
Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. феб-
руара 2016. године, а на основу члана 86. став 4. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), 
члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службе-
ни гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука 
УС, 24/11, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 54/13 – од-
лука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 12. За-
кона о главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07) 
и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града 
Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ПЛА Н ДЕТА ЉНЕ РЕГУЛА ЦИЈЕ

КОМПЛЕКСА СТАНИЦА ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ 
„ЈАКОВО 1” И „ЈАКОВО 2” НА ОРИЈЕНТАЦИОНОЈ СТА-
ЦИОНАЖИ KM 573+000 АУТО-ПУТА Е – 75 БЕОГРАД–

НИШ (ДЕОНИЦА ДОБАНОВЦИ – БУБАЊ ПОТОК)

А. УВОД

А.1. Повод и циљ израде плана

А.1.1. Повод за израду плана

Територија обухваћена планом детаљне регулације ком-
плекса станица за снабдевање горивом „Јаково 1” и „Јаково 2” 
на оријентационој стационажи km 573+000 ауто-пута Е – 75 
Београд–Ниш (деоница Добановци – Бубањ поток) – (у даљем 
тексту: план) обухвата подручје површине око 23,85 ha и на-
лази се на деоници обилазнице, између петље „Добановци” и 
моста преко реке Саве у Остружници. 

Повод за израду Плана је иницијатива предузећа 
„Hosting investment” д.о.о. из Београда да изгради обостра-
но смакнуте комплексе станица за снабдевање горивом „Ја-
ково 1” и „Јаково 2”. 

А.1.2. Циљеви израде плана 

Циљеви израде овог плана су:
– дефинисање грађевинског земљишта јавних и осталих 

намена и одређивање намене површина;
– решавање саобраћајног прикључења предметних ком-

плекса на ауто-пут Е-75;
– сагледавање стања постојеће инфраструктуре и дефи-

нисање услова прикључења на исту;
– одређивање нивелационог и регулационог решења са 

правилима уређења и грађења;
– обезбеђење адекватне заштите животне средине и кул-

турних добара.

Непосредан циљ израде овог плана је стварање планског 
основа за пренамену постојећег пољопривредног земљишта 
са дефинисањем услова за изградњу два обострана ком-
плекса станица за снабдевање горивом, са свим потребним 
садржајима.

А.2. Обухват плана

Границом плана обухваћене су следеће катастарске пар-
целе:

– целе кп. бр. 4715/11 КО Сурчин, површине 1,53.96 ha 
(комплекс „Јаково 1”) и кп. бр. 4715/10 КО Сурчин, повр-
шине 1,50.50 ha (комплекс „Јаково 2”);

– цела кп. бр. 4757/3 КО Сурчин, површине 0,08.56 ha, 
делови кп. бр. 4715/3 и 4725/3 КО Сурчин (деоница ауто-пу-
та Е – 75);

– делови кп. бр. 4715/8 и 4715/9 КО Сурчин (ради плани-
ране девијације постојећих, интерних путева).

Подручје у обухвату границе плана налази се на терито-
рији градске општине Сурчин. 

Границом планског обухвата обухваћена је површина од 
око 23,85 ha. Граница планског обухвата је дефинисана и ко-
ординатама тачака, означених на графичком прилогу број 1.

У случају неслагања пописа катастарских парцела и гра-
фичких прилога, меродаван је графички прилог број 1. – 
„Постојећа намена површина”.

А.3. Постојећа намена и начин коришћења земљишта

Шире окружење предметног простора, дуж коридора 
обилазнице, од петље „Добановци” до моста преко реке 
Саве у Остружници, углавном је пољопривредно земљиште, 
са каналима које га пресецају. 

Југозападно од предметног подручја, пролази коридор 
постојеће железничке пруге и положен је магистрални га-
совод MG 05, деоница Батајница–Остружница, пречника 
Ø610 mm, на радном притиску до 50 бара. 

У постојећем стању, према постојећем режиму ко-
ришћења земљишта, подручје у границама обухвата плана 
чине:

– деоница коридора обилазнице, површине 19,14 ha, 
која припада грађевинском земљишту јавних намена, дужи-
не око 1,5 km, од стационаже km 571+817 до стационаже km 
573+350;

– пољопривредно земљиште, површине 4,71 ha, који 
чине: 1) комплекс „Јаково 1” (кп. бр. 4715/11 КО Сур-
чин, површине 1,53.96 ha); 2) комплекс „Јаково 2” (кп. бр. 
4715/10 КО Сурчин, површине 1,50.50 ha) и 3) делови кп. бр. 
4715/8 и 4715/9 КО Сурчин, површине 1,67.25 ha. 
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У путном земљишту обилазнице, обострано, пролазе 
пољски, интерни путеви, чије трасе мора да буду измеште-
не, ради формирања непосредног прикључења комплекса 
„Јаково 1” и „Јаково 2” на ауто-пут Е-75, а девијација пре-
дметних путева је неопходна ради неометаног приступа до 
околних парцела пољопривредног земљишта. 

На предметној локацији налази се пољопривредно 
земљиште, без високе, квалитетне вегетације. 

Биланс површина постојеће основне намене земљишта 
Табела 1.

Р. б. Намена Површина (ha) Проценат учешћа (%)
Грађевинско земиште јавних намена 

1 државни пут IA реда број А1 (Е-75) 19,14 76,64
Остале намене

2 Пољопривредно земљиште 4,71 23,36
УКУПНО (подручје Плана) 23,85 100,0

А.4. Правни и плански основ

А.4.1. Правни основ

Правни основ за израду плана чине:
– Закон о планирању и изградњи („Службени гласник 

РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 
42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 54/13 – одлука УС, 
98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14);

– Правилник о садржини, начину и поступку израде 
планских докумената („Службени гласник РС”, бр. 31/10, 
69/10 и 16/11);

– Одлука о изради Плана детаљне регулације комплекса 
станица за снабдевање горивом „Јаково 1” и „Јаково 2” на 
оријентационој стационажи km 573+000 ауто-пута Е–75 Бе-
оград–Ниш (деоница Добановци – Бубањ Поток) – „Служ-
бени лист Града Београда”, број 7/10). 

А.4.2. Плански основ 

Плански основ за израду су: 
– Просторни план подручја инфраструктурног коридо-

ра ауто-пута Е-75, деоница Београд–Ниш („Службени гла-
сник РС”, број 69/03) и Измена и допуна Просторног плана 
подручја инфраструктурног коридора ауто-пута Е-75, де-
оница Београд-Ниш („Службени гласник РС”, број 121/14);

– Просторни план подручја посебне намене инфра-
структурног коридора Београд – Јужни Јадран, деоница Бе-
оград–Пожега („Службени гласник РС”, бр. 37/06 и 31/10);

– План генералне регулације мреже станица за снабде-
вање горивом („Службени лист Града Београда”, број 34/09).

А.4.2.1. Условљеност из Просторног плана подручја 
инфраструктурног коридора ауто-пута Е – 75, деоница 

Београд–Ниш („Службени гласник РС”, број 69/03)

Просторни план подручја инфраструктурног коридо-
ра ауто-пута Е–75, деоница Београд–Ниш (у даљем тексту: 
просторни план) је дугорочни развојни документ који обух-
вата временски хоризонт до 2020. године. Просторни план 
обухвата простор површине око 1.835 km² и то: коридор 
ауто-пута Е–75, деоница Београд–Ниш, постојеће и плани-
ране коридоре магистралних инфраструктурних система 
са трасом и заштитним појасима, пратеће инфраструктур-
не системе ауто-пута (алтернативни путни правци) и зону 
утицаја коридора ауто-пута (најближа насеља, туристички 

и рекреативни објекти и површине и слично). Просторни 
план садржи смернице и препоруке за усмеравање развоја и 
планирање коришћења, организације и изградње простора 
у непосредном окружењу инфраструктурног коридора ау-
то-пута Е–75, које обухвата подручја захваћених градова и 
општина, укупне површине од 7.999 km².

У просторном плану, у функцији транзитног туризма, 
без изласка моторним возилом ван ауто-пута, предвиђене 
су три категорије пратећих садржаја: одморишта, бензинске 
станице и мотели. 

Активности и садржаји у функцији транзитног туризма 
у заштитним појасима ауто-пута предвиђени су на значај-
ним раскрсницама, односно улазима – излазима са ауто-
пута и намењени су за одмор и рекреацију са дужим задр-
жавањем, укључујући и и могућност ноћења у мотелу или 
другом смештајном капацитету.

У Просторном плану су утврђени следећи посебни кри-
теријуми за избор локација бензинских станица: 1) функци-
онално растојање од 20 до 30 km – обострано и наизменично 
размештање самосталних бензинских станица типа I (бен-
зинско – путничка станица) и типа II (бензинско – сервисна 
станица). Уколико због размештаја постојећих бензинских 
станица није могуће испоштовати то правило, дозволиће 
се одступање у смицању; 2) постојеће бензинске станице у 
саставу мотела мањег су капацитета и имају основну наме-
ну услуге гостију мотела, тако да није планирано ширење 
њихових капацитета; 3) пожељно је обезбеђење обостраног 
приступа (са ауто-пута и регионалног или локалног пута) 
где је то могуће; 4) површина је од 1,5 до 3,0 ha.

Превиђени су следећи обавезни садржаји за бензинске 
станице: зелено разделно острво, улазна и излазна коловоз-
на трака, пумпна станица са оријентационо девет точионих 
места (седам за путничка и два за теретна возила), паркинг 
за 40 путничких возила (за тип I), односно 20 путничких 
возила (за тип II), 16 теретних и четири аутобуса, већа јавна 
чесма и санитарни чвор, табла са називом и планом бензин-
ске станице, информативно – туристички пункт на излазу 
са станице, служба прве помоћи, етно-ресторан (за тип I), 
односно кафе (за тип II), продавницу опште потрошње (за 
тип I), односно продавницу резервних делова и сервис за 
оправку возила (за тип II) и службени смештај запосленог 
особља. 

На деоници обилазнице Батајница – Добановци – Ос-
тружница – Бубањ поток – Винча (Дунав), са леве и десне 
стане ауто-пута, у смеру раста стационаже, у широј зони 
предметног подручја, предвиђени следећи пратећи садр-
жаји за кориснике ауто-пута:

– планирана самостална обострано смакнута бензинска 
станица „Јаково 1” и „Јаково 2” (око km 573+000);

– планирана самостална обострано смакнута бензинска 
станица „Железник 1” и „Железник 2”, у саставу туристич-
ко-рекреативног комплекса мотела „Железник” (око km 
583+250). 

Стационаже за све планиране пратеће садржаје ауто-
пута (одређене су условно на основу Генералног пројекта 
ауто-пута и теренских истраживања), као и услови рекон-
струкције постојећих објеката биће, у складу са простор-
ним планом, ближе дефинисани планом детаљне регулације 
односно актом о урбанистичким условима.

Просторним планом резервише се простор за коридоре 
магистралних инфраструктурних система у Инфраструк-
турном коридору и то за: 1) трајно заузимање земљишта 
за потребе изградње и функционисања магистралних ин-
фраструктурних система и објеката у Инфраструктурном 
коридору појас просечне ширине од: 70 m за ауто-пут уз 
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додатне површине за пратеће садржаје, 5 m за гасовод и 1 
m за оптичке каблове; 2) заштитне појасеве магистралних 
инфраструктурних система у Инфраструктурном коридо-
ру: непосредни појас заштите – простор ширине 150 m за 
ауто-пут, 60 m за гасовод и 4 m за оптичке каблове и шири 
појас заштите – простор ширине 480 m за ауто-пут и 135 m 
за гасовод.

Фаза концепта плана је урађена у складу са Просторним 
планом подручја инфраструктурног коридора ауто-пута 
Е–75, деоница Београд–Ниш („Службени гласник РС”, број 
69/03), с обзиром да је предметни плански документ тада 
био на снази, а нацрт плана је усклађен са Изменом и до-
пуном Просторног плана подручја инфраструктурног ко-
ридора ауто-пута Е–75, деоница Београд–Ниш („Службени 
гласник РС”, број 121/14), којим је задржана локација обо-
страно смакнуте бензинске станице „Јаково 1” и „Јаково 2”, 
на стационажи km 573+000.

А.4.2.2. Условљеност из Плана генералне регулације мреже 
станица за снабдевање горивом („Службени лист Града 

Београда”, број 34/09)

Границом Плана генералне регулације мреже станица за 
снабдевање горивом (у даљем тексту: План генералне регу-
лације) обухваћено је подручје 10 градских општина (Стари 
град, Врачар, Палилула, Савски венац, Вождовац, Чукари-
ца, Раковица, Звездара, Земун и Нови Београд), као и дело-
ви територија општина Сурчин и Гроцка који су у обухвату 
Генералног плана Београда 2021.

Планом генералне регулације су дата општа правила из-
градње и уређења ССГ, као и посебна правила изградње, по 
типовима станице (мала градска, насељско-градска, градска 
и ванградска), као и у односу на зону (круг двојке – К2, цен-
трална зона, зона континуално изграђеног подручја – КИП, 
периферна зона и зона акваторије Саве и Дунава). 

Планом генералне регулације је, између осталог пред-
виђено: „Станице за снабдевање горивом не могу се плани-
рати у ужој зони санитарне заштите водоизворишта. У овој 
зони се могу реализовати само станице за снабдевање го-
ривом ако су планиране и њихова локација је прецизно де-
финисана неким ранијим планским документом који је на 
снази (пример, станице Јаково 1 и Јаково 2, према Простор-
ном плану подручја инфраструктурног коридора ауто-пута 
Е–75, деоница Београд–Ниш)”.

А.5. Преглед прикупљених података и услова надлежних 
институција 

Преглед прикупљених података и услова Табела 2. 

р.б. Назив институције Број захтева 
Подаци и услови

Врста документа Број документа
1 Завод за заштиту спо-

меника културе града 
Београда

234/10—001
од 28.07.2010.

услови и мере 
заштите

Р 3089/10 
од 25.08.2010.

184/14-001
од 09.05.2014.

мишљење на 
нацрт

Р 1827/14 
од 05.06.2014

2 Завод за заштиту природе 
Србије

235/10—001
од 28.07.2010.

услови заштите 
природе

03-1876/2 
од 12.08.2010.

3 ЈВП „Београдводе” 236/10-001
од 28.07.2010;
316/10-001
од 21.09.2010. 
и
196/11-001
од 20.06.2011.

одговор на захтев 
за издавање 
водних услова

3811/4-10
од 06.10.2011.

571/14-001 
од 27.11.2014.

одговор на захтев 
за ажурирање 
услова

6052/2-14 
од 06.01.2015.

4 Министарство одбране, 
Управа за инфраструктуру

237/10—001
од 28.07.2010.

обавештење Инт.број 2694-4 
од 24.08.2010.

р.б. Назив институције Број захтева 
Подаци и услови

Врста документа Број документа
5 МУП Републике Србије, 

Управа за ванредне ситу-
ације у Београду

238/10—001
од 28.07.2010.

услови 217-155/10-07/7 
од 05.08.2010. 

6 ЈКП „Београдски водовод 
и канализација”, Сектор 
за развој и пројектовање 
(за водоводну мрежу)

239/10—001
од 28.07.2010. 
и 

услови 1064/I1-1/56564 
од 22.03.2010. и 
1243/ I4-2/36483 
од 22.09.2010. 

293/13-001
од 03.09.2013.

одговор на захтев 36483/3, I 4-2/897 
од 11.09.2013.

7 ЈКП „Београдски водовод 
и канализација”, Сектор 
за развој и пројектовање 
(за канализ. мрежу)

240/10—001
од 28.07.2010. 

услови 36483/1, I 
4-2/1243 од 
18.08.2010.

294/13-001 
од 03.09.2013.

допуна услова 36483/3, I 4-2/897 
од 17.10.2013.

8 ЈКП „Београдски водовод 
и канализација”, Сектор 
за развој и пројектовање, 
Служба за развој изво-
ришта подземних вода

241/10—001
од 28.07.2010.

услови 36483– I 4-2-1243 
од 09.08.2010.

572/14-001 
од 27.11.2014.

одговор на захтев 
за ажурирање 
услова

36483/5, I 4-2-
1243/10 
од 19.12.2014.

9 „Електродистрибуција” 
Београд

242/10—001
од 28.07.2010.

подаци и услови 5030-1051/10 
од 06.08.2010. 

317/10-001 
од 21.09.2010.

5966/10
од 29.11.2010.

295/13-001
од 03.09.2013.

одговор на захтев 5966-1/10
од 25.09.2013.

10 „Телеком Србија”, 
Дирекција за технику, 
Функције техничке 
припреме, Сектор за 
инжењеринг приступне 
ТК мреже

243/10—001
од 28.07.2010.

подаци и услови 0739/0760/03/01-
219697/2 од 
03.09.2010.

451/10-001
од 28.12.2010.

0739/0760/03/01-
402221/28861/1
од 27.01.2011.

296/13-001
од 03.09.2013.

обнова услова 280663/3-2013
од 15.10.2013.

11 ЈП „Србијагас”, 
Организациони део 
Београд

244/10—001
од 28.07.2010. 

подаци и сарадња 
на изради плана

20802 од 
22.10.2010.

12 ЈП „Електромрежа 
Србије”

245/10—001
од 28.07.2010. 
и 298/10-001
од 14.09.2010.

подаци и услови III-18-03-106/1 
од 21.09.2010.

13 ЈП „Железнице Србије” 246/10—001
од 28.07.2010.

подаци и сарадња 
на изради плана

102/10-1689 
од 17.08.2010.

14 ЈП „Путеви Србије” 247/10-001
од 28.07.2010.
326/10-001
од 28.09.2010.
60/11-001
од 09.03.2011.
195/11-001
од 20.06.2011.
183/12-001
од 01.06.2012.

услови 953-7935/12-1
од 23.07.2012.

294/12-001
од 12.10.2012.

мишљење на 
концепт плана

953-5331
од 03.04.2013.

152/14-001
од 22.04.2014.

примедбе на 
нацрт плана

953-7517/14-2
од 20.06.2014.

294/14-001
од 01.07.2014.

мишљење на 
нацрт плана

953-7517/14-4 
од 04.08.2014

15 ЈКП „Зеленило”, 
Биро за пројектовање

248/10—001
од 28.07.2010. 
и 297/13-001
од 03.09.2013.

урбанистички 
услови

51/477 од
11.08.2010.

297/13-001
од 03.09.2013.

обнова услова 51/396
од 11.09.2013.

16 Секретаријат за заштиту 
животне средине

249/10—001
од 28.07.2010.

решење 501.2-105/10-V-04 
од 24.08.2010.

17 Секретаријат за саобраћај 250/10—001
од 28.07.2010.

услови 344.4-40/10 
од 08.09.2010.

18 ЈКП „Градска чистоћа” 251/10—001
од 28.07.2010.

услови 8437 
од 17.08.2010.

19 Републички хидрометео-
ролошки завод

252/10—001
од 28.07.2010.

мишљење 92-I-1-302/10 
од 30.08.2010.

20 Републички сеизмолошки 
завод

253/10—001
од 28.07.2010.

сеизмички услови 021-667/1/10 
од 18.08.2010.

21 Предузеће за путеве 
„Београд”

254/10—001
од 28.07.2010.

мишљење 09.08.2010.

22 ЈКП „Београдске елек-
тране”

255/10—001
од 28.07.2010.

сарадња на изра-
ди плана

I-8355/3 од
16.08.2010.
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А.6. Подлоге за израду плана

За израду плана, коришћене су следеће расположиве 
подлоге:

– копија плана (РГЗ-СКН Сурчин, бр. 953-62/13 од 5. ав-
густа 2013. године);

– копија плана водова (РГЗ-СКН Сурчин, бр. 956-01/13 
од 20. августа 2013. године;

– топографски план, у размери 1:1.000, израђен од стра-
не „Бироа за геодезију” д.о.о. – Београд (оверен 5. новембра 
2012. године);

– катастарски план (оверен од РГЗ-СКН Сурчин, од 28. 
јула 2015. године)

Б. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА

Б.1. Намена и начин коришћења земљишта

Предметно подручје се налази на деоници обилазнице 
Београда – Батајница – Добановци – Остружница – Бубањ 
Поток – Винча (Дунав), односно на деоници Добановци – 
Остружница – Бубањ поток, где се задржава, као стечена 
обавеза, деоница ауто-пута у изградњи, на подручју Гене-
ралног плана Београда, која се од Добановаца до реке Саве 
пружа равничарским тереном и прелази мостом, са леве на 
десну обалу реке Саве (на стационажи km 576+000). 

Изменом и допуном Просторног плана подручја инфра-
структурног коридора ауто-пута Е-75, деоница Београд–
Ниш („Службени гласник РС”, број 121/14), планирана је 
изградња пратећих садржаја, за потребе корисника у са-
обраћају: паркиралишта, услужни центри (бензинске ста-
нице и мотели) и ТИР центри. На стационажи km 573+000, 
предвиђена је изградња услужног центра, самосталне обо-
страно смакнуте бензинске станице „Јаково 1” и „Јаково 
2”, у саставу туристичко-рекреативног комплекса мотела 
„Јаково 1” и „Јаково 2”. Предметним просторним планом 
утврђена је могућност изградње бензинских станица типа I 
(бензинско-путничка станица) и типа II (бензинско-серви-
сна станица), са површином комплекса од 1,5–3,0 ha.

Овим планом разрађује се планирана изградња обостра-
но смакнуте бензинске станице „Јаково 1” и „Јаково 2”, која се 
реализује као прва етапа изградње, док ће друга етапа (плани-
рани туристичко-рекреативни комплекси мотела „Јаково 1” и 
„Јаково 2”) бити предмет посебног планског документа. 

Овим планом прецизира се тип станице за снабдевање 
горивом „Јаково 1” и „Јаково 2”, које се планирају у складу 
са садржајима дефинисаним за тип I и садрже:

– зелено разделно острво, са улазном и излазном коло-
возном траком;

– пумпну станицу, са оријентационо 10 точионих места;
– паркинг за 40 и више путничких возила, за 16 и више 

теретних и за четири и више аутобуса, са потребним про-
лазним тракама;

– комерцијални објекат станице, са санитарним чвором, 
рестораном, продавницом опште потрошње и службеним 
смештајем особља и запослених.

Према намени површина, подручје у граници обухвата 
плана, у целини, припада грађевинском земљишту, које је 
подељено, у складу са режимом коришћења земљишта, на 
грађевинско земљиште за јавне и остале намене.

Б.1.1. Површине јавне намене

Грађевинском земљишту јавних намена припада:
– коридор државног пута IA реда број А1 (Е-75) ауто-

пут – обилазница око Београда – Батајница – Добановци 

– Остружница – Бубањ поток – Винча (Дунав), деоница До-
бановци – Остружница – Бубањ поток, деоница Добановци 
– Бубањ поток, Сектор 2, површине око 19,14 ha, у граници 
обухвата плана, од стационаже km 571+817 до стационаже 
km 573+350;

– планиране девијације постојећих интерних, пољских 
путева (сервисне саобраћајнице), око комплекса „Јако-
во 1” и „Јаково 2”, планиране јер ће изградња саобраћај-
них комплекса, односно уливно-изливних трака, угрозити 
постојеће трасе ових путева;

– измештена траса канала број 6-1, који у постојећем 
стању прелази дијагонално преко комплекса „Јаково 2”, па 
се мора утврдити нова траса овог канала, ради обезбеђења 
континуитета каналске мреже у ближем и ширем окру-
жењу.

Планом је одређена и дефинисана регулациона линија, 
као линија која раздваја површину одређене јавне намене 
од површина предвиђених за друге јавне и остале намене. 
Регулациона линија парцеле која припада деоници држав-
ног пута IA реда број А1 (Е-75) је постојећа и поклапа се са 
постојећим међним линијама кп. бр. 4757/3, 4715/3 и 4725/3 
КО Сурчин, у складу са ажурним катастарским оператом.

У табели 3. и на графичком прилогу број 4. – „План 
парцелације јавних и осталих површина са смерницама за 
спровођење”, приказане су парцеле намењене за јавне наме-
не, са потребним аналитичко-геодетским елементима.

