрола буке пореклом из угоститељских објеката 

Активност 

 

Резултат Индикатор Рок извршења Носилац одговорности Извор 

финансирања 
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Покретање иницијативе 

за контролу буке 

пореклом из 

угоститељских објеката 

Прихваћена 

иницијатива и 

контролисан ниво 

буке у 

угоститељским 

објектима 

Резултати мерења До 2021. године Инспекцијске службе 

општине и града 

У оквиру редовних 

активности 

Циљ 6: Унапређење система управљања комуналним отпадом 

Приоритет 1: Уређење и санација дивљих депонија и сметлишта 

Мера 1.Идентификација дивљих депонија 

Активност 

 

Резултат Индикатор Рок извршења Носилац одговорности Извор 

финансирања 

Снимање терена и 

идентификација дивљих 

депонија 

Идентификоване 

депоније 

Број депонија и 

сметлишта 

До 2021.године, 

континуирано 

ГО Земун У оквиру редовних 

активности 

Мера 2. Формирање рециклажног магацина у Батајници као трајно решење 

Активност 

 

Резултат Индикатор Рок извршења Носилац одговорности Извор 

финансирања 

Покретање иницијативе 

за формирање 

рециклажног магацина 

Формиран 

рециклажни 

магацин 

Извештаји 

надлежних служби 

До 2021. године ГО Земун и ЈКП Градска 

чистоћа  

 

- 

Мера 3, 4, 5 ,6 Уређење и санација депоније 

Активност 

 

Резултат Индикатор Рок извршења Носилац одговорности Извор 

финансирања 

Покретање иницијативе 

за уређење депонија на 

Батајничком путу код 

насеља Економија, на 

крају Белегишке улице у 

Батајници, на атарском 

Уређене депоније 

и ревитализован 

простор 

Извештаји 

надлежних служби 

и количине отпада 

До 2021. године ГО Земун и ЈКП Градска 

чистоћа 

 

- 
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путу у Земун Пољу, на 

атарском путу у 

Беларици 

Мера 7. Едукација грађана и подизање јавне свести о значају управљања отпадом 

Активност 

 

Резултат Индикатор Рок извршења Носилац одговорности Извор 

финансирања 

Припрема и 

организовање трибина   и 

предавања о правилном 

одлагању отпада и 

значају управљања 

отпадом 

Едуковано 

становништво 

Број едукација и 

број едукованих 

до 2021.године ГО Земун  

У оквиру редовних 

активности 

Мера 8. Спречавање настајања нових депонија на местима уклоњених 

Активност 

 

Резултат Индикатор Рок извршења Носилац одговорности Извор 

финансирања 

Стална контрола места са 

којих су уклоњене 

депоније 

Контролисано 

складиштење 

отпада 

Записници са 

терена 

До 2021.године ГО Земун и инспекцијске 

службе 

У оквиру сталних 

активности 

Циљ 7: Повећање енергетске ефикасности и повећање коришћења ОИЕ 

Приоритет 1:Повећање ЕЕ у јавним објектима- школама, вртићима, у згради ГО Земун и МЗ 

Мера 1. Контрола потрошње енергије и промовисање уградње мерача топлоте 

Активност 

 

Резултат Индикатор Рок извршења Носилац одговорности Извор 

финансирања 

Израда базе података са 

подацима о утрошеној 

енергији у јавним 

објектима, едукација и 

покретање иницијативе 

за уградњу мерача 

 

База података са 

потребним 

подацима 

Број и врста 

података у бази, 

број едукованих 

До 2021. године ГО Земун и стручне службе 

и ОЦД 

 

 

- 



152 

 

Мера 2. Увођење институције енергетског менаџера у градску општину 

Активност 

 

Резултат Индикатор Рок извршења Носилац одговорности Извор 

финансирања 

Урађен опис посла и 

надлежност енергетског 

менаџера  

Систематизовано 

радно место 

енергетског 

менаџера 

Правилник о 

систематизацији 

До 2021. године Градска и општинска 

Управа 

Буџет ГО Земун 

Мера 3. Подстицати штедњу енергије и ефикасније коришћење 

Активност 

 