Попис катастарских парцела за јавне намене Табела 3.  
Ознака 
парцеле Намена парцеле Попис кат. парцела (целих 

и делова) у К.О. Сурчин
ЈП 1 деоница државног пута IA реда број А1 (Е-75)1 цела кп. бр. 4757/3 и дело-

ви кп. бр. 4715/3 и 4725/3
ЈП 2 сервисна саобраћајница (девијација постојећег 

пута око комплекса „Јаково 1”)
део кп. бр. 4715/8

ЈП 3 сервисна саобраћајница (девијација постојећег 
пута око комплекса „Јаково 2”)

део кп. бр. 4715/9

ЈП 4 Измештена траса канала 6-1 део кп. бр. 4715/9

Б.1.2. Површине осталих намена

Грађевинском земљишту осталих намена припадају ком-
плекси самосталне обострано смакнуте станице за снабде-
вање горивом „Јаково 1” и „Јаково 2”, који садрже:

– комерцијални објекат станице (са продавницом, ка-
феом/рестораном, магацинима, канцеларијама и терасом 
кафеа);

– дечје игралиште;
– надстрешницу изнад аутомата за истакање горива;
– острва са multiplex аутоматима за истакање горива;
– један подземни резервоар за ТНГ, оквирног капаците-

та 30 m³;
– четири подземна резервоара за течна горива, оквирног 

капацитета 3x80 m³ + 1x60 m³;
– паркинг простор за теретна возила (минимум 16 ПМ 

за теретна возила и 4 ПМ за аутобусе); 
– паркинг простор за путничка возила (минимум 40 

ПМ);
– уређене зелене површине. 
Попис катастарских парцела за површине осталих намена:
– цела кп. бр. 4715/11 КО Сурчин, површине 1,53.96 ha 

(комплекс „Јаково 1”) и 
– цела кп. бр. 4715/10 КО Сурчин, површине 1,50.50 ha 

(комплекс „Јаково 2”).
1 У оквиру парцеле ауто-пута Е-75, односно површине јавне намене, налазе се и 

канали
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Б.2. Биланси намене земљишта и урбанистичких 
показатеља

Биланс површина грађевинског земљишта2 Табелa 3.
Редни 
број Намена Површина 

(ha)
Проценат 

учешћа (%)
ЗА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

1 Саобраћајна инфраструктура 20,40 85,50
1.1. државни пут IA реда број А1 (Е-75) 19,14 -
1.2. сервисне саобраћајнице 1,26 -

2 Канал 0,40 1,70
Укупно (за јавне намене) 20,80 87,20
ЗА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 

3 Комплекс „Јаково 1” 1,54 6,45
4 Комплекс „Јаково 2” 1,51 6,35

Укупно (за остале намене) 3,05 12,80
УКУПНО (подручје Плана) 23,85 100

На графичком прилогу број 2. – „Планирана намена по-
вршина”, приказана је планирана намена површина, са по-
делом на грађевинско земљиште јавних и осталих намена. 

Просторна и функционална организација унутар ком-
плекса станице за снабдевање горивом условљена је рас-
положивим простором, диспозицијом објеката у комплек-
су, као и техничким условима и стандардима, везаним за 
предметну област.

Просторна и функционална провера, као илустративно 
решење, приказана је на графичким прилозима број 3. и 5. 
и обезбеђује испуњење следећих основних урбанистичих 
показатеља:
– степен заузетости (за објекте високоградње) до 10%
– спратност објеката П+0
– зелене површине мин. 30%
– саобраћајне, паркинг и манипулативне
површине

до 60%, односно заједно са објектима
вискоградње до 70%

Б.3. Урбанистички услови за површине и објекте јавне 
намене

Б.3.1. Јавне саобраћајне површине

Постојеће стање 
Кроз планско подручје пролази деоница државног пута 

IA реда број А1 (Е-75) ауто-пут – обилазница око Београда 
– Батајница – Добановци – Остружница – Бубањ поток – 
Винча (Дунав), деоница Добановци – Остружница – Бубањ 
поток, деоница Добановци – Бубањ поток, Сектор 2. Пред-
метна деоница је изграђена у полупрофилу, тако да садржи 
две возне траке (2x3,75 m) и две зауставне траке (2x2,0 m).

У близини предметних комплекса, изграђен је над-
вожњак (на km 573+105,59) у функцији повезивања 
земљишта са леве и десне стране обилазнице, без изласка 
на предметни пут, на који се прикључују постојећи пољски, 
интерни путеви, који су лоцирани у путној парцели обилаз-
нице и пролазе поред комплекса „Јаково 1” и „Јаково 2”. 

Планирано стање 
Имајући у виду чињеницу да, на предметној деоници 

ауто-пут Е–75 није реализован у пуном профилу, идејно 
решење саобраћајних прикључака планираних комплекса 
станица за снабдевање горивом „Јаково 1” и „Јаково 2” је 
урађено као:

– фаза I – решење изградње саобраћајних прикључака 
на постојећи коловоз полупрофила ауто-пута Е-75;
2 Биланс површина грађевинског земљишта је приказан по грађевинским парце-

лама (јавних и осталих намена) и идентичан је за фазе I, II и IIа. У оквиру сваке 
фазе (I, II и IIа), различиту површину заузимаjу саобраћајнe површинe улазно/
излазних саобраћајница, којима се прикључују комплекси „Јаково 1” и „Јаково 
2”, а које се налазе унутар парцеле деонице државног пута IA реда број А1 (Е-75)

– фаза II – решење изградње саобраћајних прикључака 
на планирани коловоз на пун профил ауто-пута Е-75;

– фаза IIа – решење изградње саобраћајних прикључа-
ка на планирани коловоз на пун профила ауто-пута Е-75, 
укључујући и планирану петљу „Јужни Јадран” (уклапање у 
излив крака 6 петље за локацију „Јаково 1” и уклапање ули-
ва крака 7 петље за локацију „Јаково 2”); планирана петља 
„Јужни Јадран” налази на укрштају трасе планираног ауто-
пута Е-763 лева обала реке Саве и Обилазнице Београда.

Прикључење комплекса је планирано за једносмерни са-
обраћајни режим (фаза I, II и II-а) рампама ширине b=7,0 m 
сходно меродавном возилу (TTV – шлепер са полуприколи-
цом), на следећи начин:

– комплекс „Јаково 1” са леве стране ауто-пута у правцу 
раста стационаже:

– фаза I – на постојећи коловоз полупрофила ауто-пута 
Е-75 (на десну траку полупрофила ауто-пута, у смеру рас-
та стационаже), почетак изливне траке на km 573+241,82 
(улаз), а крај уливне траке на km 572+452,25 (излаз);

– фаза II – на пројектовани коловоз на пун профил ауто-
пута Е-75, почетак изливне траке на km 573+318,31 (улаз), а 
крај уливне траке на km 572+340,84 (излаз);

– комплекс „Јаково 2” са десне стране ауто-пута у 
правцу раста стационаже:

– фаза I – на постојећи коловоз предметног ауто-пута (пре-
лазно решење на десну траку полупрофила ауто-пута, у смеру 
раста стационаже), почетак изливне траке на km 572+195,58 
(улаз), а крај уливне траке на km 572+932,83 (излаз);

– фаза II – на пројектовани коловоз на пун профил 
предметног ауто-пута (коначно решење), почетак изливне 
траке на km 572+104,01 (улаз), а крај уливне траке на km 
573+059,44 (излаз).

Саобраћајно прикључење (фаза I и фаза II) је планирано 
на следећи начин:

– фаза I – у овој фази комплекси станица за снабдевање 
горивом се повезују на постојећи изграђени коловоз полу-
ауто-пута као прве фазе предметног ауто-пута (десна тра-
ка у смеру раста стационаже), до изградње другог коловоза 
ауто-пута – обилазнице. Прикључење се врши додатним 
саобраћајним тракама (изливна и уливна трака), уз уважа-
вање нивелете постојећег ауто-пута а у складу са Правил-
ником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја 
морају да испуњавају путни објекти и други елементи ја-
вног пута („Службени гласник РС”, број 50/11). Ширине 
додатних трака су bd=3,50 m са ивичним тракама ширине 
bi=0,35 m и добијају се проширењем постојећих зауставних 
трака, ширине 2,0 m. Дужине уливних и изливних трака су 
срачунате за рачунску брзину од 120 km/h и брзину возила 
на уливно-изливним грлима прикључних саобраћајница од 
максимално 40 km/h;

– фаза II – у овој фази комплекси станица за снабдевање 
горивом се повезују на коловоз пројектоване леве коловоз-
не траке, гледано у смеру раста стационаже ауто-пута, уз 
уважавање пројектоване нивелете и ширине коловоза ауто-
пута пуног профила, у складу са важећом пројектном доку-
ментацијом. Прикључење се врши додатним саобраћајним 
тракама (изливна и уливна трака) уз уважавање нивелете 
постојећег ауто-пута а у складу са Правилником о условима 
које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају 
путни објекти и други елементи јавног пута („Службени гла-
сник РС”, број 50/11). Ширине додатних трака су bd=3,50 m 
са ивичним тракама ширине bi=0,35 m и добијају се проши-
рењем постојећих зауставних трака, ширине 3,0 m. Дужине 
уливних и изливних трака су срачунате за рачунску брзину 
од 120 km/h и брзину возила на уливно-изливним грлима 
прикључних саобраћајница од максимално 40 km/h;
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Идејно решење саобраћајних прикључака је усклађено са:
– изведеним стањем коловоза полупрофила ауто-пута 

Е-75 (рађеног на основу Главног пројекта – I фаза ауто-пу-
та Братство-јединство, деоница Добановци – Бубањ поток, 
Сектор 2 („Институт за путеве”, 1990. година);

– Главним пројектом – II фаза ауто-пута Е-70/Е-75 оби-
лазница Београда, деоница Добановци – Бубањ Поток, Сек-
тор 2 Сурчин зона („Институт за путеве”, 2011. године);

– Идејним пројектом са студијом оправданости ауто-
пута Е-763 Београд–Пожега, трасом по левој обали Саве, 
сектор 1. Београд – Љиг, деоница Сурчин–Обреновац (Са-
обраћајни институт „ЦИП”, 2011. година)3.

Имајући у виду да је растојање између уливних и излив-
них трака комплекса станица за снабдевање горивом и де-
нивелисане раскрснице са ауто-путем Е-763 (Идејни проје-
кат, Саобраћајни институт „ЦИП”, 2011. година) L1=270 m, 
у правцу раста стационаже обилазнице и L2=350 m смеру 
супротно од раста стационаже, у фази IIа, предвиђено је 
спајање уливних и изливних трака станица за снабдевање 
горивом и денивелисане раскрснице, чиме се добијају траке 
за преплитање саобраћајних токова, односно континуалне 
уливно изливне траке. Спајањем уливне траке „Крака 7” де-
нивелисане раскрснице и изливне траке станице за снабде-
вање горивом „Јаково 2” добија се трака за преплет дужине 
Lp=896.21 m у смеру раста стационаже обилазнице док се 
спајањем уливне траке станице за снабдевање горивом „Ја-
ково 1” и изливне траке „Крака 6” денивелисане раскрсни-
це добија трака за преплет дужине Lp=946,44 m, у смеру су-
протном од смера раста стационаже обилазнице. Ширину 
континуалне траке предвидети у складу са Правилником 
о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају 
да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута 
(„Службени гласник РС”, број 50/11) и осталим важећим 
прописима који регулишу предметну материју, уз обавезу 
уклапања у геометрију планиране петље „Јужни Јадран”, 
предвиђене Изменом и допуном Просторног плана под-
ручја инфраструктурног коридора ауто-пута Е–75, деоница 
Београд–Ниш – „Службени гласник РС”, број 121/14 (ук-
лапање у излив крака 6 петље за БС „Јаково 1” и уклапање 
улива крака 7 петље за БС „Јаково 2”).

Oваквим решењем, у случају изградње фазе IIа, деоница 
ауто-пута је предвиђена за континуитет саобраћајног тока а 
успоставља се веза функционалних захтева саобраћаја и орга-
низације простора (намена површина) у утицајној зони пута.

Такође потребно је вршити перманентну проверу без-
бедности деонице кроз све фазе израде пројектне докумен-
тације, за предметне комплексе.

Кључни елементи од утицаја на пројектна решења су 
услови спољне и унутрашње прегледности денивелисане 
раскрснице, брзине кретања возила кроз раскрсницу, ефи-
касно отицање и пријем површинских вода са коловоза и 
ефикасно одвођење прибрежних и подземних вода.

Планским решењем обезбеђен је приоритет транзитног 
саобраћаја на предметној деоници државног пута IA реда 
број 1 (ауто-пут Е-75, обилазница Београда). 

Повезивање планираних садржаја је предвиђено у скла-
ду са чл. 37. Закона о јавним путевима („Службени гласник 
РС”, бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13).
3 извршена стручна контрола – Извештај о извршеној стручној контроли Студије 

оправданости и Идејног пројекта за изградњу градске магистралне саобраћај-
нице Нови Сад–Сурчин од km 0+000 до km 7+900 и изградњу дела Ауто-пута 
Е-763 Београд–Пожега, трасом на левој обали реке Саве, сектор 1, Београд–Љиг, 
деоница Сурчин–Обреновац, Саобраћајни институт ЦИП д.о.о. Београд, 2011. 
година, од km 7+900 до km 25+482 (14+500), бр. 350-01-00714/11-07 од 2. јула 
2012. године, Министарство животне средине, рударства и просторног плани-
рања, Сектор за грађевинарство и инвестиционе пројекте, Ревизиона комисија 
за стручну контролу техничке документације.

Планом је обезбеђен заштитни појас и појас контро-
лисане изградње, на основу чл. 28, 29. и 30. Закона о јав-
ним путевима („Службени гласник РС”, бр. 101/05, 123/07, 
101/11, 93/12 и 104/13), тако што су објекти постављени на 
удаљењу од мин. 41 m од најудаљеније позиције крајње та-
чке попречног профила ауто-пута у пуном профилу. 

Грађевинска линија је постављена у односу на најудаље-
нију позицију крајње тачке попречног профила, увећано за 
1,00 m (у складу са чланом 2. став 29. Закона о јавним путе-
вима, којим је прецизирана минимална ширина земљишног 
појаса од 1,0 m) и на то je додатa ширинa заштитног појаса 
од 40,00 m за ауто-пут, у складу са чланом 29. Закона о јав-
ним путевима („Службени гласник РС”, бр. 101/05, 123/07, 
101/11, 93/12 и 104/13) и Правилником о условима које са 
аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни 
објекти и други елементи јавног пута („Службени гласник 
РС”, број 50/11), слика 5-02 „Основни елементи просторне и 
физичка структуре ауто-пута”.

Критеријуми за одређивање удаљења грађевинске од ре-
гулационе линије условљени су парцелацијом предметних 
комплекса (значајна ширина фронта у односу на дубину 
предметних комплекса „Јаково 1” и „Јаково 2”), попречним 
профилом на том делу Обилазнице Београда, која се налази 
у зони високих насипа (ножица насипа на знатном удаљењу 
од коловоза) и удаљењем регулационе линије према ка-
тастарском стању, од крајње тачке попречног профила ау-
то-пута (Обилазнице) у пуном профилу просечне ширине 
45–46 m.

Геометрија саобраћајних прикључака (улаз/излаз), по-
лупречници закривљења у складу са меродавним возилом 
(TTV – тешко теретно возило-шлепер са полуприколицом), 
дужина трака за искључење, односно укључење на пре-
дметни државни пут, димензионисање коловоза додатних 
саобраћајних трака и прикључних саобраћајница, хори-
зонтална и вертикална сигнализација на предметном путу, 
интерним и прикључним саобраћајницама у широј зони 
прикључења предметних комплекса „Јаково 1” и „Јаково 
2”, биће прецизно дефинисано приликом прибављања са-
обраћајно-техничких услова за израду Идејног пројекта од 
стране управљача предметног државног пута. 

Обавезно приликом пројектовања саобраћајних при-
кључака и уливно/изливних трака узети у обзир зону висо-
ких насипа обилазнице, с обзиром да уливно/изливне траке 
предметних комплекса прелазе преко истих, у циљу зашти-
те насипа.

Коначне апсолутне стационаже предметног државног 
пута на месту прикључења саобраћајних прикључака пре-
дметних комплекса биће утврђене Идејним пројектом и 
исте се могу разликовати од стационажа утврђених овим 
планом ±10,00 m.

Предметни комплекс мора бити адекватно ограђен, у 
складу са прописима, како би био онемогућен приступ на 
локалну саобраћајну мрежу и како би се онемогућио улаз/
излаз на предметни државни пут без контроле. Потребно је 
предвидети заштитну ограду на граници земљишног појаса 
предметног државног пута, од почетка саобраћајних тра-
ка за искључење до краја саобраћајних трака за укључење 
и око предметних парцела будућих комплекса. Инвеститор 
је у обавези да се, у свему, прилагођава свим захтевима ЈП 
„Путеви Србије”, који се односе на одржавање, реконструк-
цију и изградњу предметног пута, без права накнаде трош-
кова прилагођавања. 

За постојеће пољске, интерне путеве, који ће бити „пре-
сечени” изградњом саобраћајних прикључака, предвиђена 
је девијација (изградња сервисних саобраћајница), тако да 
се омогући њихов континуитет. 
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Планирани попречни профили сервисних саобраћајни-
ца и елементи ситуационог и нивелационог решења, при-
казани на графичком прилогу број 3. Коловозни застор 
предвидети од примерених материјала, који не мора бити 
асфалтни, као и адекватан начин одводњавања саобраћај-
них површина. Позиција одморишта (нише за заустављање 
возила), са леве стране пута у смеру раста стационаже 
у зони комплекса „Јаково” (фаза I) се укида, а најближе 
постојеће одмориште се налази: 1) на око 0,9 km са леве 
стране пута у смеру супротном од раста стационаже и 2) на 
око 1,2 km са леве стране пута у смеру раста стационаже. 

Б.3.2. Инфраструктурна мрежа и објекти

Општа правила
Објекте и мреже комуналне инфраструктуре изводити у 

складу са техничким условима и нормативима који су про-
писани за сваку врсту инфраструктуре и у складу са пропи-
сима о паралелном вођењу и укрштању водова инфраструк-
туре.

Приликом планирања објеката и инсталација у оквиру 
предметних комплекса (пословне и помоћне зграде, буна-
ри резервоари, септичке јаме, инсталације и сл.) примени-
ти ширине заштитног појаса које су утврђене чланом 28. и 
29. Закона о јавним путевима („Службени гласник РС”, бр. 
101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13).

За планиране инсталације, пројектна документација 
мора садржати ситуационо и на попречним профилима 
приказане положаје инсталација у односу на предметни 
државни пут, на местима пре почетка и краја паралелног 
вођења, и на месту подбушивања, на месту лома инстала-
ција, на месту уласка и изласка из катастарских парцела 
које припадају путу и то са унетим битним стационажама, 
апсолутним висинским котама, пречницима и дужинама 
инсталација. 

У зони постављања предметних инсталација поред и ис-
под предметног државног пута, потребно је:

– обавезно резервисати земљиште за пун профил 
предметног ауто-пута;

– усвојити постојеће ширине, подужне и попречне падо-
ве коловоза предметног пута, у зони постављања предмет-
них инсталација;

– предвидети, у зони укрштаја трајну и квалитетну 
заштиту и стабилизацију предметног државног пута, пре-
ма Закону о јавним путевима („Службени гласник РС”, бр. 
101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13).

За све предвиђене интервенције и инсталације, које се 
воде кроз земљишни појас (парцелу пута), потребно је об-
ратити се ЈП „Путеви Србије” за прибављање услова и са-
гласности за израду пројектне документације, изградњу 
и постављање истих, у складу са важећом законском регу-
лативом, чланом 14. Закона о јавним путевима („Службе-
ни гласник РС”, број 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13) 
и чланом 133. став 14. Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 
– одлука УС, 24/11, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 
54/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14).

Правило грађења за паралелно вођење инсталација по-
ред државног пута IA реда број А1 (Е-75) је:

– Предметне инсталације планирати на удаљености ми-
нимално 3,0 m од крајње тачке попречног профила-ножице 
насипа трупа пута или спољне ивице путног канала за од-
водњавање (искључиво изван заштитне ограде, у односу на 
потпуно изграђени профил предметног ауто-пута).

Правила за укрштање инсталација са државним путем 
IA реда број А1 (Е-75) су:

– укрштање инсталација за предметним државним пу-
тем се планира искључиво механичким подбушивањем, 
испод трупа пута, управно на предметни пут, у прописаној 
заштитној цеви;

– заштитна цев мора бити постављена по целој дужини, 
између крајњих тачака попречног профила пута, увећана за 
по 3,0 m са сваке стране; 

– минимална дубина инсталација и заштитних цеви, од 
најниже коте коловоза до горње коте коте заштитне цеви 
износи 1,50–1,80 m (у азвисности од конфигурације терена 
и зоне високих насипа);

– минимална дубина предметних инсталација и заштит-
них цеви испод путног канала за одводњавање (постојећег 
или планираног), од коте дна канала до горње коте заштит-
не цеви износи 1,00–1,20 m.

Водоснабдевање
Постојеће стање 
На основу података и услова, издатих од ЈКП „Београд-

ског водовода и канализације”, Службе за развој водовода 
(број 1064/I1-1/56565 од 22. марта 2010. године, број 1243/
I4-2/36483 од 22. септембра 2010. године и број 36483/3 I4-
2/897 од 11. септембра 2013. године), предметно подручје 
припада I висинској зони водоснабдевања. У близини 
предметног подручја нема постојеће и планиране водово-
дне мреже. 

Планирано стање 
За потребе водоснабдевања као и за противпожарну 

заштиту објеката, предвиђена је изградња бунара (у ком-
плексима „Јаково 1” и „Јаково 2”), за обезбеђење потребних 
количина хигијенски исправне воде, у складу са важећим 
прописима, с тим да је основна водоводна мрежа Ø 100 mm 
(због противпожарне заштите), а потребни радни прити-
сак се обезбеђује изградњом одговарајуће црпне станице 
са потребним резервоаром за противпожарну заштиту. Во-
доводну мрежу унутар комплекса, димензионисати тако да 
се обезбеди довољан притисак и довољне количине воде за 
санитарне и противпожарне потребе. 

Одвођење отпадних и атмосферских вода 
Постојеће стање 
На основу података и услова, издатих од ЈКП „Београд-

ског водовода и канализације”, Службе за развој канали-
зације (број 36483/1 I4-2/1243 од 18. августа 2010. године 
и број 36483/3 I4-2/897 од 17. октобра 2013. године), пре-
ма важећем Генералном решењу београдске канализације, 
предметно подручје припада Батајничком канализационом 
систему. На предметном подручју не постоји изведена (ни 
фекална, ни кишна), као ни пројектована канализациона 
мрежа. Реципијенти за атмосферске воде су локални ме-
лиорациони канали. До изградње градске канализационе 
мреже, одвођење атмосферских и употребљених вода треба 
решити локално. 

На основу података и услова, издатих од ЈКП „Београд-
ски водовод и канализација”, Службе за развој изворишта 
подземних вода (број 36483-I4-2-1243 од 9. августа 2010. 
године), предметно подручје се налази у широј зони сани-
тарне заштите изворишта подземне воде београдског во-
доводног система. Пошто се ради о подручју у широј зони 
санитарне заштите, захтева се доследно придржавање про-
писаних услова и савесно спровођење мера санитарне заш-
тите у току изградње и коришћења комплекса. 

На основу података и услова, издатих од ЈВП „Београд-
воде” (број 3811/4-10 од 6. октобра 2011. године), предметна 
локација се налази у Сурчинском доњем пољу, у оквиру уже 
зоне санитарне заштите изворишта водоснабдевања града 
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Београда. У постојећем стању, у планском подручју и не-
посредној околини налазе се мелиорациони канали, који се 
налазе у сливу канала Петрац, на мелиорационом подручју 
„Галовица”. За планирану локацију станице за снабдевање 
горивом „Јаково 1”, канал број 2-3-11 може бити реципијент 
за третиране воде, а за прихватање третиране воде могуће 
је доградити канал. За планирану локацију станице за снаб-
девање горивом „Јаково 2”, од значаја је канал 2-3-9, у чијем 
наставку се налази канал број 6-1 (који се мора изместити, 
јер ће бити угрожен планираном изградњом), који се улива 
у канал број 6 (десну притоку канала Петрац). 

Планирано стање 
До изградње градске канализационе мреже, предвиђе-

но је да се планираном интерном фекалном канализацијом 
обухвате планирани објекти у комплексима „Јаково 1” и 
„Јаково 2” а одвод употребљених санитарних вода је пла-
ниран до водонепропусних септичких јама, одакле би се 
повремено празнио садржај помоћу специјалних цистерни 
надлежног комуналног предузећа. Алтернативно, могућа 
је и изградња постројења за пречишћавање отпадних вода, 
одакле би се, пречишћена вода уливала у канале. Димензи-
онисање фекалне канализационе мреже дефинисати кроз 
пројектну документацију. Након изградње градске кана-
лизационе мреже у насељу Јаково, предвиђена је изградња 
канализационог вода, који повезује локације „Јаково 1” и 
„Јаково 2” и наставак трасе овог вода (изван границе овог 
плана и биће предмет посебног планског документа) до по-
везивања на колектор Ø500 у насељу Јаково. 

Реципијент за атмосферске воде је канал 2-3-11 (са пред-
виђеном доградњом овог канала) за комплекс „Јаково 1”, од-
носно канал 6-1, који се измешта на нову локацију, за ком-
плекс „Јаково 2”.

Предметно подручје се налази у оквиру шире зоне (Зона 
III) санитарне заштите изворишта водоснабдевања града 
Београда. Пројектном документацијом за потребе изградње 
саобраћајница, паркиралишта, платоа и осталих објеката, 
потребно је спречити могућност директног упуштања от-
падних вода у тло. Све саобраћајнице, паркиралишта и пла-
тои мора да буду изведени на водонепропусној подлози и 
да имају водонепропусне канале за одвођење атмосферских 
вода. Око резервоара за течна горива, потребно је форми-
рати дренажни систем са сабирно-црпним шахтом и везом 
на сепаратор уља и нафтних деривата, да би се обезбедило 
прикупљање процедних вода. Канализационе цеви, које се 
уграђују, мора да буду атестиране, уз обезбеђење водонеп-
ропусности слојева. 

Све прикупљене атмосферске воде са оперативних пла-
то и саобраћајница се пре упуштања у реципијент – мели-
орационе канале, морају третирати у таложницима и сепа-
раторима уља и масти.

Саобраћајним прикључцима предметних комплекса не 
сме се пресецати контролисани систем одвођења површин-
ских вода са обилазнице (подразумева такође и одводња-
вање након изградње ауто-пута у пуном профилу, односно 
након изградње леве коловозне конструкције).

Сепарација отпадних вода са предметних комплекса 
мора се предвидети у засебан систем, односно не може се 
користити систем за прикупљање атмосферских вода, као 
ни ретензија за сепарацију отпадних вода, која је у функ-
цији обилазнице.

Техничко решење за мелиорационе канале (код премо-
шћавања односно укрштања или за евакуацију атмосфер-
ских, дренажних и третираних вода) треба базирати на сле-
дећим условљеностима:

– формирање потребног протицајног профила, трапез-
ног облика, са минималном ширином у дну, нагибом коси-
ма канала n=1:1,5, у природном материјалу, без облагања;

– потребне коте дна канала прилагодити за планирани 
режим црпне станице и могућност улива цевних, кишних 
канала;

– укрштања каналске мреже са другим инсталацијама 
извести на заштитном растојању у односу на пројектоване 
коте дна и профил канала, на минимум 1,0 m; уколико се 
овај услов не може испунити, премостити протицајни про-
фил уз планиране конструкције, тако да се не утиче на про-
ток воде и одржавање канала. 

За потребе примене плана, неопходно да се уради те-
хничка документација, за одвођење атмосферских и упо-
требљених вода до будућих реципијената. 

Електроенергетика 
Постојеће стање 
На основу података, издатих од:
– ЈП „Електромрежа Србије” (број III-18-03-106/1 од 21. 

септембра 2010. године), нема електроенергетских капаци-
тета, ни посебних услова за израду предметног плана;

– „Електродистрибуције Београд” (број 5030-1051/10 од 
6. августа 2010. године и број 5966/10 од 29. новембра 2010, 
у предметном подручју нема постојећих кабловских водова.

На планском подручју не постоје електроенергетски 
објекти који би могли служити као извор електричне енер-
гије за напајање планираних објеката, као ни објекти који 
би били ограничавајући фактор за изградњу истих. Потреб-
не електроенергетске објекте за планиране станице за снаб-
девање горивом треба изградити.

Планирано стање 
За потребе планираних објеката станица за снабдевање 

горивом „Јаково 1” и „Јаково 2” треба обезбедити нову инста-
лисану снагу 340 kW, односно једновремену снагу од 220 kW.

За те намене треба изградити нову трафостаницу 10/0,4 kV 
630 kVA, капацитета 1000 kVA, коју треба лоцирати у оквиру 
комплекса „Јаково 1” са прикључним 10 kV каблом, положе-
ним од постојеће трафостанице 10/0,4 kV „Сурчин, Савски на-
сип б.б.– Остружнички нови мост” (рег. бр. Z1526), типа 3х / 
ХНЕ 49-А 1х150 mm² . Траса прикључног 10 kV кабла, између 
планиране трафостанице 10/0,4 kV у комплексу „Јаково 1” 
и постојеће трафостанице 10/0,4 kV „Сурчин, Савски насип 
б.б. – Остружнички нови мост”, положиће се у оквиру јавне 
површине, путне парцеле, у складу са условима надлежне ин-
ституције. 

Из планиране трафостанице 10/0,4 kV до комплекса „Ја-
ково 1” и „Јаково 2” положити кабловске водове xpoo – AS 
3x150+70 mm², 1 kV. 

Код прелаза електроенергетских водова испод са-
обраћајница, предвидети кабловску канализацију, тако да 
се за будуће потребе за кабловске водове 1 kV обезбеди ре-
зерва од 50%, а за водове 10 kV и вишег напонског нивоа 
обезбеди резерва 100%.

Мерење потрошње и снаге електричне енергије реализо-
вати према условима надлежне електродистрибуције у но-
вој трафостаници 10/0,4 kV.

За приступне саобраћајнице, за оба комплекса, пред-
виђа се јавно осветљење, коришћењем савремених свет-
лосних извора као што су натријумове или металхалогене 
светиљке. 

Електричне инсталације, у оба комплекса, мора да буду 
изведене сагласно Правилнику о изградњи станица за снаб-
девањем горивом моторних возила и о ускладиштавању и 
претакању горива („Службени лист СФРЈ”, бр. 27/71 и 29/71 
и „Службени гласник РС”, број 108/13), као и према Пра-
вилнику о изградњи постројења за запаљиве течности и о 
ускладиштавању и претакању запаљивих течности („Служ-
бени лист СФРЈ”, бр. 20/71 и 23/71).
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С обзиром на то да ће станице служити и за снабдевање 
возила течним нафтним гасом, електричне инсталације у 
истим, такође мора да буду усклађене са одредбама Правил-
ника о изградњи постројења за течни нафтни гас и о ускла-
диштавању и претакању течног нафтног гаса („Службени 
лист СФРЈ”, бр. 24/71 и 26/71 и „Службени гласник РС”, број 
24/12). 

Имајући у виду да се код претакања запаљивих течно-
сти појављује статички електрицитет мора да се предузму 
одговарајуће мере за заштиту од статичког електрицитета, 
сагласно важећим законским прописима.

Скупљање статичког електрицитета спречава се 
уземљењем свих проводљивих делова машина, цевово-
да и галванском везом истих на уземљивач. Ради спре-
чавања скупљања статичког електрицитета код пуњења 
или пражњења аутоцистерне, на местима претакања тре-
ба поставити стубић са опремом за уземљење. Опрема за 
уземљење треба да је у „S” изведби, типа (St) II AT3.

Код извођења радова, у зонама опасности мора да се 
предвиде посебне сигурносне мере. Извођење електричних 
инсталација у зонама опасности врши се у складу са од-
редбама прописа о електричним постројењима на надзем-
ним местима угроженим од експлозивних смеша (додатак 
„Службеног листа СФРЈ”, број 18/67, који је саставни део 
Правилника о електричним постројењима на надземним 
местима угроженим од експлозивних смеша – „Службени 
лист СФРЈ”, бр. 18/67 и 28/70), а ван зона опасности саглас-
но Правилнику о техничким нормативима за електричне 
инсталације ниског напона („Службени лист СФРЈ”, бр. 
53/88, 54/88 и „Службени лист СРЈ”, број 28/95).

Као меру заштите од индиректног напона додира, пред-
видети заштиту аутоматским искључењем напајања, саглас-
но техничким условима надлежне електродистрибуције

Телекомуникације 
Постојеће стање 
На основу података и услова, издатих од Предузећа за теле-

комуникације „Телеком Србија”, Дирекције за технику, Функ-
ције техничке припреме (инжењеринг), Сектора за инжење-
ринг приступне ТК мреже (број 0739/0760/03/01-219697/2 
ЈБ 239 од 3. септембра 2010. године, број 0739/0760/03/01-
402221/28861/1 ММ/395 од 27. јануара 2011. године и број 
280663/3-2013 од 15. октобра 2013. године), у граници план-
ског подручја нема изграђених телекомуникационих објека-
та, али је ово подручје добро покривено радио сигналом за 
фиксни бежични приступ, који су у надлежности „Телекома 
Србија”, тако да за предметни комплекс постоји могућност ин-
сталације фиксног телефонског прикључка бежичним путем, 
коришћењем CDMA технологије. 

Планирано стање 
Прикључење предметног комплекса на јавну телекому-

никациону мрежу, у првој фази ће се вршити путем фикс-
ног бежичног приступа у CDMA технологији. Преко CDMA 
технологије могу да се обезбеде ограничене интернет услуге 
и пренос података. 

Дуж ауто-пута Е-75, планирана је изградња магистрал-
ног оптичког кабла, након чега ће се створити услови, да 
се планиране станице за снабдевањем горивом на јавну 
ТК мрежу, повежу оптичким каблом. Уз ову саобраћајни-
цу, ради бољег повезивања, планирана је изградња три ТК 
окна, која ће бити повезана ТК канализацијом, капацитета 
две PVC цеви Ø110 mm. Планирана је и изградња приво-
дне ТК канализације, капацитета две РЕ цеви Ø 50 mm, за 
полагање приводног ТК кабла. Предвиђени су и прелази ка-
пацитета 2 PVC цеви Ø110 mm, испод коловоза саобраћај-
нице, као и на уливно изливним тракама. 

Опредељење за овакво техничко решење прикључења 
објеката станица за снабдевањем горивом на јавну ТК мре-
жу, условило је то што ће се за време изградње предметног 
комплекса изградити и планирани магистрални оптички 
кабл, који ће трајно решити телекомуникациони проблем.

Пошто је неопходно изградити нове телекомуникационе 
капацитете, приступна ТК мрежа треба да буде подземна, 
повезивање нових пословних зграда решавати изградњом 
оптичких каблова, до улаза зграда коришћењем p2p 
Etherneta у FBTT/FTTP (Fibre to the premises) топологији.

Уколико се планирани магистрални оптички кабл из-
гради пре изградње уливно – изливних трака у предметне 
комплексе, неопходно је да се инвеститор предметног ком-
плекса обрати Предузећу за телекомуникације „Телеком Ср-
бија”, ради обележавања места за постављање планираних 
PVC цеви.

Гасификација и топлификација
На основу података и услова, издатих од ЈП „Србија-

гас”, Службе за стратешки развој (број 20802 од 22. октобра 
2010. године), са западне стране планског подручја (изван 
границе обухвата овог плана), без посебних условљености 
на предметно подручје, пролази магистрални гасовод MG 
05, деоница Батајница–Остружница, пречника Ø610 mm, 
на радном притиску до 50 бара.

На основу података, издатих од ЈКП „Београдске елек-
тране” (број I-8355/3 од 16. августа 2010. године), нема по-
себних услова за израду предметног плана, јер се у граница-
ма обухвата плана, не налазе топловодне инсталације. 

Б.3.3. Јавне зелене површине

Предвиђено озелењавање у оквиру грађевинског 
земљишта јавних намена, одвијаће се у оквиру путне пар-
целе државног пута IA реда број А1 (Е-75), у складу са 
Правилником о условима које са аспекта безбедности са-
обраћаја морају да испуњавају путни објекти и други еле-
менти јавног пута („Службени гласник РС”, број 50/11), а 
мерама пејзажног обликовања мора, у потпуности, да буду 
испуњени захтеви прегледности и безбедности одвијања са-
обраћаја. 

Унутар комплекса станица за снабдевање горивом, по-
требно је обезбедити минимално 30% зелених површина, 
од укупне површине грађевинске парцеле.

Б.4. Урбанистичке мере заштите

Б.4.1. Мере заштите животне средине

У циљу заштите и унапређења животне средине на 
планском и ширем подручју, стратешком проценом утицаја 
на животну средину су дефинисане мере за ограничење не-
гативних и повећање позитивних утицаја на животну сре-
дину. Мере су дефинисане на основу процене постојећег 
стања животне средине, природних и створених вредности, 
капацитета животне средине, планираних садржаја и иден-
тификације могућих извора загађења на подручју обухваће-
ном Планом детаљне регулације и ширем подручју. 

Приликом дефинисања мера заштите животне сре-
дине узета је у обзир хијерархијска условљеност плана и 
стратешке процeне утицаја, па су у мере заштите уграђене 
смернице докумената вишег хијерархијског нивоа, које се 
односе на предметно подручје. У мере су интегрисани ус-
лови и мере заштите надлежних предузећа и организација 
прибављених за потребе израде плана и стратешке проце-
не утицаја.
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Заштита ваздуха на подручју се спроводи како би се 
избегло кумулирање негативних утицаја планираних садр-
жаја са негативним утицајима постојећих садржаја у обух-
вату Плана и окружењу – високо фреквeнтнa саобраћајни-
ца која пресеца планско подручје – деоница државног пута 
IA реда број А1 (ауто-пут Е-75) Добановци – Бубањ поток.

Смернице и мере заштите ваздуха: 
– реализацију прикључних и интерних саобраћајница 

извршити према меродавном саобраћајном оптерећењу 
како би се обезбедила добра саобраћајна проточност;

– извршити озелењавање планског подручја, аутохто-
ним дрвенастим и жбунастим, брзорастућим врстама, от-
порним на загађење, при чему треба избегавати алергене 
врсте;

– обезбедити минимум 30% зелених и незастртих повр-
шина на парцели;

– зеленило са заштитном улогом од загађења ваздуха 
формирати нарочито око дечијег игралишта, терасе кафеа, 
острвским површинама, паркинг простору и зонама при-
кључних саобраћајница, уз вођење рачуна о прегледности 
саобраћаја;

– у рубним деловима планског подручја, према 
пољопривредним површинама извести заштитни појас од 
груписаног листопадног дрвећа и жбуња;

– грејање објеката извести уз употребу еколошки при-
хватљивих енергената (електрична енергија, природни гас);

– уређаје за повраћај пара предвидети и уградити на 
свим аутоматима за издавање горива, као и на заједничким 
утакачким шахтама,

– успоставити мониторинг квалитета амбијенталног 
ваздуха на подручју плана;

– за случај прекорачења граничних вредности нивоа за-
гађујућих материја у ваздуху предузети додатне техничко-
технолошке мере како би се концентрације загађујућих ма-
терија свеле у прописане вредности; 

– за случај квара уређаја којим се обезбеђује спровођење 
прописаних мера заштите због чега долази до прекорачења 
граничних вредности емисије, квар отклонити или прила-
годи рад новонасталој ситуацији како би се емисија свела у 
дозвољене границе у најкраћем року; 

– у оквиру планског подручја одржавати максималан 
ниво комуналне хигијене;

– покренути поступке процене утицаја планираних 
садржаја на животну средину пред надлежним секретари-
јатом.

Заштита вода је приоритет приликом уређења планског 
подручја, с обзиром да се налази у Сурчинском доњем пољу, 
у оквиру шире зоне санитарне заштите изворишта водос-
набдевања града Београда (зона III). У постојећем стању, у 
планском подручју и непосредној околини налазе се мели-
орациони канали, који се налазе у сливу канала Петрац, на 
мелиорационом подручју „Галовица”. За планирану лока-
цију станице за снабдевање горивом „Јаково 1”, канал број 
2-3-11 може бити реципијент за третиране воде, а за при-
хватање третиране воде могуће је доградити канал. За пла-
нирану локацију станице за снабдевање горивом Јаково 2, 
од значаја је канал 2-3-9, у чијем наставку се налази канал 
број 6-1 (који се мора изместити, јер ће бити угрожен пла-
нираном изградњом), који се улива у канал број 6 (десну 
притоку канала Петрац). Дакле, гравитационо подручје 
обухвата плана пресецају мелиорациони канали мелиора-
ционог подручја „Галовица” – слив канала Петрац, који ће 
бити реципијенти третиране атмосферске воде са планског 
подручја. У циљу заштите површинских и подземних вода, 
неопходно је спроводити строге мера заштите приликом 
планирања и реализације планираних пројеката и садржаја. 

Стратешка процена утицаја на животну средину даје основ-
не мере заштите вода које је неопходно даље спровести, на 
хијерархијски нижем нивоу (разрадити и конкретизовати 
кроз поступак процене утицаја на животну средину и Сту-
дије о процени утицаја на животну средину).

Заштита и унапређење квалитета површинских и под-
земних вода заснована је на мерама и активности којима 
се њихов квалитет штити и унапређује преко мера забране, 
превенције, обавезујућих мера заштите, контроле и мони-
торинга у циљу очувања живота и здравља живог света, 
постизања стандарда квалитета животне средине, смањења 
загађења, спречавања даљег погоршања стања вода и обез-
беђење нешкодљивог и несметаног коришћења вода за раз-
личите намене.

Мере заштите вода:
– све активности на планском подручју: радови на ис-

траживању, уређењу, земљаним и осталим радовима, из-
градњи, редовном раду, одржавању и остале активности на 
планског подручја, морају се спроводити искључиво према 
условима и мерама које обезбеђују заштиту шире зоне са-
нитарне заштите изворишта водоснабдевања града Београ-
да (зона III);

– све активности на планском подручју морају обезбе-
дити заштиту мелиорационих канала на мелиорационом 
подручју „Галовица”, у сливу канала Петрац. За планирану 
локацију станице за снабдевање горивом „Јаково 1”, канал 
број 2-3-11 може бити реципијент за третиране воде, а за 
прихватање третиране воде могуће је доградити канал. За 
планирану локацију станице за снабдевање горивом „Јако-
во 2”, од значаја је канал 2-3-9, у чијем наставку се налази 
канал број 6-1 (који се мора изместити, јер ће бити угрожен 
планираном изградњом), који се улива у канал број 6 (десну 
притоку канала Петрац);

– све активности на планском подручју морају обезбе-
дити заштиту зона подземних вода акумулираних у дубљим 
слојевима песка и шљунка (чинећи моћан аквифер алувијо-
на Саве). Због тога је неопходно спречити свако испуштање 
отпадних вода у тло, како не би дошло до загађивања под-
земних вода. Процуривање отпадних и штетних материја у 
тло, успорава глиновити покривач који се одликује слабом 
водопропусношћу. У зони укопаних резервоара и других 
могућих загађивача, треба уградити осматрачке пијезоме-
тре. Подземне воде могу бити интересантне за коришћење 
као техничке воде, тако да се препоручује израда бунара 
који би истовремено служили као осматрачки репери за 
праћење квалитета и нивоа подземних вода;

– приликом изградње планираних садржаја, градилиште 
обезбедити тако да се искључи могућност хаварија и удес-
них систуација:

– избегавање складиштења грађевинског материјала на 
локацији,

– нафту и нафтне деривате транспортовати атестираним 
транспортним средствима,

– утврдити место за привремено депоновање грађевин-
ског материјала и градилишно паркирање и обезбедити га 
непропусном фолијом, уз адекватан дренажни систем,

– користити искључиво исправну грађевинску механи-
зацију;

– у случају хаваријског изливања, просипања опасних и 
штетних материја, обавезна је хитна санација угрожене лока-
ције – одговор на удес, у складу са планом заштите од удеса;

– санитарно-фекалне отпадне воде каналисати интер-
ном канализационом мрежом до водонепропусне септичке 
јаме (прелазно решење) до остварења могућности прикљу-
чења на градску канализациону мрежу;
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– санитарно-фекалне отпадне воде каналисати интер-
ном канализационом мрежом до водонепропусне септичке 
јаме (прелазно решење) до остварења могућности прикљу-
чења на градску канализациону мрежу;

– санитарно-фекалне отпадне воде каналисати интер-
ном канализационом мрежом до водонепропусне септичке 
јаме (прелазно решење) до остварења могућности прикљу-
чења на градску канализациону мрежу;

– обавезна је уградња водонепропусног материјала (пре-
маза, фолија, фео-текстила) приликом изградње саобраћајни-
ца, стаза, платоа и паркинг површина, како би се онемогућило 
(спречило) продирање потенцијално загађених атмосфер-
ских вода и вода од прања и одржавања у водоносну средину;

– оперативни платои морају бити изведени са бетон-
ским риголама за прикупљање атмосферских вода;

– атмосферске воде са оперативних плато и саобраћајни-
ца се пре упуштања у реципијент мелиорациони канал, мо-
рају третирати у таложницима и сепараторима уља и масти;

– квалитет пречишћених атмосферских вода, пре 
упуштања у реципијент, мора да одговара II класи вода;

– обавезно је редовно одржавање и контрола свих 
уређаја за третман отпадних вода;

– обавезно је постављање уређаје за континуирано ме-
рење количине отпадних вода које се након пречишћавања 
испуштају у реципијент;

– обавезно испитивање квалитета отпадних вода пре и 
после пречишћавања у таложницима сепараторима уља и 
масти;

– мерења количина и испитивање квалитета отпадних 
вода врши акредитована (овлашћена) институција (правно 
лице), у складу са Законом о водама;

– обавезно је постављање пијезометара за континуално 
контролисање и праћење квалитета подземних вода;

– приликом изградње станице за снабдевање горивом, 
обавезна је уградња резервоара са дуплим плаштом и хи-
дроизолацијом/резервоаре за гориво је неопходно обез-
бедити непропусном бетонском танкваном са оцедним 
каналом према контролном шахту; танкване опремити 
уређајима за сигнализацију процуривања течности из ре-
зервоара; око резервоара извести дренажни систем са са-
бирно црпним шахтом и везом са сепаратором уља и бензи-
на како би се обезбедило прикупљање процедних вода;

– развод горива планирати у водонепропусним канали-
ма отпорним на нафтне деривате и са падом према сабир-
ном шахту;

– трафостаница мора бити опремљена непропусном 
танкваном за прихват исцурелог трансфораматорског уља у 
случају хаварије;

– У циљу контроле животне средине на комплексима 
планираних пројеката, прописивања, спровођења и кон-
троле мера за заштиту животне средине, обавезно је покре-
тање поступка процене утицаја на животну средину пред 
надлежним органом за заштиту животне средине и доно-
шење одлуке о изради/не изради Студије о процени утицаја 
на животну средину за планиране пројекте.

Мере заштите изворишта водоснабдевања – Решењем о 
водоизворишту (Министарство здравља, бр. 530-01-48/14-
10 од 1. августа 2014. године), дефинисана је зона која зах-
вата простор који својом величином обезбеђује заштиту 
воде од негативних утицаја. Планско подручје се налази у 
оквиру шире зоне (зоне III) санитарне заштите изворишта. 
Земљиште и водене површине у подручју заштите изво-
ришта водоснабдевања, у складу са важећом законском ре-
гулативом, штите се:

– од намерног или случајног загађивања и свих других 
утицаја који могу неповољно утицати на издашност изво-
ришта, природни састав, квалитет и здравствену исправ-
ност воде;

– обавезним уређивањем и одржавањем зона санитарне 
заштите;

– применом и провођењем мера забране, превенције, са-
нације, спречавања, контроле и надзора, заштите и монито-
ринга стања.

Зона III изворишта подземне воде, обухвата простор са 
кога вода дотиче до водозахватног објекта за најмање 200 
дана или не може да буде краћа од 500 m. У овој се зони не 
могу градити и употребљавати објекти и постројења и ко-
ристити земљиште или вршити друге делатности, ако то уг-
рожава здравствену исправност воде за пиће: 

– трајно подземно и надземно складиштење опасних ма-
терија и материја које се не смеју директно или индиректно 
уносити у воде;

– производња, превоз и манипулисање опасним мате-
ријама и материјама које се не смеју директно или инди-
ректно уносити у воде;

– комерцијално складиштење нафте и нафтних деривата;
– испуштање отпадне воде и воде која је служила за 

расхлађивање индустријских постројења;
– изградња саобраћајница без канала за одвод атмос-

ферских вода;
– експлоатација нафте, гаса, радиоактивних материја, 

угља и минералних сировина;
– неконтролисано депоновање комуналног отпада, хава-

рисаних возила, старих гума и других материја и материјала 
из којих се могу ослободити загађујуће материје испирањем 
или цурењем;

– неконтролисано крчење шума;
– изградња и коришћење ваздушне луке;
– површински и подповршински радови, минирање тла, 

продор у слој који застире подземну воду и одстрањивање 
слоја који застире водоносни слој, осим ако ти радови нису 
у функцији водоснабдевања;

– одржавање ауто и мото трка.
У овој зони се могу реализовати само станице за снаб-

девање горивом ако су планиране и њихове локације су 
прецизно дефинисана неким ранијим планским докумен-
том који је на снази, што је случај са предметним станицама 
„Јаково 1” и „Јаково 2” које су предвиђене Просторним пла-
ном подручја инфраструктурног коридора ауто-пута Е–75, 
деоница Београд–Ниш.