Резултат Индикатор Рок извршења Носилац одговорности Извор 

финансирања 

 

Организовање трибина и 

припрема програма 

којима се подстиче 

штедња енергије и 

ефикасније коришћење 

Подизање нивоа 

свести и знања 

код деце и 

омладине везано 

за ефикасније 

коришћење 

енергије 

 

Број трибина и број 

посетилаца  

До 2021. године ГО Земун и стручне службе 

и ОЦД 

 

 

- 

Мера 4. Информисање грађана и стицање знања из области енергетике 

Активност 

 

Резултат Индикатор Рок извршења Носилац одговорности Извор 

финансирања 

Организовање и 

припрема промотивних и 

едукативних активности 

у вези са применом мера 

енергетске ефикасности  

Стицање знања из 

области 

енергетике и 

промене навика 

Број едукација и 

промоција и 

програм мера 

Континуирано 

до 2021. године 

ГО Земун и стручне службе  

 

- 

Приоритет 2: Повећање степена коришћења ОИЕ 

Мера 1. Промоција концепта ОИЕ у циљу повећања степена коришћења  

Активност 

 

Резултат Индикатор Рок извршења Носилац одговорности Извор 

финансирања 
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Промовисање примера 

добре праксе из области 

ОИЕ и едукације 

Реализоване 

промоције и 

едукације 

Број промоција и 

број едукованих 

Континуирано 

до 2021. године 

ГО Земун, стручне службе и 

ОЦД 

 

- 

Мера 2. Замена осветљења у јавним објектима енергетски ефикаснијим 

Активност 

 

Резултат Индикатор Рок извршења Носилац одговорности Извор 

финансирања 

Припрема и реализација 

пројекта замене 

осветљења у основним 

школама кроз текућег 

одржавања 

Замењено 

осветљење у 

школама 

Извештај о 

реализацији 

пројекта 

континуирано ГО Земун и стручне службе  

Буџет ГО Земун 

Мера 3. Коришћење биомасе и отпада од пољопривредне производње 

Активност 

 

Резултат Индикатор Рок извршења Носилац одговорности Извор 

финансирања 

Припрема и 

организовање едукација 

о значају коришћења 

биомасе и отпада од 

пољопривредне 

производње 

Едукована 

локална заједница 

Број едукација и 

број едукованих 

Континуирано 

до 2021. године 

ГО Земун, стручне службе и 

ОЦД 

 

 

 

- 

Мера 3., 4.,Промоција коришћења геотермалне и соларне енергије 

Активност 

 

Резултат Индикатор Рок извршења Носилац одговорности Извор 

финансирања 

Промовисање примера 

добре праксе из области 

коришћења геотермалне 

и соларне енергије и 

едукације 

Реализоване 

промоције и 

едукације 

Број промоција и 

број едукованих 

Континуирано 

до 2021. године 

ГО Земун, стручне службе и 

ОЦД 

 

- 

Циљ 8: Подизање еколошке свести грађана 
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Приоритет 1: Промоција концепта заштите животне средине 

Мера 1. Подршка акцијама, догађајима и манифестацијама 

Активност 

 