Заштита земљишта
Мере заштите земљишта: 
– у фази изградње садржаја рационално користити 

земљиште – хумусни слој сачувати за касније уређење ком-
плекса;

– успоставити организовано управљање свим врстама 
отпада које могу настајати на планском подручју, како у 
фази реализације планских решења, тако и при редовном 
раду планираних станица за снабдевање горивом;

– грађевински отпад привремено депоновати на водо-
непропусној подлози и предавати га надлежном комунал-
ном предузећу на даљи третман;

– комунални отпад прикупљати у контејнерима за ту на-
мену и предавати надлежном комуналном предузећу;

– опасан отпад који ће настајати приликом чишћења ре-
зервоара и таложника сепаратора се не сме чувати на лока-
цији. Чишћење и третман овог отпада се поверава акреди-
тованој организацији;

– управљање отпадним водама, у складу са важећом за-
конском регулативом;

– контрола управљања отпадом и отпадним водама;
– забрањено је сервисирање радних машина и возила на 

предметној локацији;
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– уколико дође до хаварисјког изливања уља, горива или 
других штетних и опасних материја неопходно је што пре 
отклонити последице и извршити санацију терена, а еваку-
ацију загађеног земљишта обезбедити на место и под усло-
вима надлежне комуналне службе.

Посебне мере заштите земљишта од загађивања и дегра-
дације: 

– носилац пројекта/оператер (продавац или купац) је у 
обавези да изради извештај о стању земљишта, а за сваку 
трансакцију земљишта, на коме се дешава или се дешавала 
потенцијално загађујућа активност; 

– носилац пројекта/оператер, потенцијални загађивач је 
одговоран за загађивање животне средине и у случају лик-
видације или стечаја предузећа или других правних лица, 
складу са законом; 

– носилац пројекта/оператер, потенцијални загађивач 
или његов правни следбеник, обавезан је да отклони узрок 
загађења и последице директног или индиректног загађења 
животне средине и сноси укупне трошкове, који укључују 
трошкове ризика по животну средину и трошкове ук-
лањања штете нанете животној средини; 

– носилац пројекта/оператер, потенцијални загађивач у 
обавези је да изради Извештај о стању земљишта; 

– извештај о стању земљишта мора бити издат од стране 
стручне организације, акредитоване за узорковање и испи-
тивање земљишта и воде према SRPS, ISO/IEC 17025 стан-
дарду; 

– извештај о стању земљишта мора да садржи исто-
ријску основу локације, која је доступна из службених еви-
денција, хемијске анализе за одређивање концентрације 
опасних материја у земљишту, ограничене у првом реду 
на материје које су повезане са активношћу на локацији, а 
које могу довести до контаминације, нивое концентрација 
опасних материја које имају утицај на стварање значајаног 
ризика по људско здравље и животну средину, ниво конта-
минације радионуклидима; 

– носилац пројекта/оператер који деградира животну 
средину дужан је да изврши ремедијацију или санацију дег-
радиране животне средине, у складу са пројектима санације 
и ремедијације на које ресорно Министарство даје саглас-
ност; 

– програм ремедијације мора садржати: идентификацију 
контаминираног подручја, начин уклањања опасних мате-
рија са контаминиране локације (деконтаминација), начин 
спречавања ширења материја опасних по животну средину 
у дужем периоду, утврђен програм мониторинга медијума 
животне средине, ограничавање коришћења загађене лока-
ције (рок); 

– за локацију за коју је потребно извршити ремедија-
цију, потребно је детаљно истраживање и успостављање 
мониторинга до завршетка ремедијације; 

– пројекат ремедијације и ремедијационог поступка, 
у складу са врстом и типом загађења, мора садржати: по-
ређења могућих варијантних решења у погледу ремедијаци-
оног поступка и разлога за избор најповољнијег, опис пла-
нираних активности у погледу ремедијацијаног поступка 
(физички, хемијски, биолошки третман или комбинација 
ових поступака), односно њихове технолошке и друге ка-
рактеристике, приказ врста и потребне количине енергије 
и енергерната, воде, сировина, потребног материјала за 
реализацију пројекта, методологије третирања свих врста 
отпадних материја из ремедијационог поступка (прерада, 
рециклажа, одлагање), приказ утицаја на животну средину 
изабраног пројектног ремедијацијаног поступка.

Заштита и унапређење природе, природних добара и 
пејзажа 

Према Условима заштите природе Завода за заштиту 
природе Србије (број 03-1876/2 од 12. августа 2010. године), 
утврђено је да на планском подручју нема заштићених при-
родних добара, нити добара са посебним природним вред-
ностима предложених за заштиту. 

Опште мере заштите природних вредности на подручју 
плана обухватају:

– очување постојећих зелених површина, значајних са 
еколошког и урбанистичко-архитектонског аспекта;

– озелењавање површина по највишим стандардима 
применом декоративних врста дендрофлоре (избегавање 
инвазивних, алохтоних врста и алергених врста);

– за озелењавање целокупне локације користити ауто-
хтоне врсте дрвећа и жбуња које задовољавају критеријуме 
као што су брз раст, естетске вредности и отпорност на за-
гађиваче;

– планирати адекватно озелењавање паркинг простора 
високим зеленилом, како би се обезбедила засена на овим 
површинама, као и постављање пратећег садржаја (клупе, 
корпе за отпатке итд.);

– обавезне су мере еколошке компензације у циљу уб-
лажавања штетних последица на природу (мере санације, 
примарна рехабилитација, успостављање новог локалитета 
или комбинацију мера).

Заштита од буке и вибрација
Мере заштите од буке:
– реализација саобраћајница на начин који обезбеђује 

добру проточност саобраћаја;
– све приступне и манипулативне површине у оквиру 

комплекса морају бити бетониране или асфалтиране, од-
носно морају имати засторе који обезбеђују смањење нивоа 
буке и вибрација;

– формирање заштитног зеленог појаса око осетљивих 
садржаја у оквиру планског подручја (око дечијег игра-
лишта, башта кафеа, терасе);

– извршити озелењавање паркинг површина,
– формирати заштитни зелени појас на границама ком-

плекса,
– формирати зелени појас дуж интерних и прикључних 

саобраћајница на начин који не умањује видљивост и без-
бедност саобраћаја (ниско растиње).

Заштита од нејонизујућег зрачења 
Заштита од нејонизујућих зрачења обухвата услове и 

мере заштите здравља људи и заштите животне средине од 
штетног дејства нејонизујућих зрачења, услове коришћења 
извора нејонизујућих зрачења и представљају обавезне 
мере и услове при планирању, коришћењу и уређењу прос-
тора. 

Опште мере заштите од нејонизујућег зрачења: 
– обавезно је обезбеђивање организационих, техничких, 

финансијских и других услова за спровођење заштите од 
нејонизујућих зрачења;

– обавезна је примена средстава и опреме за заштиту од 
нејонизујућих зрачења;

– обавезна је контрола степена излагања нејонизујућем 
зрачењу у животној средини и контрола спроведених мера 
заштите од нејонизујућих зрачења;

– обавезно је систематско испитивање и праћење нивоа 
нејонизујућих зрачења у животној средини.

Заштита од удесних ситуација
Мере заштите од удесних ситуација (пожар, експлозија, 

процуривање нафтних деривата):
– пројектовати заштиту објекта и инсталација од атмос-

ферског пражњења;
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– са простора комплекса укљањати сав запаљив мате-
ријал у циљу смањења последица евентуалног пожара у 
склопу превентивних мера заштите;

– oбавезно је на свим приступним местима станица за 
снабдевање горивом истаћи табле са називима објеката, вр-
стом гаса и табле упозорења и забране (Т1 – складишни ре-
зервоар, Т2 – претакачки мост, Т3 – опасност од пожара и 
експлозије, Т4 – забрањена употреба алата који варничи, Т5 
– истакалиште, Т6 – забрањен приступ незапосленим лици-
ма и употреба отвореног пламена);

– на „Ех” уређајима нису дозвољене никакве интервен-
ције које би могле угрозити степен заштите истих;

– вршити сталну контролу антикорозивног премаза и 
боја у циљу спречавања оштећења инсталација;

– на комплексу обезбедити допунске техничко-безбедо-
носне мере, пре свега систем детекције истеклих нафтних 
деривата;

– обавеза је да се обезбеди стална контрола над функци-
онисањем инсталација и уређаја као и мере заштите од свих 
врста оштећења;

– у зонама опасности од пожара, на видним местима 
предвиђено је постављање табли упозорења са натписима 
упозорења;

– У случају процуривања нафтних деривата, уља и мази-
ва на плато: 

– одмах искључити возило или машину која се користи 
и из које цури гориво и уље,

– јавити надређеном о насталом акциденту,
– уклонити загрејане предмете и запаљив материјал, 
– употребити непропусни суд за прикупљање течности 

која цури, 
– површину на којој се разлила уљаста течност посути 

песком као апсорбентом,
– зауљени песак прикупити у непропусни суд намењен 

за чување тако насталог отпада, поклопити га и чувати до 
предаје овлашћеном лицу на даљи третман,

– прикупљен остатак уља чувати у затвореном суду у 
простору где се чува опасан отпад до предаје овлашћеном 
правном лицу на даљи третман;

– пожар се идентификује и јавља преко детектора по-
жара, преко ручних јављача или гласним повиком. Руко-
водилац службе безбедности и заштите на раду организује 
евакуацију запослених и формира тим за одговор на удес, 
односно тим који ће учествовати у гашењу пожара;

– идентификује се место настанка пожара и материјал 
који је захваћен;

– дејством са више апарата одједном приступа се га-
шењу пожара. Пожар на електричним инсталацијама гаси 
се прахом, а пожар на инсталацијама високог напона гаси се 
угљен диоксидом. Пожар нафтних деривата гаси се прахом, 
угљен диоксидом, а може се користити и песак и земља;

– пожар у објекту може се гасити свим врстама апарата 
за гашење пожара и водом. Пре гашења водом морају се ис-
кључити електричне инсталације у том делу комплекса;

– уколико је могуће из угрожене зоне уклонити сав го-
риви материјал; 

– ако је дошло до повређивања запослених евакуисати 
их и пружити им прву помоћ до доласка јединице хитне по-
моћи;

– ако пожар не може да се угаси сопственим снагама, за-
творити врата и удаљити се до доласка професионалне ват-
рогасне јединице;

– лица која учествују у гашењу пожара морају се поста-
вити супротно од смера ваздушног струјања, односно ван 
димног облака;

– по гашењу пожара потребно је извршити санацију ло-
кације, која обухвата следеће операције:

– ангажовати акредитоване лабораторије да испитају 
квалитет ваздуха на локацији, квалитет земљишта у непо-
средном окружењу, стање инсталација;

– испитати узрок настанка пожара и обим последица.
– разврстати настале отпадне материје и преко акреди-

товане лабораторије извршити карактеризацију насталог 
отпада.

– сачинити план санације којим се дефинише начин 
поступања са насталим врстама отпада и начин чишћења 
локације.

– евакуисати настали отпад и очистити терен.
– уколико је дошло до контаминације земљишта у окру-

жењу извршити уклањање контаминираног слоја, обезбе-
дити место одлагања и третман контаминираног земљишта.

– извршити рекултивацију захваћене површине 
земљишта у окружењу.

– објекте и инсталације обновити према новој техничкој 
документацији.

Управљање отпадом
У складу са планираним садржајима и активностима на 

планском подручју се може очекивати настајање следећих 
врста отпада:

– грађевински отпад – у складу са одредбама Закона о 
управљању отпадом („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 
88/10) грађевински отпад је потребно организовано ук-
лањати са планског подручја према условима надлежног ко-
муналног предузећа; 

– комунални отпад настајаће на локацији као последи-
ца боравка запослених и корисника услуга. Одлагање ове 
врсте отпада вршиће се према условима надлежног кому-
налног предузећа у одговарајуће врсте контејнера са покло-
пцем. Обавеза носиоца пројекта је да у поступку реализа-
ције Пројекта, у складу са Законом о управљању отпадом 
(„Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10) и нормативом 
локалне управе склопи уговор са надлежним комуналним 
предузећем; 

– рециклабилни и амбалажни отпад (ПЕТ амбалажа, па-
пир, картон) се мора сакупљати у оквиру комплекса према 
одредбама Правилника о категоријама, испитивању и кла-
сификацији отпада („Службени гласник РС”, број 56/10) и 
Закона о амбалажи и амбалажном отпаду („Службени гла-
сник РС”, број 36/09) и уступаће се заинтересованим лици-
ма на даљи третман;

– опасан отпад настајаће повремено на локацији, у про-
цесу чишћења талога из резервоара (на сваких пет година 
врши се чишћење резервоара) и таложника – сепаратора 
масти и уља. Поступање са таквим отпадом мора бити у 
складу са Правилником о начину складиштења, паковања и 
обележавања опасног отпада („Службени гласник РС”, број 
92/10). Тако настао отпад се мора привремено складишти-
ти у одговарајућој амбалажи (непропусна бурад са покло-
пцем) у наткривеном простору поред објекта станице за 
снабдевање горивом, на месту које је означено као простор 
за постављање амбалаже за складиштење опасног отпада. 
У поступку техничког пријема објекта врши се контрола 
испуњености услова (утврђен обележен простор за поста-
вљање непропусног, обележеног бурета). Сав отпад из ре-
зервоара носилац пројекта је у обавези да склопи уговор са 
овлашћеном, акредитованом институцијом за преузимање 
отпада; 

– на планском подручју није дозвољена прерада, ре-
циклажа ни складиштење отпадних материја, нити спаљи-
вање било каквих материја на локацији.
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Б.4.2. Мере заштите културног наслеђа

За потребе израде плана, издати су услови и мере заш-
тите од стране Завода за заштиту споменика културе града 
Београда, број Р 3089/10 од 25. августа 2010. године. 

На предметном простору и ширем окружењу регис-
трован је археолошки локалитет „Калуђерске ливаде”, 
делимично истражен 1991. године, приликом извођења 
земљаних радова на обилазници око Београда. На основу 
археолошких и историјских података, у ширем окружењу 
налазе се археолошка налазишта из различитих епоха, од 
неолитског, античког до средњевековног периода. 

С обзиром да је на предметном простору и ширем ок-
ружењу регистрован је археолошки локалитет „Калуђерске 
ливаде”, услови и мере заштите се састоје у следећем:

– на основу Закона о културним добрима („Службени 
гласник РС”, број 71/94), на целокупном простору у гра-
ници обухвата плана, пре отпочињања земљаних радова и 
изградње, мора да се обаве сондажна археолошка истражи-
вања, како би се добио тачан увид у стање и очуваност ар-
хеолошких слојева који овде постоје;

– сондажна археолошка истраживања ће се реализовати 
према посебном програму, о трошку инвеститора;

– инвеститор је дужан да обезбеди финансијска сред-
ства за истраживање, заштиту, чување, публиковање и из-
лагање добра, до предаје добра на чување овлашћеној уста-
нови заштите;

– у другој фази, током изградње објеката и инфраструк-
туре у предметном комплексу, мора се обављати стални 
археолошки надзор, а на основу резултата добијених архео-
лошким истраживањима.

Б.4.3. Услови за лица са посебним потребама

Обавезна је примена Правилника о техничким стандар-
дима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима 
се осигурава несметано кретање и приступ особама са ин-
валидитетом („Службени гласник РС”, број 22/15).

Б.4.4. Урбанистичке мере за заштиту од елементарних 
непогода

Заштита од земљотреса – На основу података приба-
вљених од Републичког сеизмолошког завода (сеизмич-
ки услови, број 021-667-1/10 од 18. августа 2010. године), 
подручје Јакова припада зони 8° MCS скале. Догођени 
максимални сеизмички интензитет на подручју Јакова је 
био 6° MCS скале, као манифестација земљотреса Руд-
ник. Жаришта која одређују ниво сеизмичке угрожености 
подручја на простору су Рудник, Лазаревац и Мионица. 
Заштита од земљотреса се спроводи кроз примену ва-
жећих сеизмичких прописа за изградњу нових и рекон-
струкцију постојећих објеката (Правилник о техничким 
нормативима за изградњу објеката високоградње у сеиз-
мичким подручјима, „Службени лист СФРЈ”, бр. 31/81, 
49/82, 29/83, 21/88 и 52/90) и кроз трасирање главних ко-
ридора комуналне инфраструктуре дуж саобраћајница и 
зелених површина на одговарајућем растојању од објека-
та. Ради заштите од земљотреса, планирани објекти мора 
да буду реализовани и категорисани према прописима и 
техничким нормативима за изградњу објеката у сеизмич-
ким подручјима.

Заштита од поплава – За потребе уређења терена и 
изградње планираних комплекса „Јаково 1” и „Јаково 
2”, предвиђени су неопходни земљани и хидротехнички 
радови, тако да се обезбеди заштита од подземних и ат-
мосферских вода, уважавајући меродавне коте насипања 
терена и изградњу објеката са пратећим водовима инфра-
структуре, као и хидротехничке елементе мелиорационих 
канала. 

Б.4.5. Урбанистичке мере за заштиту од пожара 

Заштита од пожара се обезбеђује изградњом планира-
ног система водоснабдевања и хидрантске, противпожарне 
мреже, као и профилима саобраћајница, који омогућавају 
несметано кретање противпожарних возила. 

Применом ових мера остварени су основни, урбанис-
тички услови за основну заштиту од пожара.

У циљу испуњења грађевинско-техничких, технолошких 
и других услова, планирани објекти треба да се реализују 
према Закону о заштити од пожара („Службени гласник 
РС”, бр. 11/09 и 20/15) и осталим законским прописима из 
предметне области. 

Саставни део плана су претходни, урбанистички услови 
број 217-155/10-07/7 од 5. августа 2010. године, издати од 
МУП-а, Сектора за ванредне ситуације, Управе за ванредне 
ситуације у Београду.

Б.4.6. Урбанистичке мере за цивилну заштиту 

У складу са Одлуком о врстама инвестиционих објеката 
и просторних и урбанистичких планова значајних за од-
брану земље („Службени лист СРЈ”, број 39/95), за израду 
овог плана прибављено је обавештење од Министарства 
одбране, Управе за инфраструктуру, Инт.број 2694-4 од 23. 
августа 2010. године, у коме је прописано да нема посеб-
них услова и захтева за прилагођавање потребама одбране 
земље.

На основу Закона о ванредним ситуацијама („Служ-
бени гласник РС”, бр. 111/09, 92/11 и 93/12), инвеститори 
немају обавезу изградње склоништа, нити обавезу плаћања 
накнаде.

Б.4.7. Мере енергетске ефикасности изградње

У изградњи објеката поштоваће се принципи енергетске 
ефикасности. Енергетска ефикасност свих објеката који се 
граде утврђиваће се у поступку енергетске сертификације и 
поседовањем енергетског пасоша у складу са Правилником 
о енергетској ефикасности зграда („Службени гласник РС”, 
број 61/11) и Правилником о условима, садржини и начи-
ну издавања сертификата о енергетским својствима зграда 
(„Службени гласник РС”, бр. 69/12).

Б.5. Инжењерско-геолошки услови 

За потребе израде плана, израђен је Елаборат о ин-
жењерско-геолошким условима израде плана детаљне ре-
гулације комплекса станица за снабдевање горивом „Јаково 
1” и „Јаково 2” на оријентационој стационажи km 573+000 
ауто-пута Е-75 Београд-Ниш (деоница Добановци – Бубањ 
поток), чији је обрађивач „Паштрићанац” – Ваљево (јун 
2013. године).
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Изведеним истражним радовима утврђени су инжењер-
скогеолошки услови у планском подручју. Конструкција те-
рена истражног подручја, у погледу морфогенетских и ли-
тогенетских карактеристика се може сврстати у један рејон 
и генерално је повољна за изградњу. Од литолошких чла-
нова, издвојени су насип, хумифицирана глина, прашинаст 
песак, песковита глина и песак. Дати рејон је подељен на 
два подрејона, односно на подрејон у зони природног тере-
на ван ауто-пута и планум самог ауто-пута, који је издвојен 
као други подрејон. 

Услови изградње објеката и прикључних саобраћајница 
су релативно уједначени. Нивелационо решење захтеваће 
насипање терена, тако да ће објекти станица за снабдевање 
горивом бити фундирани у плански уграђиваном насипу. 
Ради рационалнијег искоришћавања простора, насипи се 
могу армирати одговарајућим геосинтетичким материја-
лима, како би се постигли стрмији нагиби косина. Стрмије 
косине насипа се могу осигурати и изградњом потпорних 
грађевина. Насипање је пожељно вршити некохерентним 
песковитим или дробинско шљунковитим материјалима. 

Хидролошке услове карактерише присуство подземних 
вода у слоју алувијалних пескова. Ниво подземне воде ос-
цилује у току године, у зависности од хидролошких при-
лика. Ниво подземне воде се налазио на просечној дубини 
од око 2,0 m од природне површине терена. Неопходно је 
заштити простор, изградњом дренажних канала, које треба 
интегрисати у дренажне системе присутне у окружењу. Са 
геоеколошког аспекта, неопходно је заштити подземне воде 
од загађивања, односно испуштања и процуривања отпад-
них вода и материја у издан. 

За све планиране објекте, неопходно је, за нивое главних 
грађевинских пројеката, урадити елаборате о детаљним ин-
жењерскогеолошко-геотехничким условима изградње, а по 
потреби извести и допунске истражне радове. 

В. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ГРАЂЕВИНСКОМ 
ЗЕМЉИШТУ ОСТАЛИХ НАМЕНА 

Основна 
намена: 

Основну намену чине комплекси станица за снабдевање горивом ССГ 
(односно комерцијалне делатности).
У оквиру комплекса се гради:
– комерцијални објекат ССГ, за потребе опслуживања ССГ, са кафе 
– баром или рестораном, продајним и администативним простором, 
санитарним чвором (минимум 80 m² бруто), магацином и потребним 
пратећим просторијама, који се лоцира у оквиру комплекса, тако да 
омогућава неометано обављање саобраћајних токова, обезбеђујући 
функционално и безбедно обављање делатности посетилаца и за-
послених, са надстрешницом изнад острва са аутоматима за истакање 
горива, минималне висине за пролаз теретних возила и аутобуса 
испод ње;
– оријентационо 10 точионих места и то: осам за путничка возила (за 
бензин, дизел, течни нафтни гас (ТНГ), компримовани природни гас 
(КПГ), а у перспективи и за пуњење аутомобила на електрични погон) 
и два за теретна возила (бензин, дизел, ТНГ и КПГ);
– подземни резервоари за складиштење течног горива и ТНГ, с тим да 
се подземни резервоари за течна горива смештају у зеленом простору 
или испод конструкције платоа, под условом да су обезбеђени услови 
противпожарне заштите а подземни резероар за ТНГ се смешта у 
зеленој површини;
– у оквиру опште дефинисане намене могу се градити објекти ком-
патибилне намене (услужне делатности, информативно-туристички 
пункт, простор за игру и анимацију деце, служба помоћи и инфор-
мација, потребна постројења и опрема, инфраструктурни објекти, 
трафостаница, бунари, тотеми, рекламни панои, сепаратор уља и 
масти и слично).

Број објеката 
на парцели: 

Број објеката на грађевинској парцели није ограничен, под условом 
да је испоштован максимални индекс заузетости земљишта, као и 
потребни услови еколошке и противпожарне заштите. 

Услови за 
формирање 
грађевинске 
парцеле: 

Грађевинска парцела за комплекс „Јаково 1” се поклапа са границама 
кп. бр. 4715/11 КО Сурчин.
Грађевинска парцела за комплекс „Јаково 2” се поклапа са границама 
кп. бр. 4715/10 КО Сурчин.
Овим планом није дозвољена накнадна парцелација (деоба) предмет-
них парцела. 

Положај 
објекта на 
парцели и 
типологија: 

Комплекси станица за снабдевање горивом су разграничени регу-
лационим линијама од парцеле ауто-пута и осталих парцела јавне 
намене. 
Грађевинска линија јесте линија на, изнад и испод површине земље 
и воде до које је дозвољено грађење основног габарита објекта. 
Грађевинска линија се налази на грађевинској парцели на растојању 
од регулационе линије, које је утврђено овим Планом.
Планским решењем обезбеђен је појас од мин. 41,0 m од најудаљеније 
позиције крајње тачке попречног профила ауто-пута (обилазни-
це) у пуном профилу до планиране грађевинске линије (детаљно 
образложење се налази на страни 11 овог текста, поглавље Б.3.1. Јавне 
саобраћајне површине, Планирано стање).
Грађевинска линија је постављена на 13,0 m од регулационе линије. 
Грађевински објекат поставља се унутар простора оивиченог грађе-
винским линијама. Дозвољена грађевинска линија подразумева дис-
танцу до које је могуће поставити објекте на парцели и која се не сме 
прекорачити према регулационој линији, а може бити више повучена 
ка унутрашњости комплекса. Није обавезно постављање објекта на 
грађевинску линију предњом фасадом.
Положај регулационе и грађевинске линије је приказан на графичком 
прилогу број 3. – „Регулационо-нивелациони план са урбанистичким 
решењем саобраћајних површина и аналитичко геодетским елементима”.
По типологији, објекат може бити постављен на грађевинској 
парцели као слободностојећи-објекат не додирује ни једну границу 
грађевинске парцеле.

Индекс 
заузетости: 

Индекс заузетости парцеле је однос габарита хоризонталне пројекци-
је планираног објекта и укупне површине грађевинске парцеле, изра-
жен у процентима. Највећа прописана вредност индекса заузетости се 
не може прекорачити, а могу се реализовати мање вредности. 
Планом је дозвољен индекс заузетости парцеле (за објекте висо-
коградње) до 10%.

Спратност 
објекта:

П+0

Висина 
објекта: 

Висинска регулација објеката дефинисана је прописаном спратношћу 
објеката и висином у метрима.
Висина објекта је растојање од нулте коте (кота терена на осовини 
објекта) до коте слемена (за објекте са косим кровом), односно до 
коте венца (за објекте са равним кровом).
Осовина објекта је вертикала кроз тежиште основног габарита 
објекта.
Планом је дозвољена изградња објеката спратности до П+0, макси-
малне висине до 8,0 m.

Кота пода 
приземља: 

Кота приземља објекта одређује се у односу на коту тротоара и то:
– кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа 
од коте нивелете јавног или приступног пута; 
– за објекте пословних делатности, кота приземља може бити макси-
мално 0,20 m виша од коте тротоара.

Услови за 
ограђивање 
парцеле:

Грађевинска парцела се ограђује заштитном оградом на граници 
земљишног појаса ауто-пута Е–75, од почетка саобраћајне траке за 
искључење до краја саобраћајне траке за укључење и око бочних 
граница парцеле. Око комплекса станице за снабдевање горивом, 
заштитна ограда се гради тако да ограда и стубови ограде буду на 
грађевинској парцели која се ограђује. Ограда треба да буде транспа-
рентна, висине до 2,20 m.

Услови за 
слободне 
и зелене 
површине: 

Обезбедити минимално 30% од укупне површине грађевинске 
парцеле, по реализацији свих планираних објеката на парцели (ЈКП 
„Зеленило”, услови број 51/477 од 11. августа 2010. године и обнова 
услова, број 51/396 од 11. септембра 2013. године).
Уређење зелених површина решити у складу са саобраћајним и 
архитектонско-грађевинским решењем, као и са трасама подзем-
них инсталација. Пре почетка извођења радова треба склонити 
хумусни слој, сачувати га и након завршетка радова искористити 
за санацију локације. Обавезно је постављање хидрантске мреже 
у комплексу за одржавање зелених површина, а нивелационим 
решењем омогућити правилно отицање атмосферских вода ка сли-
вницима. Треба садити саднице листопадног дрвећа (Acer negundo, 
Eleagnus angustifolia, Fraxinus excelsior, Quercus robur, Sophora 
japonica) и жбуња (Hibiscus syriacus, Cornus alba, Tamarix tetrandra, 
Spiraeax vanhouttei, Viburum lantana) и формирати травњаке од 
најотпорнијих травних врста. Ако је потребно формирати косине, 
њих треба прво грубо испланирати, ради осигурања повезаности 
са вегетативном заштитом (насипи и косине мора да буду изведени 
у нагибу који омогућава стабилност терена а ради заштите стабил-
ности косина дренирати их са прихватањем и одвођењем повр-
шинских вода на адекватан начин). Косине и насипи мора да буду 
у оквиру грађевинске парцеле, без угрожавања суседних парцела. 
На паркинзима за путничка возила предвидети дрворедна стабла 
(средњи лишћари), на сваком трећем паркинг месту. У рубним 
деловима парцеле (према пољопривредном земљишту), предвидети 
постављање заштитног појаса, од листопадног дрвећа и шибља 
(распоређеног у групама).

Саобраћајни 
приступ 
грађевинској 
парцели:

Саобраћајно прикључење комплекса је планирано за једносмерни 
саобраћајни режим, са непосредним уливом и изливом на ауто-пут 
Е–75, према правилима из поглавља Б.3.1. Јавне саобраћајне повр-
шине 
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Решење 
саобраћаја у 
комплексима:

Илустративни приказ саобраћајних површина у комплексима стани-
ца за снабдевање горивом је дат у графичким прилозима бр. 3. и 5., 
као просторна и функционална провера. Коначно решење унутрашње 
организације саобраћајних површина биће предмет израде пројектне 
документације. 
Све саобраћајне површине пројектовати сходно предвиђеном 
саобраћајном оптерећењу, а нивелацију планираних комплекса 
ускладити са нивелетом ауто-пута Е-75, при чему водити рачуна да 
се нови елементи у простору уклопе у целовит систем одводњавања 
атмосферских вода на предметној деоници. 
Интерна саобраћајница – плато у оквиру комплекса је једносмерна 
са острвима у средишту комплекса за смештај аутомата за истакање 
горива, у нивелационом смислу са максималним нагибом до 2%. Све 
саобраћајне површине уоквирити ивичњацима. Ширине интерних 
саобраћајница димензионисати према меродавном возилу – шлепер 
са полуприколицом.

Паркирање: Паркирање возила за потребе корисника ауто-пута, запослених и 
службених возила се обезбеђује на сопственој грађевинској парцели. 
Минимално је потребно: 40 паркинг места за путничка возила, 16 за 
теретна возила и 4 за аутобусе. 

Нивелацио-
ни услови:

Потребно је у комплексу извршити одговарајућу припрему земљишта 
и нивелацију терена у односу на нивелету ауто-пута Е–75. Планом 
је дефинисана нивелација јавних површина из које произилази и 
нивелација простора за изградњу станица за снабдевање горивом. 
Нивелација свих површина је генерална, кроз израду пројектне 
документације, може се тачније дефинисати, у складу са техничким 
захтевима и решењима. Нивелација површина је приказана на 
графичком прилогу број 3. – „Регулационо-нивелациони план са 
урбанистичким решењем саобраћајних површина и аналитичко 
геодетским елементима”.

Инфра-
структурни 
објекти: 

Према правилима из поглавља Б.3.2. Инфраструктурна мрежа и 
објекти

Архитектон-
ско облико-
вање: 

Архитектонска обрада објекта је уз коришћење савремених грађевин-
ских материјала. Применити савремене архитектонске форме, у циљу 
формирања визуелног идентитета комплекса станице за снабдевање 
горивом. 

Евакуација 
комуналног 
отпада: 

За сакупљање комуналних отпадака из објекта станице за снабдевање 
горивом, неопходно је поставити суд за смеће – контејнер по један за 
сваку станицу за снабдевање горивом), запремине 1.100 l и димензија 
1,45×1,37×1,20 m, на бетонираном платоу или у оквиру посебно 
изграђене нише, у оквиру граница комплекса, који ће празнити 
надлежно комунално предузеће (услови, ЈКП „Градска чистоћа”, број 
8437 од 17. августа 2010. године). 

Остали 
услови: 

Пре отпочињања земљаних радова и изградње, мора да се обаве 
сондажна археолошка истраживања (услови и мере заштите, Завод 
за заштиту споменика културе града Београда, број Р 3089/10 од 25. 
августа 2010. године). 

Г. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

Г.1. Стечене урбанистичке обавезе

Овим планом ставља се ван снаге Регулациони план 
деонице ауто-пута Е–75 и Е–70 Добановци – Бубањ поток 
(измена и допуна ДУП-а), сектор IV („Службени лист Града 
Београда”, број 13/99) – преиспитан план, на основу Одлуке 
о одређивању урбанистичких планова који у целини или у 
деловима нису у супротности за Законом о планирању и из-
градњи („Службени лист Града Београда”, број 30/03) и то у 
границама овог плана.

Г.2. Спровођење плана 

У складу са Законом о планирању и изградњи („Служ-
бени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – од-
лука УС, 24/11, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 54/13 
– одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14), овај план 
представља правни и плански основ за:

– издавање Информације о локацији;
– издавање Локацијске дозволе;
– формирање грађевинских парцела остале намене, у 

складу са чл. 31.Закона о планирању и изградњи („Службе-
ни гласник РС”, број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука 
УС, 24/11, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 54/13 – од-
лука УС и 98/13 – одлука УС);

– израду пројекта исправке границе суседних парцела;
– формирање грађевинских парцела за јавне намене.

До реализације планираних решења инфраструктурних 
мрежа, могућа је примена техничких решења, уз приба-
вљање одговарајућих услова и сагласности надлежних ин-
ституција и предузећа, пре издавања Локацијске дозволе. 

Г.3. Смернице за израду процене утицаја 

Еколошка процена за предметно подручје представља 
основ за вредновање простора при избору пројеката и 
предлог мера за заштиту животне средине, а у циљу даљег 
одрживог развоја. 

Изградња планираних садржаја налази се на Листи II 
Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна 
процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати 
процена утицаја на животну средину („Службени гласник 
РС”, број 114/08), за које се у складу са чланом 4. Закона о 
процени утицаја на животну средину („Службени гласник 
РС”, бр. 135/04 и 36/09), одлучује о потреби процене утицаја 
пројекта на животну средину. 

Обавезујућа смерница Стратешке процене за нижи хије-
рархијски ниво је обавеза носиоца пројекта да се надлеж-
ном органу обрати Захтевом за одлучивање о потреби про-
цене утицаја пројекта на животну средину.

Д. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Д.1. Садржај графичког дела 

Саставни део овог Плана су следећи графички прилози:
1. Постојећа намена површина 1:1.000

2.1. Планирана намена површина – I фаза 1:1.000
2.2. Планирана намена површина – II фаза 1:1.000
2.2а. Планирана намена површина – IIa фаза 1:1.000
3.1. Регулационо-нивелациони план са урбанистичким решењем са-

обраћајних површина и аналитичко геодетским елементима – I фаза
1:1.000

3.2. Регулационо-нивелациони план са урбанистичким решењем 
саобраћајних површина и аналитичко геодетским елементима – II 
фаза

1:1.000

3.2a. Регулационо-нивелациони план са урбанистичким решењем 
саобраћајних површина и аналитичко геодетским елементима – IIa 
фаза..

1:1.000

4.1. План парцелације јавних и осталих површина са смерницама за 
спровођење – I фаза

1:1.000

4.2. План парцелације јавних и осталих површина са смерницама за 
спровођење – II фаза

1:1.000

4.2a План парцелације јавних и осталих површина са смерницама за 
спровођење– IIa фаза

1:1.000

5. Синхрон план комуналне инфраструктуре 1:1.000

Д.2. Садржај документације плана 

1. Концепт плана детаљне регулације комплекса станица 
за снабдевање горивом „Јаково 1” и „Јаково 2” на оријента-
ционој стационажи km 573+000 ауто-пута Е-75 Београд–
Ниш (деоница Добановци – Бубањ поток);

2. Извод из Регулационог плана деонице ауто-пута Е-75 
и Е-70 – Добановци – Бубањ поток – сектор 2;

3. Елаборат о инжењерско-геолошким условима израде 
плана детаљне регулације комплекса станица за снабдевање 
горивом „Јаково 1” и „Јаково 2” на оријентационој стаци-
онажи km 573+000 ауто-пута Е-75 Београд–Ниш (деоница 
Добановци – Бубањ поток);

4. Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљ-
не регулације комплекса станица за снабдевање горивом 
„Јаково 1” и „Јаково 2” на оријентационој стационажи km 
573+000 ауто-пута Е-75 Београд–Ниш (деоница Добановци 
– Бубањ поток), на животну средину; 
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5. Копија плана (Р 1:2.500);
6. Копија плана водова (Р 1:2.500)
7. Топографски план (Р 1:1.000);
8. Катастарски план (Р 1:2.500);
9. Мишљење Секретаријата за урбанизам и грађевинске 

послове у вези Концепта плана;
10. Извештај о извршеној стручној контроли Концепта 

плана;
11. Мишљење Секретаријата за урбанизам и грађевин-

ске послове у вези са Нацртом плана;
12. Извештај о извршеној стручној контроли Нацрта 

плана;
13. Извештај о јавном увиду;
14. Решење о сагласности на Извештај о стратешкој про-

цени утицаја на животну средину;
15. Захтеви упућени надлежним институцијама;
16. Услови надлежних институција.
Овај план ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Града Београда
Број 350-73/16-С, 8. фебруара 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 8. феб-
руара 2016. године, на основу члана 31. став 1. Закона о заш-
тити ваздуха („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 10/13), 
члана 68. Закона о заштити животне средине („Службени 
гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 72/09 и 43/11 – Уставни суд) 
и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града 
Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ПЛА Н
КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА У АГЛОМЕРАЦИЈИ БЕОГРАД

1.0. УВОД

План квалитета ваздуха је основни документ за упра-
вљање квалитетом ваздуха на локалном нивоу. Његовом 
израдом омогућава се практично решавање проблема ква-
литета амбијенталног ваздуха у зонама, агломерацијама где 
мере које су донете на националном нивоу (стратегије), чес-
то не могу допринети реализацији постављених циљева и 
достизању одговарајућег квалитета амбијенталног ваздуха 
на локалном нивоу.

У случају прекорачења оних граничних вредности за 
које је рок за постизање већ истекао, плановима квалите-
та ваздуха утврђују се одговарајуће мере, како би се период 
прекорачења скратио највише што може.

Плановима квалитета ваздуха утврђују се специфичне 
мере намењене заштити осетљивих група становништва, 
посебно деце.

План квалитета ваздуха обезбеђује доносиоцима одлука 
на локалном нивоу да поступају у складу са предложеним 
мерама узимајући у обзир следеће:

– доказ да су све опције које су предложене донете на ос-
нову кост-бенефита и да су изводљиве;

– начин на који ће органи локалне власти користити 
своју позицију заједно са осталима да се постигну задати 
циљеви;

– временски оквир са јасним роковима у којима ће ло-
кална власт и друге организације спровести мере предло-
жене у АП;

– квантификацију очекиваних утицаја у складу са пред-
ложеним мерама и тамо где је могуће индикаторе који ће 
показати да су мере довољне да се постигну постављени 
циљеви;

– начин на који ће локална власт пратити спровођење 
мера и ефикасност истих.

1.1. ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА 
 
Секретаријат за заштиту животне средине предложио 

је градоначелнику града Београда да, на основу члана 52. 
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08 и 6/10), а у вези са чланом 26. Закона о заштити 
ваздуха („Службени гласник РС”, број 36/09) и Правилни-
ка о садржају планова квалитета ваздуха („Службени гла-
сник РС”, број 21/10) и у складу са Решењем о утврђивању 
Програма коришћења Буџетског фонда за заштиту животне 
средине за 2012. годину („Службени лист Града Београда”, 
број 15/12) донесе одлуку о покретању Јавне набавке за из-
раду Плана квалитета ваздуха у Београду.

Заменик градоначелника града Београда, закључцима 
број 501-1730/13-Г-01 од 29. марта 2013. године дао је са-
гласност на Одлуку о покретању преговарачког поступка 
са објављивањем јавног позива, број 404-15-2/13-V-01 од 25. 
марта 2013. године, чији је предмет израда Плана квалитета 
ваздуха у Београду, редни број јавне набавке 12/13.

На основу спроведеног преговарачког поступка са обја-
вљивањем јавног позива за Јавну набавку услуга израда 
Плана квалитета ваздуха у Београду, извршен избор нај-
повољније понуде и донета Одлука о избору најповољније 
понуде, број 404-15/13-V-01 од 10. маја 2013. године на коју 
је градоначелник града Београда закључцима број 501-
2612/13-Г од 11. јуна 2013. године дао сагласност.

1.2. ПОВОД ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА

Обавеза контроле и праћења стања животне средине у 
Београду произилази из одредаба члана 69. Закона о заш-
тити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 
36/09, 72/09 и 43/11), а уз примену метода утврђених овим 
и другим законима и прописима, као и препорукама, упут-
ствима и стандардима међународних и националних орга-
низација.

У складу са чланом 22. став 3. Закона о заштити ваздуха 
(„Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 10/13) у зони и/или аг-
ломерацији у којој је утврђено да је квалитет ваздуха треће 
категорије спроводе се мере за смањење загађивања вазду-
ха, ради краткорочног постизања толерантних вредности и 
дугорочног обезбеђивања граничних вредности.

Планове квалитета ваздуха, сагласно члану 31. став 1. 
Закона о заштити ваздуха („Службени гласник РС”, бр. 
36/09 и 10/13), доносe надлежни орган аутономне покраји-
не и надлежни орган јединице локалне самоуправе у зонама 
и агломерацијама у којима је ваздух треће категорије, од-
носно када загађење ваздуха превазилази ефекте мера које 
се предузимају, односно када је угрожен капацитет животне 
средине и/или постоји стално загађење ваздуха на одређе-
ном простору, са циљем да се постигну утврђене граничне 
или циљне вредности у роковима предвиђеним Уредбом 
о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха 
(„Службени гласник РС”, бр. 11/10, 75/10 и 63/13).

Садржај планова квалитета ваздуха ближе је пропи-
сан Правилником о садржају планова квалитета ваздуха 
(„Службени гласник РС”, број 21/10).
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План квалитета ваздуха доноси се на основу оцене стања 
квалитета ваздуха и обухвата све главне загађујуће материје 
и главне изворе загађивања ваздуха који су довели до за-
гађења, као и мере које ће се предузети у циљу спречавања 
или смањења загађења и побољшања квалитета ваздуха.

У складу са Уредбом о утврђивању листе категорија ква-
литета ваздуха по зонама и агломерацијама на територији 
Републике Србије за 2011. годину („Службени гласник РС”, 
број 124/12) и Уредбом о утврђивању листе категорија ква-
литета ваздуха по зонама и агломерацијама на територији 
Републике Србије за 2012. годину („Службени гласник РС”, 
број 17/14), агломерација „Београд” сврстана је у трећу ка-
тегорију квалитета ваздуха.

На основу члана 6. став 4. Закона о заштити ваздуха 
(„Службени гласник РС”, број 36/09 и 10/13) и члана 42. 
став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05 
и 71/05 – исправка и 101/07, 65/08 и 16/11) којим је доне-
та Уредба о одређивању зона и агломерација на територији 
Републике Србије и Правилника о садржају планова ква-
литета ваздуха („Службени гласник РС”, број 21/10), План 
квалитета ваздуха јесте инструмент политике планирања 
и заштите ваздуха, који се доноси у циљу очувања и по-
бољшања квалитета ваздуха и избегавања, спречавања или 
смањења штетних последица по здравље људи и/или жи-
вотну средину.

1.3. ПРЕДМЕТ, САДРЖАЈ И ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА КВА-
ЛИТЕТА ВАЗДУХА

Предмет Плана квалитета ваздуха је управљање квали-
тетом ваздуха на територији града Београда.

План квалитета ваздуха садржи:
– податке о локацији (подручју) повећаног загађења;
– основне информације о зони и агломерацији;
– податке о врсти и степену загађења;
– податке о извору загађења;
– анализу ситуације и фактора који су утицали на појаву 

прекорачења;
– детаље о мерама или пројектима побољшања који су 

постојали пре ступања на снагу овог закона;
– детаље о мерама или пројектима који су примењени са 

циљем смањења загађења након ступања на снагу овог за-
кона;

– детаље о мерама или пројектима који се планирају у 
дугорочном периоду;

– органе надлежне за развој и спровођење плана;
– листу докумената, публикација и слично којима се 

поткрепљују подаци наведени у плану.
План квалитета ваздуха има за циљ да се постигну одго-

варајуће граничне вредности или циљне вредности и про-
писани рокови утврђени актом из члана 18. став 1. Закона 
о заштити ваздуха („Службени гласник РС”, број 36/09). 
План квалитета ваздуха доноси се на основу оцене стања 
квалитета ваздуха и обухвата све главне загађујуће мате-
рије и главне изворе загађивања ваздуха који су довели до 
загађења.

План квалитета ваздуха је документ сачињен из две це-
лине, основног текста и прилога, које се не могу користити 
као одвојени документи.

1.4. ЗАКОНСКА ОСНОВА

Законски основ за израду Плана квалитета ваздуха 
садржан је у следећим прописима: 

– Закон о заштити животне средине („Службени гла-
сник РС”, бр. 135/04, 36/09, 72/09 и 43/11);

– Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС”, 
број 36/09);

– Закон о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05 и 
71/05 – исправка и 101/07, 65/08 и 16/11), 

– Уредба о одређивању зона и агломерација („Службени 
гласник РС”, бр. 58/11 и 28/12);

– Правилник о садржају планова квалитета ваздуха 
(„Службени гласник РС”, број 21/10);

– Правилник о методологији за израду националног и 
локалног регистра извора загађивања, као и методологије 
за врсте, начине и рокове прикупљања података („Службе-
ни гласник РС”, бр. 91/10 и 10/13).

Важно је истаћи да је законска регулатива у области ква-
литета ваздуха, до сада усвојена, у потпуности усклађена са 
регулативом Европске Уније у овој области.

1.5. СТРАТЕГИЈЕ, СТУДИЈЕ, АНАЛИЗЕ И ДРУГА ДОКУ-
МЕНТА КОРИШЋЕНА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

Поштујући захтеве дефинисане Правилником о садр-
жају планова квалитета ваздуха, а у циљу свеобухватног 
сагледавања квалитета ваздуха на територији администра-
тивног подручја града Београда, као подлоге на изради ко-
ришћена су и следећа документа:

– Годишњи извештаји о стању квалитета ваздуха на те-
риторији Београда, 2000–2010. година, Градски завод за јав-
но здравље Београд;

– Извештај о стратешкој процени утицаја на животну 
средину генералног урбанистичког плана Београда 2021;

– Нацрт програма заштите животне средине града Бео-
града – општи циљеви, Институт „Кирило Савић” Београд, 
2012;

– Нацрт акционог плана за спровођење Програма заш-
тите животне средине на територији Београда, Институт 
„Кирило Савић”, тачка 4. Квалитет ваздуха – Посебан циљ, 
2013;

– Пројекат: Мерење емисије димних гасова из индиви-
дуалних топлотних извора на територији Београда, Акци-
онарско друштво за одржавање димоводних и ложишних 
уређаја „Димничар” Београд, 2012/13;

– The European Union`s IPA Programme Twinning Project 
SR07IBEB01 Strengthening Administrative Capacities for 
Implementation of AIR Quality Management System, Component 
3.4 report Guidance on how to develop AIR QUALITY Plans, How 
to draft Air Quality Plans in Serbia following the EU framework; 
2011–2012

– Стратегија развоја града Београда, нацрт, фебруар 
2008;

– Локални еколошки акциони планови општина Савски 
венац, Палилула, Стари град 2008–2010; 

– План акције за заштиту здравља деце и заштиту жи-
вотне средине, Донација норвешке владе, Министарство 
здравља Републике Србије, израда мултидисциплинарне 
радне групе у координацији Министарства здравља, 2010.

1.6. МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ ПЛАНА КВАЛИТЕТА 
ВАЗДУХА

Методологија за израду Плана квалитета ваздуха (ПКВ) 
прописана је Правилником о садржају планова квалитета 
ваздуха „Службени гласник РС”, број 17/12).

Референтни документ за израду ПКВ-а са Упутством за 
његову израду које ће такође бити коришћено је документ 
који садржи упутство за израду ПКВ за зоне и агломера-
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ције у Републици Србији: Twinning Project SR07IB EN01 
Strengthening Administrative Capacities for implementation 
of Air Quality Menagement System Component 3.4 Guidance 
on how to develope AIR QUALITY PLANS-How to draft Air 
Quality Plans in Serbia following the EU framework. Martin 
Lutz, Wolfgang J. Müller Final Version. 2010–2012.

На основу правилника сачињена је матрица са описом и 
називом задатка, роковима и одговорним институцијама за 
њихово извршење. Координатор стручног тима задужен је 
за оперативну реализацију наведених задатака и временски 
оквир за њихово извршење. (Садржај плана квалитета ваз-
духа, Табела 1.) 

Временски оквир за реализацију периодичних извештаја 
ПКВ, одржавања састанака Стручног тима са појединачним 
извршиоцима послова, као и целог стручног тима биће при-
казани табеларно, што је саставни део Првог периодичног 
извештаја (Табела 2).

Стручни тим за израду плана квалитета ваздуха на те-
риторији Београда чине стручњаци различитих профила. 
Мултидисциплинарност је неопходна како би сви сегменти 
садржаја ПКВ-а били обрађени професионално и у складу 
са захтевима Правилника о садржају ПКВ-а.