Резултат Индикатор Рок извршења Носилац одговорности Извор 

финансирања 

Организовање и 

спровођење догађаја 

Најлепши божићни излог 

Уређен радни 

простор 

Број пријављених 

за учешће у 

догађају 

Континуирано 

сваке године до 

2021. године 

ГО Земун Буџет ГО Земун 

Организовање и 

спровођење догађаја 

Најлепша цветна алеја и  

учешће на догађају За 

зеленији Београд 

Уређен животни и 

радни простор 

Број пријављених 

за учешће у 

догађају 

Континуирано 

сваке године до 

2021. године 

ГО Земун и ЈКП „Зеленило 

Београд“ 

Буџет ГО Земун и 

ЈКП „Зеленило 

Београд“ 

Организовање и 

чишћење приобаља 

Чистије приобаље 

Дунава 

Број пријављених 

за чишћење и број 

напуњених кеса  

Континуирано 

сваке године до 

2021. године 

ГО Земун У оквиру редовних 

активности 

Летње шетње по 

Великом Ратном острву 

Спрведене шетње  Број шетњи и број 

посетилаца 

Континуирано у 

летњем периоду 

до 2021. године 

ГО Земун У оквиру редовних 

активности 

Организовање предавања 

и посета природним 

споменицима и 

заштићеним природним 

добрима 

Спроведене 

посете и 

предавања  

Број посета и број 

посетилаца 

Континуирано у 

летњем периоду 

до 2021. године 

ГО Земун У оквиру редовних 

активности 

Мера 2. Подршка НВО кроз пројекте којима се подиже еколошка свест 

Активност 

 

Резултат Индикатор Рок извршења Носилац одговорности Извор 

финансирања 

Припрема и спровођење 

Јавних конкурса за 

пројекте НВО којима се 

унапређује заштита 

Одобрени 

пројекти 

Одлука о начину, 

мерилима и 

критеријумима за 

финансирање 

Континуирано 

сваке године 

ГО Земун Буџет ГО Земун -

11.16 % од укупног 

буџета за 

финансирање 
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животне средине програма и 

пројеката НВО 

Сл.лист града 

Београда број 43/14 

и  51/17 

пројеката 

Мера 3. Стална едукација и подизање свести о значају заштите животне средине 

Активност 

 

Резултат Индикатор Рок извршења Носилац одговорности Извор 

финансирања 

Перманентна едукација и 

подизање јавне свести о 

значају животне средине 

и природних ресурса   

Развијенија 

еколошка свест, 

едуковани грађани  

Број едукација и 

број едукованих  

континуирано ГО Земун и стручне службе У оквиру редовних 

активности 

Приоритет 2: Подизање квалитета информисаности и комуникације са грађанима 

Мера 1. Обавештавање јавности о стању и активностима на заштити животне средине 

Активност 

 

Резултат Индикатор Рок извршења Носилац одговорности Извор 

финансирања 

Информисање јавности о 

стању животне средине 

путем кампања, трибина, 

предавања, медија, 

брошура и лифлета 

Информисана 

јавност 

Број кампања, 

трибина,предавања

, брошура, лифлета 

Континуирано 

до 2021. године 

ГО Земун и стручне службе 

које се баве заштитом 

животне средине 

 

- 

 

Мера 2. Развој нових механизама комуникације и информисања јавности о стању животне средине 

Активност 

 

Резултат Индикатор Рок извршења Носилац одговорности Извор 

финансирања 

Уређење сајта са 

информацијама о 

заштити животне 

средине и резултатима 

мерења 

Информисана 

јавност 

Уређен сајт Континуирано 

до 2021. године 

ГО Земун и стручне службе  

 

- 
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9. ПРИЛОГ 1 

 

Закоровљене површине на територији општине Земун 

 

ЗЕМУН – ЦЕНТАР И ГОЊИ ГРАД 

1. Ретензија – велика зелена површина између улица Џона Кенедија и Прве пруга. 

2. Ул. Угриновчка код бр.18 – између стајалишта градског превоза и стадиона ФК „ 

Земун“. 

3. Ул. Драгна Ракића бр. 35-37 - хитно уређење. 

4. Ул. Бањичка преко пута бр.17а – паркић који није у систему одржавања ЈКП 

„Зеленило Београд“ 

5. Ул. Цара Душана – окретница аутобуса градског превоза бр.17. 

6.  

ЗЕМУН – НАСЕЉЕ МАРИЈЕ БУРСАЋ 

1. Ул. Др. Недељка Ерцеговца ( бивша Божидара Аџије) преко пута бр.56 

2. Ул. Грмечка – крај улице, степениште ка ул. Тошин бунар. 

3. Ул. Марије Бурсаћ преко пута бр.42 – дуж тротоара пре моста. 