Чланови стручног тима су запослени у Градском заводу 
за јавно здравље Београд у следећим организационим цели-
нама:

– Центар за хигијену и хуману екологију,
– Центар за контролу и превенцију болести,
– Центар за промоцију здравља,
– Центар за информатику и биостатистику у здравству,
– Јединица за испитивање стања животне средине,
– Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију.
Поред чланова стручног тима из Завода, на изради ПКВ 

су ангажовани спољни сарадници, стручњаци за поједине 
сегменте из стручних институција и јавних предузећа на 
нивоу града Београда. На изради ПКВ је остварена сарадња 
и са стручним и одговорним особама из Института за фи-
зику, Саобраћајног факултета, ЈКП „Београдске електране”, 
Дирекције за јавни превоз – ГСП и Града Београда – Град-
ске Управе и Секретаријата за заштиту животне средине, 
Секретаријата за урбанизам, Секретаријата за саобраћај, 
Агенције за животну средину Републике Србије и др. 

Мултидисциплинаран приступ обезбеђује ангажо-
вање следећих профила стручњака: лекара специјалиста 
хигијене, лекара субспецијалиста екотоксикологије, ле-
кара специјалиста епидемиологије, лекара специјалиста 
социјалне медицине, дипломираних инжењера техноло-
гије различитих смерова, дипломираних физикохемичара, 
дипломираних физичара, дипломираних саобраћајних ин-
жењера, специјалиста санитарне хемије, специјалиста био-
хемије, дипломираних биохемичара, дипломирани биолога, 
информатичара, статистичара и др.

2.0. ПОДРУЧЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ДОНОСИ ПЛАН КВАЛИТЕТА 
ВАЗДУХА

План квалитета ваздуха за агломерацију Београд доноси 
се за подручје Београда, које обухвата 17 општина.

Просторни обухват града Београда чине три терито-
ријална обухвата:

– ПРВИ: 17 градских општина: Чукарица, Нови Београд, 
Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град, Вождовац, 
Врачар, Земун, Звездара, Барајево, Гроцка, Лазаревац, Мла-
деновац, Обреновац, Сопот, Сурчин;

– ДРУГИ: седам општина у непосредном окружењу које 
се налазе у интензивним функционалним везама са градом 
Београдом: Рума, Пећинци, Стара Пазова, Панчево, Смеде-
рево, Смедеревска Паланка, Уб и које чине метрополитен 
Београда и

– ТРЕЋИ: већи број општина у ширем окружењу које 
имају одређене функционалне везе са Градом Београдом 
(саобраћај, енергетика, индустрија, туризам и др.) и које 
се сматрају функционалним макрорегионалним подручјем 
града Београда.

Територија града Београда заузима површину од 
3.222 km², од чега 276,6 km² покривају реке и приобално 
земљиште. Према попису из 2011. године на територији 
града Београда живи 1.659,440 становника, што је 515 ста-
новника/km².

2.1. ПОДЕЛА НА ПРОСТОРНЕ ЗОНЕ

Подела на просторне зо  не дефинисана је Генералним ур-
банистичким планом Београд.

Зонска подела је у обзир узела постојеће коришћење 
земљишта, типолошке, морфолошке, амбијенталне и дру-
ге релевантне карактеристике простора и садржаје, као и 
планска и стратешка опредељења урбаног развоја Београда.

Просторне зоне у оквиру планираног подручја су:
– Централна зона (3.235 ha);
– Средња зона (11.538 ha);
– Периферна зона (62.972 ha).
Централна зона обухвата три урбана, историјска језгра 

града: стари Београд, старо језгро Земуна и језгро Новог Бе-
ограда и природно језгро, Велико Ратно острво на ушћу Саве 
у Дунав и зеленим уређеним или неуређеним појасом у прио-
баљу. Ову зону поред историјских и амбијенталних одредни-
ца, карактерише доминантан урбани и јавни градски карактер, 
компактност урбаног ткива и комплексност и вишеслојност 
намена и функција. Три језгра имају карактеристичне урбане 
матрице, у складу са временом настанка и планирања.

Средња зона је подручје континуално изграђеног прос-
тора града изван централне зоне и карактеришу је орга-
низовани комплекси стамбене изградње, концентрације 
градских функција уз главне градске саобраћајнице, већа 
заступљеност зелених површина, али и мањи ниво ком-
пактности урбане структуре. 

Периферну зону града карактеришу претежно породич-
на стамбена изградња организована у виду енклава, под-
ручја непланске и неорганизоване изградње са често неадек-
ватним нивоом опремљености саобраћајном и комуналном 
инфраструктуром и мањим степеном доступности и покри-
вености јавним градским функцијама и садржајима, у поје-
диним деловима карактер приградских и сеоских насеља, 
као и заступљеност пољопривредних и шумских површина. 
Делови зоне налазе се изван грађевинског подручја.

2.1.1. Дефинисање зона за потребе ПКВ-а

Уважавајући Програм мониторинга квалитета ваздуха 
на територији Београда који се спроводи у складу са закон-
ском регулативом, неопходно је уважити просторни распо-
ред мерних места, односно мерних станица, податке о кон-
центрацијама загађујућих материја и дефинисати „зоне” са 
повећаним загађењем ваздуха.

У циљу квалитетнијег управљања предложеним мерама 
за побољшање квалитета ваздуха у оквиру ПКВ-а, на тери-
торији АП Београда, Стручни тим се сагласио да је потребно 
дефинисати зоне унутар града Београда, као агломерације. 
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Стручни тим за израду ПКВ-а је уважавајући Правилник 
о садржају планова квалитета ваздуха („Службени гласник 
РС”, број 21/10) и Програм контроле квалитета ваздуха у Бе-
ограду (који се доноси сваке две године) у складу са Уредбом 
о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха 
(„Службени гласник РС”, бр. 11/10 и 75/10), као и Уредбу о 
изменама и допунама Уредбе о условима за мониторинг и 
захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник РС”, број 
63/13) дефинисао подручја 17 градских општина као „субзо-
не” у којима се процењује степен загађености амбијенталног 
ваздуха, потребна редукција емисије, величина захваћеног 
подручја и процена становништва изложеног загађењу.

Разлози за дефинисање општина као „субзона” су прак-
тични и произлазе из надлежности локалних самоуправа у 
складу са законском регулативом у овој области.

2.2. ПОДАЦИ О НАСЕЉЕНОСТИ НА ПОДРУЧЈУ ГУП-А

Густина насељености (број становника по хектару) до-
бијена из званичних података на бази статистичког круга, 
јасно показује већу концентрацију становништва претеж-
но у централној и средњој зони града, упоредном анализом 
стања 2002. и 2009. године. 

У табели која следи је дат приказ број становника у 2002. 
години као и прогноза становника за 2021. годину приказа-
на по просторним зонама и урбанистичким целинама.

Табела 2.2.-1. Број становника у 2002. и прогноза за 2021. 
БРОЈ СТАНОВНИКА ПО ЗОНАМА И ЦЕЛИНАМА

ЗОНА ЦЕЛИНА 2002 2021 % УЧ.2002 % УЧ.2021

I Центар Београда 141,798 146,359    

VII Центар Земуна, горњи 
Земун, Велико ратно 
острво -део

19,133 16,728    

IX Центар Новог Београда, 
Првобитни Нови Београд

104,812 118,792    

X Новобеоградски блокови, 
Бежанијска коса – део

11,617 17,244    

Централна 
зона

277,360 299,123 20.9 21.0

II Булевар краља Алек-
сандра, Јужни булевар, 
Звездара

91,384 92,529    

III Карабурма, Ада Хуја, 
Вишњица – део

43,189 49,122    

V Крњача, Панчевачки рит 17,774 18,500    

VII Центар Земуна, горњи 
Земун, Велико ратно 
острво -део

58,045 60,877    

X Новобеоградски блокови, 
Бежанијска коса – део

73,242 107,131    

XII Макиш,Ада Циганлија 
– део

450 0    

XIII Баново Брдо, Желе-
зник -део

91,175 102,070    

XV Раковица, Ресник – део 20,674 20,700    

XVI Бањица, Дедиње 17,870 21,653    

XVII Вождовац,Шумице, 
Коњарник

148,813 163,813    

XVIII Миријево, Мали 
Мокри Луг, Велики Мокри 
Луг -део

37,204 40,600    

Средња 
зона

599,820 676,995 45.3 47.6

III Карабурма, Ада Хуја, 
Вишњица – део

12,919 18,407    

IV Сланци, Велико село 3,478 4,893    

V Крњача, Панчевачки рит 3,630 5,381    

VI Борча, Овча, Црвенка 38,666 53,781    

VIII Алтина, Камендин, 
Батајница

52,111 66,521    

XI Аеродром, зона Аутопут, 
Сурчин

11,300 15,000    

X Новобеоградски блокови, 
Бежанијска коса – део

72,542 23,536    

XII Макиш,Ада Циганлија 
– део

450 0    

XIII Баново Брдо, Желе-
зник -део

77,168 63,815    

XIV Умка, Пећани, Срем-
чица, Велика Моштаница, 
Рушањ

38,376 47,948    

XV Раковица, Ресник – део 48,482 52,397    

XVIII Миријево, Мали 
Мокри Луг, Велики Мокри 
Луг -део

23,242 26,984    

XIX Кумодраж, Јајинци, 
Бели поток, Пиносава, Зуце

30,080 35,347    

XX Гроцка 47,395 49,668    

Периферна 
зона

446,920 445,271 33.8 31.3

Укупно 1,324,100 1,421,389 100.0 100.0
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На наредном графикону је приказан број становника на 
територији обухвата плана по зонама:

2.3. Климатске карактеристике 

Београд се налази у зони умерено континенталне климе. 
Умерени појас се простире од 40 до 60 оN, а у њему темпе-
ратуре постепено опадају од југа ка северу. Уколико се нека 
локација налази дубље у континенту разлике између лета и 
зиме се појачавају, то је климатолошка карактеристика кон-
тиненталности. У нашем подручју интензитет континен-
талности расте у смеру према североистоку, тј. ка дубини 
континента Азије и Сибира. Унутар те, већ по себи сложе-
не ситуације, имамо специфично „кошавско” подручје чије 
су карактеристике диктиране планинама Србије, Карпата и 
омеђеним делом Паноније. У таквом климатском региону 
налази се Београд са својим локалним специфичностима.

Локалне специфичности Београда се могу поделити на 
три групе утицаја:

– утицај топографије (вертикални градијенти),
– утицај подлоге (реке и копно),
– утицај структуре града (топлотно острво града).
Температура ваздуха
Средња годишња температура ваздуха у Београду за пе-

риод 1961–90. износи 11.9 oC. Треба имати у виду да је то 
температура мерена на опсерваторији у центру града, где је 
изражен утицај топлотног острва. Средње годишње темпе-
ратуре на периферији града и на вишим локалитетима су 
око 11.0 oC.

У току столећа температура у граду је непрекидно рас-
ла. Средња температура прве деценије је била 11.3, док је 
температура последње деценије 12.5 oC. Опште отопљавање 
у Београду има два узрока, један је глобално отопљавање, а 
други је пораст града и постојање топлотног острва. 

Средње месечне температуре у току двадесетог века (пе-
риод: 1888–1997) су биле:

Табела 2.3.-1.
Јан Феб Мар Апр Мај Јун Јул Авг Сеп Окт Nов Дец Год

оC 0.0 1.8 6.7 12.0 16.9 20.1 22.1 21.5 17.8 12.5 6.7 2.3 11.7

Важна климатска карактеристика је разлика између 
зимских и летњих температура. Средња јануарска темпера-
тура је 0,0 oC, док је средња јулска 22,1 oC. Годишња ампли-
туда температуре, која се израчунава као разлика између 
најтоплијег и најхладнијег месеца износила је 22,1 oC. И 
овде постоје значајне разлике између урбаних и руралних 
услова због јаких јутарњих мразева који се јављају у околи-
ни града, док их у граду нема.

Падавине
Падавине су метеоролошки елемент чије се вредности 

јако мењају на малом растојању, а такође и јако варирају од 
године до године. То је један од разлога да је тешко утвр-
дити утицај града на количине падавина. Утицај топогра-
фије је врло јасан. Количине падавина се повећавају са над-
морском висином услед тога што брда принуђују ваздушне 
струје да се уздижу, што доводи до хлађења ваздуха и кон-
дензације водене паре. Пораст годишње количине падави-
на са надморском висином на подручју Београда износи 35 
mm на сваких 100 m висинске разлике.

Средња годишња количина падавина износи 650 mm на 
изохипси 100 mnm.

Годишњи ток количина падавина има претежне каракте-
ристике континенталног типа. Док је код маритимног типа 
максимум падавина у новембру, код континенталног типа 
је максимум у јуну. Иако се Београд налази доста дубоко у 
континенту, у њему се запажају и неке карактеристике ма-
ритимног типа. Тако Београд има у годишњем току падави-
на два максимума и два минимума. Главни максимум пада-
вина је у јуну (105 mm), а секундарни у новембру (70 mm). 
Главни минимум падавина је у фебруару (45 mm), а секун-
дарни у септембру (55 mm). 

Ваздушна струјања 
Честина ветрова по смеровима, тзв. ружа ветра, добијена 

по подацима са Опсерваторије Врачар, има облик каракте-
ристичан за цело кошавско подручје. Доминирају два смера: ју-
гоисток и запад-северозапад. Југоисточни смер је општепознат 
као кошава, а запад-северозападни смер назива се горњак.

Ова два смера тачније је посматрати као секторе и то 
први као сектор између истока и југа, а други као сектор 
између запада и северозапада. Ово због тога што при „ко-
шавском процесу” ветар у различитим ситуацијама може 
да варира од источног до јужног смера. Горњак варира од 
западног до северозападног смера.

Честине ветра ако се посматра читава година су SЕ – 
25%, W – 15% и NW – 13%. Када се узму у обзир наведени 
сектори имамо за „кошавски” сектор – 43%, а за „западни” 
сектор – 28%. Дакле 71% времена дувају ова два ветра. Из 
осталих смерова који покривају преко 80% хоризонта ду-
вају ветрови у току мање од 30% времена. Овако изразита 
доминација само два смера појачана је још и чињеницом да 
су ветрови из та два смера значајно јачи. Њихова брзина у 
просеку је за око 30% већа од осталих смерова.

ЧЕСТИНЕ СМЕРОВА НА ВРАЧАРУ У ЈАНУАРУ

Слика 2.3.-1. Јануарска ружа ветра за Београд. Доминантан 
смер је кошава (SЕ) који дува у скоро 30% случајева. 

Смерови W и NW (горњак) чешћи су од осталих смерова.
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Годишњи токови ова два смера су такви да у зимском пе-
риоду преовлађује кошава, а у летњем горњак. У току чи-
тавог хладног периода године најизразитија доминација ко-
шаве је у октобру, када из југоисточног сектора ветар дува 
у 57% случајева, а горњак само 19% случајева. Доминација 
горњака у јулу није толико изразита, он дува у 37% случаје-
ва, а „кошава” у 30% случајева.

Годишњи ток брзине ветра има следеће карактеристи-
ке. У току јануара најјача је „чиста” кошава, тј. ветар смера 
SE, који има просечну брзину 5,9 m/s. Западни ветар у том 
месецу има само 2,6 m/s, а северозападни 3,2 m/s. У јулу SE 
има брзину 3,3 m/s, западни ветар 2,8 m/s, а NW – 3,1 m/s. 

Тишине, инверзије, класе стабилности атмосфере – зна-
чај за аерозагађење

Тишине: утичу да се повећавају концентрације полута-
ната у непосредном окружењу извора (≈40%).

Инверзије: утичу на дуго задржавање аерозагађења у 
зони инверзије.

Класа стабилности атмосфере: У Београду често доми-
нира неутрална класа стабилности која обезбеђује услове за 
дифузију полутаната у правцу дувања ветра.

Сунчево зрачење
Сунчево зрачење је врло значајан метеоролошки еле-

менат, али публикована квалитетна мерења постоје само 
за период 1966–75. Иако је период доста кратак мерења се 
могу сматрати за репрезентативна. 

Табела 2.3.-2. Средње дневне количине глобалног сунчевог 
зрачења (KWh/m² дан)

Јан Феб Maр Апр Мај Јун Јул Авг Сеп Окт Hов Дец Год
G 1.5 2.2 3.5 4.7 5.8 6.2 6.3 5.6 4.3 2.9 1.7 1.1 3.8

Табела 2.3.-3. Просечно дневно трајање сијања сунца 
(сати/дан)

Јан Феб Map Апр Мај Јун Јул Авг Сеп Окт Hов Дец Год
h 2.9 3.7 4.9 6.3 7.7 8.4 9.1 8.6 6.7 5.6 3.7 1.9 5.8

Магла и смог
Чисто формално и за потребе осматрања, као магла се 

дефинише видљивост мања од 1 km. Међутим, постоји ши-
рок дијапазон физичких узрока за смањивање видљивости. 

Магла настаје када у приземним слојевима дође до кон-
дензовања водене паре. 

Смог се може поделити на два главна типа, то су зимски 
(лондонски) и летњи (L.A.).

Зимски смог настаје када се у граду за потребе грејања 
користе велике количине фосилних горива која садрже сум-
пор (угаљ и нафта). Сумпор-диоксид из дима са воденом 
паром формира сумпорну киселину, која је хигроскопна, тј. 
привлачи још молекула водене паре и формира капи магле. 
Поред овако формираних капи магле у ваздуху су присутне 
и суспендоване честице чађи и других материја.

Летњи смог, који је најпре запажен у Лос Анђелесу (L.A. 
смог), настаје као последица присуства издувних гасова 
из мотора са унутрашњим сагоревањем. Под утицајем ул-
траљубичастог зрачења молекули тих гасова се трансфор-
мишу, при чему настаје озон и неки крупнији молекули 
који могу да делују као кондензациона језгра, али и без кон-
дензације због својих већих димензија доприносе замући-
вању атмосфере. Зато је L.A. смог увек праћен високом кон-
центрацијом приземног озона.

На основу осматрања на станици Врачар (132 mnm), у 
Атласу климе Југославије за период 1931–1960. дат је го-
дишњи број дана са маглом у Београду 39.

Занимљиво је да се Опсерваторија Зелено брдо понаша 
већ као „планинска” станица. Магла је на њој зими за око 
30% чешћа него на Врачару, иако је она доста удаљена од 
извора загађења. Узрок чешћих зимских магли на Зеленом 
брду је у томе што се ниски облаци на тој висини јављају 
десет до петнаест пута годишње, а на самом локалитету се 
унутрашњост облака региструје као магла.

Чињеница да су у Београду присутни различити типо-
ви магле доводи до тога да се на појединим локалитетима 
магла понаша различито. Тако је у Сурчину видљивост нај-
мања у јутарњим часовима, када се формирају инверзије. 
На Зеленом брду видљивост је мања у току дана него у ју-
тарњим часовима, јер се магла подиже из низије, а и ниски 
облаци се на брду региструју као магла.

Сигурно је да утврђене чињенице о просторној расподе-
ли магле и ваздушних струјања могу да помогну у упозна-
вању просторне расподеле аерозагађења. Такође и дневни 
ход ових метеоролошких елемената указује да постоји и 
дневни ход аерозагађења.

Дневни ход температуре је нарочито изражен при тлу 
зими када се услед јаког хлађења јављају врло ниске тем-
пературе. Тако настају јутарње приземне инверзије, које су 
најчешћи узрок појачане магле и смога. 

2.4. МОНИТОРИНГ МРЕЖА МЕРНИХ СТАНИЦА

У агломерацији Београд мерења се врше на мерним ста-
ницама у оквиру државне и локалне мреже. Приликом из-
раде Плана квалитета ваздуха обрађивани су подаци из ло-
калне мреже мерних станица.

2.4.1. Локална урбана мрежа

Број и распоред мерних места зависи од површине 
подручја, врсте извора који загађују ваздух, географских 
карактеристика (конфигурација терена), густина насеље-
ности. Сврха и циљ мониторинга такође опредељују мрежу 
мерних места. 

Ближе карактеристике локације као и број мерних места 
условљени су сврхом мерења. Правила за формирање ло-
калне урбане мреже нису универзална и поред макроплана 
само подручје локације одређују следећи елементи:

1. намена површине;
2. претежан начин изградње на подручју;
3. начин загревања.
За просторну покривеност града и лоцирање мерних 

места релевантних за изложеност становништва треба узе-
ти у обзир следеће локације:

– град/урбани центар;
– урбано шире подручје;
– субурбано становање;
– на ивици тротоара/у близини пута;
– индустрија, занатство и привреда;
– руралне зелене и рекреативне површине;
– оријентисано ка извору;
– затворен простор.

2.4.2. Параметри који се испитују и методе узорковања

Загађујуће материје обухваћене Програмом контроле 
квалитета ваздуха на територији Београда у 2011. години 
дефинисане су складу са Уредбом о условима за монито-
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ринг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник 
РС”, бр. 11/10 и 75/10). У следећој табели приказане су за-
гађујуће материје и методе одређивања у оквиру програма:

Табела 2.4.2.-1. Методе узорковања и мерења загађујућих 
материја у ваздуху

Параметар Принцип узорковања и мерења Стандард

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

ISO 9835:1993 (Е) Квалитет ваздуха – 
Одређивање индекса црног дима

SО2 аутоматски анализатор, 
UV флуоресценција

SRPS EN 14212:2008 Ambient air 
quality – Standard method for the 
measurement of the concentration 
of sulphur dioxide by ultraviolet 
fluorescence

SO2 узорковање у току 24 часа, анали-
за узорка у лабораторији, UV/VIS 
спектрофотометрија 

SRPS ISO 6767:1998 Квалитет ваздуха 
– Одређивање масене концентра-
ције сумпор диоксида – метода са 
тетрахлормеркуратом и парароза-
нилином

NO2/NOX ау  томатски анализатор, 
хемијска луминисценција

SRPS EN 14211:2008: Ambient air 
quality – Standard method for the 
measurement of the concentration 
of nitrogen dioxide and nitrogen 
monoxide by chemiluminescence

NO2 узорковање у току 24 часа, анали-
за узорка у лабораторији, 
UV/VIS спектрофотометрија 

SRPS ISO 6768:1990 (Е) Квалитет 
ваздуха – Одређивање масене кон-
центрације азот диоксида – Модифи-
кована метода GrisSolcmana

CO аутоматски анализатор,
IR апсорпција

SRPS EN 14626:2008: Ambient air 
quality – Standard method for the 
measurement of the concentration of 
carbon monoxide by nondispersive 
infrared spectroscopy

O3 аутоматски анализатор, 
UV апсорпција

SRPS EN 14625:2008: Ambient air 
quality – Standard method for the 
measurement of the concentration of 
ozone by altraviolet photometry 

PM10 аутоматски анализатор, 
апсорпција β зрачења

ISO 10473:2000 Мерење масе суспен-
дованих честица на филтру „Beta-
ray” апсорпциони метод

PM10 узорковање у току 24 часа, 
анализа узорка у лабораторији, 
гравиметрија 

ЕН 12341:1998 Air quality – 
Determination of the PM10 fraction 
of suspended particulate matter 
– Reference method and field test 
procedure to demonstrate reference 
equivalence of measurement methods

Бензен аутоматски анализатор, гасна 
хроматографија, детекција иони-
зације пламена (FID)

SRPS EN 14662-3:2008 Ambient 
Air Quality – Standard method 
for the measurement of benzene 
concentrations – Part 3: Automated 
pumped sampling with in situ gas 
chromatography

Бензен апсорпција на чврстом адсорбен-
ту у току 24 часа, десорпција са 
растварачем, анализа на GC/FID

SRPS EN 14662:2008, Ambient 
Air Quality – Standard method 
for the measurement of benzene 
concentrations parts 1 and 2

Аs, Pb, Cd, 
Ni, Cr, Mn 

узорковање у току 24 часа, 
анализа узорка у лабораторији, 
ААS/ICPOES/ICPMS

SRPS EN 14902:2008 Стандардна 
метода за одређивање Pb, Cd, Аs и 
Ni у фракцији PM10 суспендованих 
честица

PАU узорковање у току 24 часа, 
анализа узорка у лабораторији, 
гасна хроматографија, GCMSD

SRPS EN 15549:2010
Стандардна метода за мерење кон-
центрације бензо(a)пирена у ваздуху 
амбијента

Таложне 
материје

Узорковање у току месец дана, 
анализа узорка у лабораторији, 
гравиметрија /AAS/ICPOES/ 
ICPMS/IC

ISO/DIS 4222.2; 1980; 
SRPS EN 15841:2011 Квалитет вазду-
ха амбијента – Стандардна метода за 
одређивање арсена, кадмијума, олова 
и никла из таложних материја 

2.4.3. Локална мрежа мерних места

Локалну мрежу за праћење квалитета ваздуха на тери-
торији Београда, чини 18 фиксних мерних станица. 

Мерне станице су класификоване према типу подручја 
(урбано/субурбано/рурално), типу станице у односу на 
извор емисије (саобраћај/грејање/индустрија), типу зоне 
што значи намену простора. Основне урбане локације јесу 
мерна места у урбаним подручјима на којима су нивои из-
ложености загађујућој материји опште градске популације 
репрезентативни. Приказ мерних станица у оквиру локал-
не мреже на територији Београда дат је у прилогу овог из-
вештаја.

Узорковање ваздуха, полуаутоматским методама врши 
се у току 24 часа, током целе године. Подаци са аутоматских 
мерних станица се усредњавају на 1 сат. 

Повремена мерења, равномерно распоређена у току го-
дине (24 сата) се врше на фиксним мерним станицама, ради 
одређивања масене концентрације бензо(а)пирена, арсе-
на, олова, никла и кадмијума у суспендованим честицама 
PM10. 

2.4.4. Кретање средњих десетогодишњих концентрација 
загађујућих материја у ваздуху Београда

Анализа и оцена квалитета ваздуха на територији ГУП-
а, на основу изабраних показатеља у десетогодишњем пери-
оду који су у складу са Уредбом о условима за мониторинг 
и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник РС”, бр. 
11/11 и 75/10), мора се радити за сваки параметар посебно 
како би се дефинисали доминантни извори загађивањања 
ваздуха. 

С‘обзиром на сет података који је коришћен за оцену 
квалитета ваздуха унутар подручја ГУП-а треба користити 
податке о: прекорачењу граничних вредности (ГВ), броју 
дана у току године са концентрацијама преко ГВ, толерант-
ној вредности (ТВ), као и горњој и доњој граници оцењи-
вања.

Из периодичних вредности, као и броја дана са повећа-
ном концентрацијом загађујућих материја, могу се издвоји-
ти подручја у којима је саобраћај доминатан извор загађења 
током целе године и подручја у којима током зиме расте зна-
чај стационарних извора, због сагоравања фосилних горива. 

На наредним графичким приказима дата су мерна места 
и подаци из којих се јасно могу сагледати поједина подручја 
унутар простора обухваћеног ГУП-ом. 

Просечне вредности за период 2000–2010
Сумпор-диоксид 
Средња вредност за десетогодишњи период била је из-

над средње годишње граничне вредности (ГВ 50 μg/m3) за 
SО2 само на мерним местима у Улици др Суботића и Охрид-
ској улици (општина Врачар). Прекорачење ГВ у Улици др 
Суботића је минимално, док је ситуација у Охридској ули-
ци далеко лошија, јер је просечна вредност скоро двоструко 
већа од ГВ. 

Просечне периодичне вредности (зима–лето) за SО2 у 
Београду током протеклог десетогодишта показују значајне 
разлике, посебно на мерним местима: Охридска, Др Субо-
тића, Булевар деспота Стефана, Пожешка и Јернеја Копита-
ра, што указује да у старим деловима града индивидуална 
ложишта у зимском периоду значајно доприносе повећа-
ном загађењу ваздуха.

У графикону 2.4.4.-1. и табели 2.4.4.-1., приказане су за 
период 2000–2010 средње годишње и средње периодичне 
вредности за SО2 у односу на ГВ, за сва мерна места на под-
ручју ГУП-а.
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Графикон 2.4.4.-1.

Табела 2.4.4.-1.
Р.бр. Просечне вредности SО2 за период 2000–2010 (μg/m3) Година Зима Лето

1 Булевар деспота Стефана 54а 30,6 43,2 16,9

2 Милоша Поцерца 13,0 20,3 <10

3 Др Суботића 5 36,4 56,1 15,1

4 Бул. кнеза Александра Карађорђевића 46 17,7 23,6 6,6

5 Бојанска 16 22,1 31,1 <10

6 Трг Димитрија Туцовића „Славија” 33,5 39,3 14,0

7 Шумице, Устаничка 125 16,5 22,9 6,1

8 Олге Јовановић 11 13,2 15,1 5,8

9 Булевар деспота Стефана 142 12,7 12,3 8,8

10 Крњача, Блок. Грге Андријановића 8 12,6 11,5 6,6

11 Раковица, Краљице Јелене 22 12,1 14,1 5,8

12 Ливница Раковица – Трг ослобођења 7–13 15,0 15,3 10,0

13 Баново Брдо, Пожешка 72 12,3 25,1 <10

14 Гоце Делчева 30 14,2 17,2 6,8

15 Омладинских бригада 104 22,7 30,2 13,6

16 Земун, Трг ЈНА 7 17,2 22,1 7,8

17 Земун, Јернеја Копитара бб 35,9 49,8 21,4

18 Охридска 62,9 87,2 34,4

19 Светог Саве 39 11,5 17,7 5,1

Азотди-оксид
Средња годишња вредност за азотдиоксид (ГВ 40 μg/m3) је прекорачена током десетогодишњег периода на мерним мес-

тима: Охридска и Булевар деспота Стефана, и то значајно у Охридској улици, за око 50%, док је прекорачење у Булевару 
деспота Стефана минимално.

Годишња вредност доње границе оцењивања износи (26 μg/m3) и горње граница (32 μg/m3) оцењивања за заштиту 
здравља (за NО2), прекорачене су на 10 мерних места, углавном у централној градској зони. 

Просечне периодичне вредности (зима–лето) за NО2 у Београду током протеклог десетогодишта показују очекива-
но веће концентрације у зимском периоду на већини мерних места, осим на просторима са изузетно интензивним са-
обраћајем, Трг Славија, аутобуска станица и Деспота Стефана, где се и у летњем периоду региструју веће вредности него 
током зиме.

У графикону 2.5.-2. и табели 2.5.-3., приказане су за период 2000–2010 средње годишње и средње периодичне вредности 
за NО2 у поређењу са ГВ, за сва мерна места на подручју ГУП-а.
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Графикон 2.4.4.-2.

Табела 2.4.4.-2.
Р.бр. Просечне вредности NО2 за период 2000–2010, (μg/m3) Година Зима Лето

1 Булевар деспота Стефана 54а 43,5 44,5 42,4

2 Милоша Поцерца 37,8 36,8 39,3

3 Др Суботића 5 30,6 36,9 26,0

4 Бул. кнеза Александра Карађорђевића 46 20,0 25,5 14,5

5 Обилићев Венац 2 34,5 34,7 30,5

6 Железничка 4 35,9 32,2 39,0

7 Бојанска 16 20,7 21,3 19,8

8 Трг Димитрија Туцовића „Славија” 38,1 31,0 45,1

9 Булевар деспота Стефана 142 25,6 23,7 27,4

10 Крњача, Блок. Грге Андријановића 8 11,6 12,4 10,8

11 Раковица, Краљице Јелене 22 16,1 15,5 16,6

12 Баново Брдо, Пожешка 72 24,7 24,3 25,1

13 Гоце Делчева 30 31,9 33,7 30,8

14 Омладинских бригада 104 34,2 38,8 30,8

15 Земун, Трг ЈНА 7 35,6 35,8 35,4

16 Земун, Јернеја Копитара бб 22,6 27,6 18,5

17 Охридска 57,9 62,1 52,8

18 Светог Саве 39 30,2 31,0 30,6

Чађ
Садржај чађи у ваздуху смањује се постепено на простору ГУП-а због низа мера које се предузимају већ дуги низ годи-

на од којих су најзначајније: даљинска топлификација све већег броја објеката, коришћење гаса у топланама као основног 
енергента, гашење котларница на чврста горива и мазут.

Гранична вредност за чађ за годину износи (ГВ 50 μg/m3) није прекорачена током десетогодишњег периода ни на једном 
мерном месту. Просечне периодичне вредности (зима–лето) су током протеклог десетогодишта биле такође ниже од ГВ, са 
изузетком мерног места у Бул. деспота Стефана где је зими нешто већа од Уредбом дозвољене.

Средње годишње и средње периодичне вредности за чађ (период 2000–2010) у поређењу са ГВ, на подручју ГУП-а. при-
казане су у графикону 2.5.-3. и табели 2.5.-4. 
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Графикон 2.4.4.-3.

Табела 2.4.4.-3.
Р.бр. Просечне вредности чађи за период 2000-2010, (μg/m3) Година Зима Лето

1 Булевар деспота Стефана 54а 47,9 53,6 40,3

2 Милоша Поцерца 40,8 45,9 36,3

3 Др Суботића 5 26,2 35,0 17,1

4 Бул. кнеза Александра Карађорђевића 46 22,9 26,0 19,1

5 Обилићев Венац 2 36,4 39,3 26,5

6 Железничка 4 29,9 31,1 27,1

7 Бојанска 16 25,3 30,4 22,1

8 Шумице, Устаничка 125 30,7 37,4 23,9

9 Олге Јовановић 11 24,4 28,0 18,7

10 Булевар Деспота Стефана 142 30,7 32,2 29,3

11 Крњача, Блок. Грге Андријановића 8 25,6 29,7 20,9

12 Раковица, Краљице Јелене 22 27,5 33,8 19,3

13 Раковица Ливница – Трг ослобођења 7-13 28,6 32,6 26,1

14 Баново Брдо, Пожешка 72 30,1 33,3 27,0

15 Гоце Делчева 30 33,1 35,0 31,1

16 Омладинских бригада 104 34,6 30,5 38,6

17 Земун, Трг ЈНА 7 40,3 46,4 31,6

18 Светог Саве 39 31,4 34,2 28,0

Суспендоване честице РМ10 
Годишња гранична вредност за РМ10 износи 40 μg/m3. Просечне годишње вредности биле су преко ГВ за годину на 

свим мерним местима у мрежи континуалног аутоматског мониторинга, изузев у улици Омладинских бригада. 
Просечне периодичне вредности (зима-лето) током протеклог десетогодишта показују веома велике разлике. Лети су 

просечне вредности биле ниже од ГВ, а зими више на свим мерним местима. Током зиме концентрације суспендованих ма-
терија су 30%–40% више од летњих вредности.

Годишња вредност доње границе оцењивања за заштиту здравља износи (20 μg/m3) и горње граница (28 μg/m3) за заш-
титу здравља (за РМ10), прекорачене су на свим мерним местима. Доња гранична вредност је на свим мерним местима 
прекорачена за више од 50% и упозорава на могуће здравствене последице, посебно код вулнерабилних група.

Средње годишње и средње периодичне вредности за РМ10 (период 2000–2010) у поређењу са ГВ, на подручју ГУП-а 
приказане су у графикону 2.5.-4. и табели 2.5.-5. 
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Графикон 2.4.4.-4.

Табела 2.4.4.-4.
Р.бр. Просечне вредности РМ10 за период 2000-2010, (μg/m3) Година Зима Лето

1 Булевар деспота Стефана 54а 46,8 57,4 30,6
2 Омладинских бригада 104 39,0 48,8 29,5
3 Земун, Јернеја Копитара бб 47,7 62,5 34,0
4 Трг Димитрија Туцовића „Славија” 59,1 66,2 40,6

Угљен-моноксид
Гранична вредност за СО (ГВ 3 mg/m3) није прекорачена током десетогодишњег периода на најпрометнијим лoкација-

ма. Просечне периодичне вредности (зима-лето) су током протеклог десетогодишта такође биле ниже од ГВ. У зимској 
сезони просечна годишња концентрације СО је двоструко већа од периодичне вредности у летњем периоду.

Средње годишње и средње периодичне вредности за СО (период 2000–2010), на подручју ГУП-а приказане су у графи-
кону 2.5.-5. и табели 2.5.-6. 

Графикон 2.4.4.-5.

Табела 2.4.4.-5.
Р.бр.  Просечне вредности СО за период 2000-2010, (mg/m3) Година Зима Лето

1 Булевар деспота Стефана 54а 1,2 1,5 0,9
2 Трг, Димитрија Туцовића, Славија 0,6 0,8 0,4

Број дана преко граничне вредности ГВ 
Сумпор-диоксид 
У периоду 2000–2010. године повремено је било дана са концентрацијама преко ГВ (125 μg/m3) на 2/3 мерних места, али је број 

дана са повишеним концентрацијама углавном био у оквиру дозвољеног (три дана годишње). Прекорачење дозвољеног броја дана 
најчешће се јављало у периодима епизодних загађења на мерним местима у Др Суботића, Охридској и Булевару деспота Стефана.
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Број дана са концентрацијом SO2 изнад ГВ у периоду 2000–2010, на подручју ГУП-а приказан је у Графикону 2.4.4. -6. и табе-
ли 2.4.4. -6. 

Графикон 2.4.4.-6.

Табела 2.4.4.-6.
Р.бр Број дана преко граничне вредности SО2 у периоду 2000-2010 године Број дана

1 Булевар деспота Стефана 54а 48

2 Милоша Поцерца 11

3 Др. Суботића 5 114

4 Бул. Кнеза Александра Карађорђевића 46 24

5 Бојанска 16 14

6 Трг Димитрија Туцовића „Славија” 3

7 Шумице, Устаничка 125 5

8 Олге Јовановић 11 0

9 Булевар деспота Стефана 142 0

10 Крњача, Блок. Грге Андријановића 8 1

11 Раковица, Краљице Јелене 22 0

12 Раковица,Трг ослобођења 7-13 0

13 Баново Брдо, Пожешка 72 0

14 Гоце Делчева 30 0

15 Омладинских бригада 104 9

16 Земун, Трг ЈНА 7 0

17 Земун, Јернеја Копитара бб 38

18 Охридска 104

19 Светог Саве 39 1

Азот-диоксид
Број дана са концентрацијом NO2 преко ГВ (85 μg/m3) повремено је био регистрован, практично на свим мерним мес-

тима. Најлошија ситуација је у Булевару деспота Стефана, Охридској, Омладинских бригада и Милоша Поцерца, где је у 
посматраном периоду било преко 100 дана са концентрацијама изнад ГВ. Далеко боља ситуација је у улицама са добрим 
проветравањем и/или мање фреквантним саобраћајем.

Број дана са концентрацијом NO2 изнад ГВ у периоду 2000–2010, на подручју ГУП-а приказан је у Графикону 2.4.4.-7. и 
табели 2.4.4.-7. 
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Графикон 2.4.4.-7.

Табела 2.4.4.-7.
Р.бр. Број дана преко граничне вредности NО2 у периоду 2000–2010 године Број дана

1 Булевар деспота Стефана 54а 172

2 Милоша Поцерца 102

3 Др. Суботића 5 3

4 Бул. кнеза Александра Карађорђевића 46 1

5 Обилићев Венац 2 93

6 Железничка 4 4

7 Бојанска 16 5

8 Трг Димитрија Туцовића „Славија” 5

9 Булевар деспота Стефана 142 15

10 Крњача, Блок. Грге Андријановића 8 3

11 Раковица, Краљице Јелене 22 11

12 Раковица,Трг ослобођења 7-13 0

13 Баново Брдо, Пожешка 72 13

14 Гоце Делчева 30 48

15 Омладинских бригада 104 109

16 Земун, Трг ЈНА 7 86

17 Земун, Јернеја Копитара бб 16

18 Охридска 163

19 Светог Саве 39 44

Чађ
Према Уредби максимално дозвољене концентрације чађи за заштиту здравља људи у случају наменских мерења за дан 

и за годину, износе 50 μg/m3. Овај показатељ је далеко најчешће одступао од норме у посматраном периоду. Најугроженији 
су: Булевар деспота Стефана, Трг ЈНА, Милоша Поцерца и Гоце Делчева, али је слично у старом делу Београда где поред 
саобраћаја утичу и бројна индивидуална ложишта.

Број дана са концентрацијом чађи изнад ГВ у периоду 2000–2010, на подручју ГУП-а приказан је у Графикону 2.4.4.-8. и 
табели 2.4.4.-8. 
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Графикон 2.4.4.-8.

Табела 2.4.4. -8.
Р. бр. Број дана преко граничне вредности чађи у периоду 2000-2010 године Број дана

1 Булевар деспота Стефана 54а 1091

2 Милоша Поцерца 851

3 Др. Суботића 5 465

4 Бул. кнеза Александра Карађорђевића 46 183

5 Обиличев Венац 2 389

6 Железничка 4 102

7 Бојанска 16 339

8 Шумице, Устаничка 125 429

9 Олге Јовановић 11 220

10 Булевар деспота Стефана 142 178

11 Крњача, Блок. Грге Андријановића 8 288

12 Раковица, Краљице Јелене 22 356

13 Раковица Ливница – Трг ослобођења 7-13 152

14 Баново Брдо, Пожешка 72 442

15 Гоце Делчева 30 522

16 Омладинских бригада 104 15

17 Земун, Трг ЈНА 7 969

18 Светог Саве 39 244

Велики број дана у којима је прекорачена вредност од 50 μg/m3 захтева да се у овим подручјима предузму мере за 
смањење концентрација чађи. 

Суспендоване честице РМ10 
Број дана са концентрацијама РМ10 преко ГВ (50 μg/m3) не би смео у календарској години да буде већи од 35 дана. У 

улици Јернеја Копитара и Булевар деспота Стефана стално се региструје број дана са концентрацијом већеом него што је 
прописано уредбом.

Уочава се да је број дана преко ГВ-изразито већи у кањонским улицама са интензивним саобраћајем, посебно тешких 
возила. Број дана са концентрацијом РМ10 изнад ГВ у периоду 2000–2010, на подручју ГУП-а. приказан је у графикону 
2.4.4.-9. и табели 2.4.4.-9. 



8. фебруар 2016. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 5 – 31

Графикон 2.4.4.-9.

Табела 2.4.4.1.-4.
Р.бр. Број дана преко граничне вредности РМ10 у периоду 2000–2010 годинe Број дана

1 Булевар деспота Стефана 54а 345
2 Омладинских бригада 104 216
3 Земун, Јернеја Копитара бб 361
4 Трг Димитрија Туцовића „Славија” 150
5 Железничка 4 21

Угљенмоноксид
У Булевар деспота Стефана повремено, али ретко, има дана када је концентрација СО изнад ГВ (5 mg/m3), док на Сла-

вији ова појава није регистрована. Ови дани бележе се у периодима стабилне атмосфере.
Број дана са концентрацијом СО изнад ГВ у периоду 2000–2010, на подручју ГУП-а приказан је у графикону 2.4.4.-10. и 

табели 2.4.4.-10. 

Графикон 2.4.4.-10.

Табела 2.4.4.-10.
Р.бр. Број дана преко граничне вредности СО у периоду 2000-2010 године Број дана

1 Булевар деспота Стефана 54а 23
2 Трг Димитрија Туцовића, Славија 0

Из горе наведених података о концентрацијама загађујућих материја за десетогодишњи период, за средње годишње, пе-
риодичне као и дневне концентрације и бр ја дана прекорачених током године, издвајају се подручја у којима је саобраћај 
доминатан извор загађења током целе године и подручја у којима током зиме концентрације расту услед процеса сагоре-
вања фосилних горива. Детаљна анализа извора емисије, дистрибуције и удела појединих извора биће обрађена у погла-
вљу 4.0. 
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3.0. ИЗВОРИ ЗАГАЂИВАЊА ВАЗДУХА – ЕМИСИЈА 

Метрополитенско подручје Београда са непосредним 
окружењем представља у садашњим оквирима индус-
тријски најразвијенију зону у земљи. У овој метрополитен 
зони лоцирана су три најснажнија комплекса хемијске ин-
дустрије (Панчево, Шабац), интензивна површинска екс-
плоатација лигнита (Лазаревац), производња електричне 
енергије (Обреновац, Велики Црљени). Ови комплекси 
истовремено представљају и еколошки најугроженија под-
ручја.

Процес рангирања значајних извора загађивања ваздуха 
карактеристични за град Београд (линијски, тачкасти и по-
вршински) могу се сврстати на следећи начин:

I. саобраћај;
II. ТЕ/ТО постројења;
III. индивидуална ложишта;
IV. комуналне грађевинске делатности;
V. специфично загађење из индустрије;
VI. трансмисија полутаната из окружења;
VII. транспорт и одлагање отпада;
VIII. реемисија.

3.1. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ГЛАВНИМ ИЗВОРИМА 
ЕМИСИЈЕ

Аспект очувања и унапређења квалитета ваздуха у Бе-
ограду је чврсто повезан са саобраћајем, с обзиром да са-
обраћај представља основни извор загађења ваздуха и 
нарушавања његовог квалитета. У наредном тексту биће 
приказани основни саобраћајни проблеми Београда као и 
циљеви развоја дефинисани у актуелној планској докуме-
нитацији. Након тога ће бити представљене специфичности 
саобраћаја кроз основне параметре који се могу користити 
као мерљиви параметри утицаја саобраћаја на квалитет 
ваздуха. 

3.1.1. Значај јавног градског превоза за квалитет ваздуха 
у Београду 

Јавни градски превоз путника у Београду покрива тери-
торију 13 градских општина на којима живи око 1,5 мили-
она становника. На нивоу радног дана систем превезе 2,1 
милион путника што у укупној модалној расподели путо-
вања чини 53%.

Систем јавног градског превоза путника у Београду оп-
служују возила више превозника који су интегрисани у је-
динствен систем:

ЈКП ГСП „Београд” – 867 возних јединица, 
Приватни превозници – 389 аутобуса, 
„БЕОВОЗ” – 9 возних композиција.
ЈКП ГСП „Београд” је носилац функције јавног превоза 

и чине га три подсистема превоза :
– трамвајски подсистем (130–150 трамваја у раду рад-

ним даном);
– тролејбуски подсистем (94–95 тролејбуса у раду рад-

ним даном);
– аутобуски подсистем (646–650 аутобуса аутобуса у 

раду радним даном).
Планирани број возила у раду у 2015. години предста-

вљен је у наредној табели.

Табела 3.1.1.-1. Планирани број возила у раду по подсисте-
мима у 2015. години 

Период Број возила 
на раду

Трамвајски 
подсистем

Тролејбуски 
подсистем

Аутобуски 
подсистем

Јануар–Јун 870 130 94 646
Септембар–Децембар 895 150 95 650
(летњи ред вожње) 691 77 62 552

У 2014. години планирани транспортни рад изражен у 
кола-km износи: 76.256.721 кола-km у саобраћају и то: трам-
вај 9.098.190 km (12%), тролејбус 5.428.359 km (7%), аутобус 
61.730.172 km (81%). 

3.1.2. Аутобуски подсистем јавног транспорта (ЈТ) као 
извор аерозагађења

Систем јавног транспорта (ЈТП) путника у Београ-
ду има укупно 1.265 возних јединица, од чега аутобуски 
подсистем учествује са 1.035 возила у раду (око 81% од 
укупног броја возила). Респективно посматрано, од укуп-
ног броја аутобуса који се свакодневно налазе у експло-
атацији, 646 аутобуса припада јавном градском оператеру 
– ГСП „Београд” и 389 аутобуса удружењима приватних 
превозника. Аутобуски подсистем у Београду превезе око 
75% путника.

Изузетно велика заступљеност аутобуског подсис-
тема у функцији мобилности грађана даје за право да се 
аутобуски подсистем у Београду сматра најзначајнијим 
сервисом мобилности грађана, али са друге стране ини-
цира истовремено све веће еколошке проблеме. Возила са 
конвенционалним погоном у које спада и већина аутобу-
са јавног градског транспорта путника су један од узрока 
урбаног загађења и емисије издувних гасова у градовима. 
Главни штетни састојци емисије данашњих мотора који 
користе конвенционално гориво (дизел) су: угљен монок-
сид (CO), азотни оксиди (NOx), угљоводоници (CxХy), 
сумпордиоксид (SО2), микро честице (PM10) као и емиси-
ја угљен диоксида (CO2). Полазећи од чињенице да само 
аутобуси стратешког градског оператера ГСП „Београд” 
за реализацију планираног годишњег транспортног рада, 
утроши око 31,7 милиона литара евро-дизел горива, наво-
ди на закључак да се ефекти смањења аерозагађења у Бео-
граду могу значајно постићи енергетским и техничко-тех-
нолошким управљањем у аутобуском подсистему јавног 
градског превоза.



8. фебруар 2016. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 5 – 33

Табела 3.1.2.-1. Планирана потрошња горива по месецима 
за 2014. годину у ГСП „Београд”

МЕСЕЦ ЛИТАР МЕСЕЦ ЛИТАР

ЈАНУАР 2.751.004 ЈУЛ 2.251.704

ФЕБРУАР 2.510.740 АВГУСТ 2.227.862

МАРТ 2.791.048 СЕПТЕМБАР 2.749.500

АПРИЛ 2.676.838 ОКТОБАР 2.848.858

МАЈ 2.758.430 НОВЕМБАР 2.659.072

ЈУН 2.716.882 ДЕЦЕМБАР 2.848.858

УКУПНО 31.790.796

Дизел мотори су током последњих 25 година доживели 
знатна унапређења нарочито у еколошком погледу. Техно-
логија дизел мотора као поуздана, доказана и изузетно до-
бро позната, представља „репер” за поређење са осталим 
алтернативним горивима.