4. Ул. Грмечка преко пута бр.54а – дужине око 20 метара. 

5.  

ЗЕМУН – НАСЕЉЕ НОВИ ГРАД 

1. Угао улица Крајишка и Купрешка – дечије игралишта 

2. Ул. Јозе Шђурле – после улаз у фабрику „ Змај“ пут уз пругу после скретање за Т.Ц. 

„ ДИС“ 

3. У кругу фабрике „Змај“ – између мегамаркета „ Дис и „ Рода“, паралелно са 

аутопутем. 

4. Ул. Јозе Шћурле – преко пута железничке станице Земун 

 

 

ЗЕМУН – ПЛАВИ ХОРИЗОНТ 

1. Ул. Милана Решетара – путни појас са обе стране пута који води од новосадског 

аутопута до насеља Плави хоризонт. 

 

ЗЕМУН – АЛТИНА 

1. Ул. Ратарски пут преко пута бр.6 

2. Ул. Зире Адамовић бр.17 

3. Угао улица Љиљане Крстић и Јустина Поповића – уличица са десне стране. 

4. Ул. Епископа Сергеја – дуж целе улице са обе стране коловоза. 

5. Ул. Епископа Сергеја код бр.42 – до пруге. 

6. Угао улица Павла Вујисића и Епископа Сергеја. 

7. Ул. Павла Вујисића – са обе стране коловоза. 

8. Ул. Мала пруга – дуж целе улице све до раскрснице са ул. Павла Вујисића. 

9. Угао улица Оскара Давича и Епископа Николја.  

 

ЗЕМУН – ГАЛЕНИКА 

1. Површина око православне цркве између улица Јована Стојисављевића и Цара 

Душана. 

2. Т8 саобраћајница – површина преко пута „БН БОС“-а 
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ЗЕМУН ПОЉЕ 

1. Ул. Курирска – дуж коловоза са обе стране 

2. Камендин II – ул. Душана Мађарчића Корчагина око две нове зграде са социјалним 

становима, део поред пруге и око објекта где се дели храна из народне кухиње. 

3. Ул. Фрање Крча – окретница аутобуске линије 84 на крају улице, простор око 

окретнице. 

4. Ул. Ранилушка преко пута бр.2 – угао са ул.Фрање Крча. 

5. Ул. Ранилушка – дуж целе улице са обе стране коловоза. 

6. Иза основне школе у Земун Пољу 

7. Камендин I – простор око паркинг места у ул. Акробате Алексића. 

8. Угао ул. Акробате Алексића – гледано из ул. Томице Поповића. 

9. Ул. Фрање Крча преко пута бројева 34 и 36 – зелена површина и паркић између 

тржног центара и пијаце, инвеститор општина Земун. 

10. Потез између улица Бертранда Расела и Пере Косарића, продужетак улице Томице 

Поповића код бр. 66 и 45 – паркић инвеститор општина Земун. 

 

БАТАЈНИЦА 

1. Ул. Беларичка преко пута бр.3-7 

2. Ул. Краља Михајла Зетског од 13 до 45 – путни појас уз тротоар. 

3. Ул. Батајничких жртава  - паркић 

4. Између улица Браће Смиљанић и Босанске крајне – паркић улаз из Браће Смиљанић 

код трафостанице. 

5. Ул. Николе Атанацковића код бр.1 

6. Ул. Станка Тишме II део, после раскрснице са улицом Војвођанских бригада са леве 

стране поред трафостанице и са десне стране површина уз коловоз, а све пре „С“ 

кривине – хитно! 

7. Ул. Широки пут код бр. 5 дуж Сунцокретове улице, кривина са десне стране уз 

улицу. 

8. Ул. Широки пут – депонија која се због велике количине отпада може само хемијски 

третирати. 

9. Ул. Пуковника Миленка Павловића бр.13 – површина поред пешачке стазе која иде 

поред фудбалског игралишта према улици Краља Стефана Томаша, хитно! 

10. Ул. Шангајска 74 ( Велике међе преко пута бр.2) – после зелених пластеника са 

десне стране први велики празан плац са леве стране, улази се код цркве Св. Јована 

Шангајског. 

 

УГРИНОВЦИ 

1. Прилаз месном гробљу – са обе стране коловоза. 

2. Ул. 22. Октобра бр.44 – прекопута основне школе. 

3. Угао улица Косанчић Ивана и Крњешевачке. 

4. Угао улице Гробљанске и пута за гробље. 
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10. МОНИТОРИНГ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА 
 

Механизми мониторинга и имплементације  

1. Мониторинг - Праћење реализације  

За праћење реализације и ревизију ЛЕАП-а на годишњем нивоу задужен је Савет за 

урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине Скупштне градске општине 

Земун и Одељење за друштвене делатности, привреду и развој градске  општине Земун. 

Мониторинг реализације ЛЕАП-а врши се преко праћења индикатора за сваки појединачни 

циљ. Индикатори који се прате детаљно су побројани у табелама акционих планова. 

Средства за реализацију активности ЛЕАП-а обезбедиће се у одређеном проценту из 

буџета Републике Србије, Града Београда и ГО Земун, као и из средстава међународних и 

домаћих фондова. Посебно се средства обезбеђују из приступних фондова (ИПА), Комисије 

ЕУ и других међународних фондова.  

2. Евалуација – Процена успешности реализације  

Евалуацију врши Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштне градске општине Земун на основу извештаја о извршеним активностима 

(пројектима). Ова евалуација је део извештаја Скупштини ГО Земун. Према потреби за 

пројекте којима се реализују циљеви и активности ЛЕАП-а уз финансијску подршку 

домаћих и страних донатора може се организовати екстерна евалуација у складу са 

правилима и процедурама донатора.  

 

3. Праћење резултата ЛЕАП-а преко индикатора одрживог развоја  

Поред праћења степена и успешности реализације циљева ЛЕАП-а, потребно је пратити 

и колико активности усмерене на реализацију ових циљева доприносе одрживом развоју ГО 

Земун. Због тога се, у складу са Националном стратегијом одрживог развоја, прате 

индикатори заштите животне средине на основу којих се процењује утицај на одрживи 

развој локалне заједнице. Ове показатеље прате надлежне институције, а подаци из њихових 

извештаја користе се да би се пратио напредак у наведеним областима.  

Индикатори/показатељи: квалитет површинских вода, управљање отпадним водама у 

градској средини, број дана са лошим квалитетом ваздуха, заштићене области (коришћење 

земљишта и биодиверзитет), напуштено и загађено земљиште, јавни превоз, комунални 

отпад по врсти одлагања, рециклирани отпад, укупна потрошња енергије. 
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29. Приручник о енергетској ефикасности у стамбеним зградама и кућама, Београд, 2018 

30. Извештај о резултатима мерења квалитета ваздуха на територији Београда у локалној 

мрежи мерних станица/места за период 01. 01. 2017. – 31. 12. 2017., Градски завод за јавно 

здравље Београд Центар за хигијену и хуману екологију, Београд 

31.  Закон о заштити животне средине, Сл. Гласник РС, бр. 135/04, 36/09, 72/09, 14/16 

31. Закон о заштити ваздуха, Сл. Гласник РС, бр. 36/09, 10/13,  

32. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха, Сл. Гласник РС, број 

11/10, 75/10, 63/13 

33. Правилник о садржају планова квалитета ваздуха, Сл.гласник РС 21/10 

34. Правилники о методологији за израду акционих планова, Сл. Гласник РС 72/10 

35. Правилник о условима за издабање дозволе за мерење квалитета ваздуха и дозволе за 

мерење емисије из стационарних извора загађења, Сл. Гласник РС 1/12 

36. Извештај о квалитету воде купалишта „Лидо“ у 2017. гходини, Градски завод за јавно 

здравље, Београд 2018. године 

37. Извештај о контроли квалитата река и канала на територији Београда за 2017. годину, 

Градски завод за јавно здравље Београд 2018. године 
 