Табела 3.1.2.-2. ЕURO стандарди емисије загађења (g/KWh), 
(ESC TEST Dir. 1999/96/EC и 595/09/EC)

  Euro 1 
(1993)

Euro 2 
(1996)

Euro 3 
(2000)

Euro 4 
(2005)

Euro 5 
(2009)

EEV 
(2010)

Euro 6
(2014)

CO 4,5 3 2,1 1,5 1,5 1,5 1,5

NHCH 1,1 0,95 0,66 0,46 0,46 0,25 0,13

NOx 8 7,2 5 3,5 2 2 0,4

PM10 0,36 0,14 0,1 0,02 0,02 0,02 0,01

3.1.3. Директива EC/33/09

Од децембра 2010. године у земљама EU примењује се 
Директива EC/33/09 која се односи на промовисање енер-
гетских ефикасних и еколошки чистих возила у друмском 
транспорту, која се користе у јавном сектору као што су 
аутобуси за јавни превоз, комунална возила итд. Дирек-
тива дефинише стратегију смањења емисије угљен диок-
сида за 20% до 2020. године у поређењу са базном 1990. 
годином. 

Пропорцију учешћа коришћења алтернативних горива 
као што су Био горива (биодизел, биоетанол), компримо-
вани природни гас у износу од 20 у односу на све деривате 
у циљној 2020. години, као и унапређење енергетске ефи-
касности у смислу смањења потрошње погонског горива за 
20%. Значајно је истаћи да директива регулише и еколошке 
и енергетске критеријуме приликом набавке нових возила. 

Овом директивом дефинише се и цена емисије израже-
на у Еuro/kg за сваки продукт: CО2 (0,03–0,04 Еuro/kg), NОx 
(0,0044 Еurо/g), CxHy (0,001 Еuro/g), PM10 (0,087 Еuro/g). 
Директива прецизира да основа за све калкулације у сми-
слу израчунавања вредности емисије или трошкова емисије 
штетних гасова буде g/km, а не g/КWh.

3.2. СТРУКТУРА АУТОБУСКОГ ВОЗНОГ ПАРКА ПРЕМА 
ТИПУ МОТОРА КОЈИ СЕ КОРИСТИ 

Структура аутобуског возног парка ГСП „Београд” и 
приватних превозника према типу мотора у 2009. и 2014. 
години представљена је на наредним сликама. Уочава се тр-
енд смањења коришћења аутобуса са Euro 2 и Euro 3 мото-
рима и све значајније коришћење аутобуса са Euro 4 и Euro 
5 стандардом емисије штетних гасова. 

Еколошке ефекте модернизације аутобуског возног пар-
ка ГСП „Београд” у периоду 2010–2014. године, набавком 
еколошки прихватљивих возила можемо видети у наредној 
табели 3.2.-1.

Табела 3.2.-1. Емисија штетних гасова од стране аутобуса 
ГСП „Београд” за период 2011–2014. г. (тоне/години)

  2011. 2012. 2013. 2014.
CO 311,16 308,30 278,47 245,89

NMHC 96,86 95,39 86,97 76,22
NOx 733,61 721,90 644,90 508,48
PM 14,37 13,80 11,42 8,32

Ukupno 1156,00 1139,39 1021,72 838,91
CO2 85984 86975 83914 87526

Из слике 3.2.-5. се уочава стални тренд смањења емиси-
је штетних гасова које производе аутобуси ГСП „Београд”. 
Значајно смањење емисије штетних гасова имамо у 2013. го-
дини у поређењу са 2012. годином као последица увођења 
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аутобуса IK-218М и Solarsis Urbino 18 у периоду септем-
бар–децембар 2013. Пун ефекат рада нових еколошки при-
хватљивих аутобуса имаћемо у 2014. години. У поређењу 
са 2012. годином највећи ефекат је смањење емисије микро 
честица PМ10 са 13,8 тона на 8,32 тона (39,7%) као и азот-
них оксида NОx са 721,9 тона у 2012. години на 508,5 тона у 
2014. години (29,5%)

Ако анализирамо емисију штетних гасова која потиче 
од аутобуса приватних превозника у периоду 2010–2014. 
године (табела 3.2.-2.), примећујемо тренд смањења који је 
последица модернизације возног парка у поменутом пери-
оду. Емисија микро честица PМ10 у 2014. години је за 56,2% 
мања у односу на 2012. годину, док су азотни оксиди смање-
ни за 22,6% у истом периоду. 

Табела 3.2.-2. Емисија штетних издувних гасова аутобуса 
приватних превозника (тона/години)

  2010. 2011. 2012. 2013. 2014.
CO 155,80 125,10 106,90 93,50 92,24

NMHC 49,27 39,33 33,37 28,10 27,85
NOx 373,40 298,20 250,30 195,30 193,56
PM 7,36 5,95 3,56 1,60 1,56

Укупно 585,83 468,58 394,13 318,50 315,22

3.3. ЕМИСИЈА ИЗДУВНИХ ГАСОВА ПОРЕКЛОМ ИЗ 
АУТОБУСА НА НАЈОПТЕРЕЋЕНИЈИМ САОБРАЋАЈНИ-

ЦАМА У БЕОГРАДУ

У Београду посебно су угрожени они саобраћајни ко-
ридори који се налазе унутар ужег градског језгра, где су 
часовне фреквенције пролазака аутобуса и осталих возила 
највеће, а стамбено ткиво и профили улица такви да онемо-
гућавају ефикасно проветравање што доводи до повећања 
концентрације штетних материја у амбијенталном ваздуху 
изнад граничних вредности за 24 сата (табела 3.3.-1.). 

Табела 3.3.-1. Граничне вредности за CO, NO2, SO2

Штетни састојци из емисије Срење дневне граничне вредности
CO 5 mg/m3

NO2 85 μg/m3

SO2 125 μg/m3

Ако се анализирају најзначајнији и најфреквентнији ко-
ридори у граду Београду, којима свакодневно функциони-
шу аутобуси јавног градског превоза долази се до закључка 
да посебно у вршном оптерећењу, када је режим функцио-
нисања динамичког саобраћаја веома сложен, aутобуси који 
користе конвенционално фосилно гориво и значајно утичу 
на повећање концентрације емисије штетних гасова.

У табели 3.3.-2. наведени су саобраћајни коридори у Бе-
ограду са највећим фреквенцијама наилазака аутобуса ја-
вног превоза у вршном оптерећењу.

Tабела 3.3.-2. Саобраћајнице са највећим фреквенцијама 
наиласка аутобуса за ЈГП

Улица Аутобуске линије фреквенција
(возила /час)

Бранкова 15, 16, 60, 65, 67, 68, 71, 72, 75, 77, 84, 95, 704, 706, 
707

128

Булевар деспота 
Стефана

16, 27е, 32е, 35, 43, 58, 95, 96 76

Кнеза Милоша 23, 37, 51, 52, 53, 56, 56л, 58, 74 70
Булевар 
Ж.Мишића (Сајам)

23, 37, 51, 52, 53, 55, 56, 56л, 58, 88, 89, 91, 92, 511, 
551, 552

112

Главна (Земун) 17, 45, 73, 83, 84, 704, 705, 706, 706Е, 707 72
Булевар 
ослобођења

30, 31, 33, 39, 42, 47, 48, 59, 78 77

У наредној табели 3.3.-3. дата је структура аутобуса у 
раду према типу мотора на линијама које пролазе деоницом 
„Бранков мост – Зелени венац”. 

Емисија штетних издувних гасова у Бранковој улици (де-
оница oд Бранковoг мостa – Зелени венац) на годишњем ни-
воу представљена је у табели 3.3.-4. На основу АCЕА-UITP 
методологије тј. структуре возила у раду, просечне потрошње 
горива по типу возила, остварене километраже и табличних 
вредности емисије загађења датим у ЕURO стандардима еми-
сије загађења (ЕSC TЕST Direktive 1999/96/ЕC), прорачуната је 
емисија штетних гасова изражено у килограмима. 

Tабела 3.3.-4. Емисија штетних издувних гасова у Бранко-
вој улици (2014. година)

Ако упоредимо добијене резултате емисије штетних га-
сова са подацима из 2009. године на истој деоници (Табела 
3.3.-5) произилази да је укупна емисија загађења (CO, CxHy, 
NOx, PМ) у 2014. години мања за око 42,8%. Емисија угљен 
диоксида као последица сагоревања дизел горива аутобуса 
је незнатно повећана у односу на 2009. годину.

Табела 3.3.-5. Упоредни приказ емисије штетних гасова на 
деоници „Бранков мост – Зелени венац”

2009 2014 % Тренд
CO (kg) 4515 3001 33,5 

CxHy (kg) 1416 928 34,5 

NOx (kg) 10793 5695 47,2 

PM10 (kg) 212 67 68,4 

Укупно (kg) 16936 9691 42,8 

CO2 (tona) 1262 1263 -0,1 

У табели 3.3.-6. дата је структура аутобуса према типу 
мотора на линијама које пролазе Булеваром деспота Стефа-
на на деоници „Браће Југовића – Цвијићева”. 
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Емисија штетних издувних гасова у Булевару деспота 
Стефана („Браће Југовића – Цвијићева”) на годишњем ни-
воу представљена је у табели 3.3.-7.

Tабела 3.3.-7. Емисија штетних издувних гасова од аутобуса 
за ЈГП у Булевару деспота Стефана, деоница „Браће Југовић 

– Цвијићева” (2014. година)

Ако упоредимо добијене резултате емисије штетних га-
сова са подацима из 2009. године на истој деоници (Табе-
ла 3.3.-8.), произилази да је укупна емисија загађења (CO, 
CxHy, NOx, PМ) у 2014. години мања за око 42,8%.

Табела 3.3.-8. Упоредни приказ емисије штетних гасова на 
деоници „Браће Југовића – Цвијићева”

2009 2014 % Тренд
CO (kg) 4119 2703 34,4 

CxHy (kg) 1292 793 38,6 

NOx (kg) 9849 5277 46,4 

PM10 (kg) 193 62 67,9 

Укупно (kg) 15453 8835 42,8 

 
CO2 (tona) 1151 1154 -0,3 

У табели 3.3.-9. дата је структура аутобуса према типу 
мотора на линијама које пролазе Булеваром Живојина Ми-
шића, деоница „Сајам”. 

Емисија штетних издувних гасова у Булевару Живојина 
Мишића, деоница „Сајам” на годишњем нивоу представље-
на је у табели 3.3.-10.

Tабела 3.3.-10. Емисија штетних издувних гасова од ауто-
буса за ЈГП у Булевару Живојина Мишића, деоница „Cајам” 

(2014. година)

Ако упоредимо добијене резултате емисије штетних га-
сова са подацима из 2009. године на истој деоници (табе-
ла 3.3.-11.) произилази да је укупна емисија загађења (CO, 
CxHy, NOx, PМ) у 2014. години мања за око 37,7% .

Табела 3.3.-11. Упоредни приказ емисије штетних гасова на 
деоници „Сајам”

2009 2014 % Тренд
CO (Kg) 4203 2854 32,1 

CxHy (Kg) 1319 856 35,1 

NOx (Kg) 10053 6038 39,9 

PM10 (Kg) 197 72 63,5 

Укупно (Kg) 15772 9820 37,7 

 
CO2 (tona) 1175 1178 -0,3 

У наредној табели 3.3.-12. дата је структура аутобуса 
према типу мотора на линијама које пролазе Улицом кнеза 
Милоша на деоници „Масарикова – Мостарска петља”

Емисија штетних издувних гасова у улици Кнеза Мило-
ша, деоница „Масарикова – Мостарска петља” на годишњем 
нивоу представљена је у табели бр. 19

Tабела 3.3.-13. Емисија штетних издувних гасова од ауто-
буса за ЈГП у Улици кнеза Милоша, деоница „Масарикова 

– Мостарска петља” (2014. година)

Ако упоредимо добијене резултате емисије штетних га-
сова са подацима из 2009. године на истој деоници (табе-
ла 3.3.-14.) произилази да је укупна емисија загађења (CO, 
CxHy, NOx, PМ) у 2014. години мања за око 30,4% .

Табела 3.3.-14. Упоредни приказ емисије штетних гасова на 
деоници „Масарикова – Мостарска петља”

2009 2014 % trend
CO (kg) 2364 1854 21,6 

CxHy (kg) 741 571 22,9 

NOx (kg) 5657 3712 34,4 

PM10 (kg) 111 37 66,7 

Ukupno (kg) 8873 6174 30,4 

 
CO2 (tona) 807 812 -0,6 

У наредној табели 3.3.-15. дата је структура аутобуса 
према типу мотора на линијама које пролазе Булеваром ос-
лобођења на деоници „Бирчанинова – Јужни булевар”.
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Емисија штетних издувних гасова у Булевару ослобођења, 
деоница „Бирчанинова – Јужни булевар” на годишњем нивоу 
представљена је у табели 3.3.-16.

Tабела 3.3.-16. Емисија штетних издувних гасова од ауто-
буса за ЈГП у Булевару ослобођења, деоница „Бирчанинова 

– Јужни булевар” (2014. година)

Ако упоредимо добијене резултате емисије штетних га-
сова са подацима из 2009. године на истој деоници (Табе-
ла 3.3.-17.) произилази да је укупна емисија загађења (CO, 
CxHy, NOx, PМ) у 2014. години мања за око 28,6% .

Табела 3.3.-17. Упоредни приказ емисије штетних гасова  на 
деоници „Бирчанинова – Јужни булевар”

2009 2014 % Trend

CO (kg) 3964 3061 22,8 

CxHy (kg) 1243 924 25,7 

NOx (kg) 9482 6572 30,7 

PM10 (kg) 186 58 68,8 

Ukupno (kg) 14875 10615 28,6 

 

CO2 (tona) 1180 1203 -1,9 

У наредној табели 3.3.-18. дата је структура аутобуса 
према типу мотора на линијама које пролазе улицом „Глав-
на” у Земуну. 

Емисија штетних издувних гасова у Главној улици у Зе-
муну представљена је у табели 3.3.-19.

Tабела 3.3.-19. Емисија штетних издувних гасова од аутобу-
са за ЈГП у Главној улици у Земуну (2014. година)

Ако упоредимо добијене резултате емисије штетних га-
сова са подацима из 2009. године на истој деоници (табе-
ла 3.3.-20.) произилази да је укупна емисија загађења (CO, 
CxHy, NOx, PМ) у 2014. години мања за око 41,9% .

Табела 3.3.-20. Упоредни приказ емисије штетних гасова
у Главној улици у Земуну

2009 2014 % Тренд
CO (kg) 4213 2838 32,6 

CxHy (kg) 1322 815 38,4 

NOx (kg) 10070 5470 45,7 

PM10 (kg) 198 58 70,7 

Укупно (kg) 15803 9181 41,9 

 
CO2 (tona) 1198 1224 -2,2 

Анализа емисије штетних издувних гасова на најоп-
терећенијим градским коридорима која је анализирана за 
2014. годину доказује тренд смањења у поређењу са 2009. 
годином. То је директна последица модернизације возног 
парка и увођења у експлоатацију аутобуса са Euro 4 и Euro 
5 стандардом емисије штетних гасова. На наведеним кори-
дорима учешће аутобуса са Euro 2 стандардом емисије је из-
међу 4 и 7% осим у Булевару ослобођења где је учешће ауто-
буса овог типа око 17%. Аутобуси у раду са моторима Euro 2 
представљају велики извор емисије штетних гасова.

Ако анализирамо емисију угљен диоксида CO2 на најфре-
квентнијим саобраћајницама закључујемо да је она има-
ла тренд пораста у поређењу са 2009. годином у износу од 
0,1-3,1%. То је директна последица повећане потрошње по-
гонског горива коју остварују аутобуси у 2014. години у по-
ређењу са 2009. годином. Повећање потрошње горива може 
се објаснити чињеницом да су нова возила која су набавље-
на од 2008. године опремљена клима уређајима и погонским 
моторима веће снаге у поређењу са аутобусима који су се ра-
није користили. Такође у 2014. години заступљеност зглоб-
них аутобуса у раду у односу на соло аутобусе је повећано у 
односу на 2009. годину, што такође утиче на већу количину 
потрошеног горива а самим тиме и на емисију CO2, као ди-
ректну последицу сагоревања. (сагоревањем 1 литра дизел 
горива ослободи се 2,63 kg угљен-диоксида). 

3.4. КАРАКТЕРИСТИКЕ САОБРАЋАЈА У БЕОГРАДУ

Тренутна саобраћајна слика Београда је последица спреге 
више елемената: уличне мреже, јавног превоза и услова пар-
кирања. Број регистрованих путничких аутомобила у пери-
оду од 1985. до 2012. године на подручју града креће се у рас-
пону од око 258.000 до око 480.000. Степен моторизације за 
2000. годину достигао је вредност, за цело подручје Београда, 
од 200 ПА4/1.000 становника, а за 10 градских општина од 210 
ПА/1000 становника. На основу података о попису становни-
ка 2011. године степен моторизације за цело подручје Београ-
да је досегао вредност од 344 ПА/1.000 становника.

4 ПА – путнички аутомобил
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Подаци о броју регистрованих возила за територију гра-
да Београда су приказани у табели (Табела 3.4.-1.). 

Табела 3.4.-1. Број регистрованих возила по категоријама за 
Београд5

Мото ПА Бус ТВ Трактори Прикључне 
машине

1985 2181 257526 2525 10821 9447 2848
1990 2079 296435 2790 10929 13169 3594
2000 1249 314705 2540 12772 14050 3820
2003 2201 352856 2916 15847 14010 3819
2004 2759 372910 2796 17660 13935 3820
2005 3392 386856 3222 21019 13876 3822
2006 4735 396283 3037 25999 14007 3853
2007 6975 419056 3028 33051 14206 3873
2008 8546 446495 3103 38421 14721 7009
2009 10118 473934 3179 43791 15236 10145
2010 8465 472263 3487 53274 15929 11183
2011 8210 473399 3667 53480 1290 10489
2012 9103 479600 3583 53144 1276 11088

*Мото – мотоцикл, ПА – путнички аутомобил, Бус – ау-
тобус, ТВ – теретно возило

До 2009. године бележи се константни раст броја регис-
трованих возила у свим категоријама, када долази до стаг-
нације, при чему број регистрованих путничких аутомоби-
ла и мотоцикала у 2012. години наставља да расте. 
5 Подаци из публикације: Статистички годишњак Београда 2007. и 2012. године

Слика 3.4.-1. Тренд промене броја регистрованих путнич-
ких возила у Београду

Слика 3.4.-2. Тренд промене броја регистрованих теретних 
возила и мотоцикала у Београду

У статистици су доступни и показатељи перформанси односно ефикасности исказани кроз транспортни рад или број 
пређених километара. Подаци за Београд су приказани у следећој табели.

Табела 3.4.-2. Показатељи транспортног рада, превезене робе и путника  у транспортном систему Београда6

Превоз робе
Тонски километри Превоз путника у хиљадама

тоне Укупно извоз унутрашњи 
превоз увоз транзит извоз у ино-

стран-ство пређених km Пут. пут km пређени km

1990 6187 669599 400180 145077 99887 24455 ... 72403 6862 766175 17405

1995 907 168179 161958 5699 522 - ... 15920 3467 255324 9883

2000 701 60189 41712 3594 14087 796 ... 10997 2735 234174 9895

2004 668 13490 13490 - - - ... 4001 3379 347260 18405

2005 823 89661 27957 31251 28882 1546 25 10927 6138 578860 21795

2006 1220 246684 69424 74240 88838 9167 5015 27832 3361 470207 23801

2007 1765 327926 102233 108520 103478 2896 10699 28701 3441 500451 25567

2010 2494 702314 172386 214059 222210 5249 88410 67170 4240 887622 30902

2011 2942 1083590 234470 314840 354797 8345 171138 71870 3927 733620 28659

2012 2798 1511778 220823 511963 549508 13282 216202 90291 4031 853215 28700

Истраживања спроведена у Београду и на саобраћајној мрежи Србије показују да путнички аутомобили у највећем 
проценту учествују у саобраћајном току, како на градској тако и на ванградској саобраћајној мрежи. На наредним графи-
цима је приказана структура саобраћајног тока у зависности од локације (Слика 3.4.-3. и Слика 3.4.-4.).
6  Подаци из публикације: Статистички годишњак Београда 2007. и 2012. године 
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Слике 3.4.-3. и 3.4.-4. Структура саобраћајног тока на 
раскрсници „Железничка станица” на нивоу целог дана 

(2006. и 2013. година).
 
Структура саобраћајног тока на важним градским 

раскрсницама на нивоу целог дана се није значајно про-
менила. Евидентан је доминантан утицај путничког ауто-
мобила са 74% возила, проценат комерцијалних возила је 
24%. Трамваји нису урачунати у укупну суму јер не пред-
стављају моторна возила која утичу на загађење ваздуха. 
Бележи се и раст учешћа мотоцикала. Укупан број кретања 
који је забележен у периоду истраживања (од 7 до 20 ча-
сова) је 2006. износио 29.573 возила (35.496 ПАЈ7), а 2013. 
године је дошло до повећања саобраћаја на 31.175 возила 
(36.366 ПАЈ). Повећање је последица изградње нове са-
обраћајне инфраструктуре, односно, реконструкције Савс-
ке улице.

Слике 3.4.-5. и 3.4.-6. Структура саобраћајног тока на 
раскрсници „Вуков споменик” на нивоу целог дана (2006. и 

2013. година)
 
У 2006. години је на раскрсници „Вуков споменик” забе-

лежен већи број лаких теретних возила него 2013. То је по-
следица доношења одлуке о кретању теретних возила кроз 
Београд, 2009. године, којом се тачно дефинишу коридори 
којима се теретна возила преко 3,5 тона могу кретати. Тако 
су на осталој мрежи практично остала само лака доставна 
возила чије су динамичке и емисионе карактеристике сли-
чне путничким аутомобилима. С обзиром на то да је про-
ценат трамваја, аутобуса и мотоцикала приближно исти 
подаци из 2006. се могу користити за прорачун емисија уз 
разумно уопштавање. У прилог томе иде и веома сличан 
укупан број кретања који је забележен у периоду истражи-
вања (од 7 до 20 часова) који је 2006. износио 37.413 возила 
(39.578 ПАЈ), а 2013. године 37.427 (38.657 ПАЈ). 

Подаци говоре у прилог томе да карактеристичне са-
обраћајнице и раскрснице у Београду функционишу на 
горњој граници искоришћења капацитета већ дужи низ 
7 ПАЈ – саобраћајни ток изражен у еквивалентном броју путничких аутомобила 

или ПА јединица

година. Последично се на тим карактеристичним местима 
бележе и највећа загађења ваздуха која су последица са-
обраћаја.

Сходно свему наведеном, за карактеристичне раскрсни-
це као што је „Лондон” на укрштању улица Кнеза Милоша и 
Краља Милана, за прорачуне се може користити структура 
саобраћајног тока и протоци забележени у последњим свео-
бухватним саобраћајним истраживањима 2006. године. 

Слика 3.4.-7. Структура саобраћајног тока на раскрсници 
„Лондон” (2006. година)

Највећи генератор загађења ваздуха у Београду је ауто-
пут који пролази ободом центра града. Део је међународ-
ног коридора 10 и на критичној тачки, преко моста „Газе-
ла”, бележе се највећа саобраћајна оптерећења. Саобраћајно 
растерећење ове критичне деонице (пре свега од теретних 
возила) је планирано изградњом обилазнице око Београда 
(која још увек није у потпуности завршена) и одлуком о за-
брани кретања теретних возила, која је се спроводи. Поред 
тога, изградњом новог моста преко реке Саве, планирано је 
растерећење у укупном броју возила. Најзначајнији ефекат 
је очекиван у периодима највећих саобраћајних загушења, 
односно у вршним часовима. С друге стране изградња ве-
ликих инфраструктурних објеката у урбаним срединама 
неминовно генерише и нове транспортне захтеве. 

Након изградње новог моста око 16% укупних кретања 
између леве и десне обале Саве се обављало тим мостом (на 
основу истраживања на два вршна и два ванвршна часа). 
Расподела саобраћаја по сва четири друмска моста преко 
Саве је приказана на слици. 

Слика 3.4.-8. Расподела саобраћаја између леве и десне оба-
ле Саве (2013. година)
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Укупно повећање транспортних захтева у периоду када 
су вршена истраживања (од 8 до 10 и 16 до 18 h) износи око 
7,8% (са 71.200 на 76.779 возила). Растерећење моста „Газе-
ла” том периоду износи око 13,4%. У јутарњем вршном часу, 
се смањује проток на мосту „Газела” у смеру кретања ка 
Новом Београду. Тада се јављају и највећа загушења. Расте-
рећење износи око 16,5% па је проток опао са 6.693 на 5.587 
ПАЈ/h. У супротном смеру кретања повећава се број возила 
за око 13,4% и проток се повећао са 4.344 на 4.927 ПАЈ/h. 

У поподневном вршном сату смањује се оптерећење у оба 
смера, у смеру ка Новом Београду са 5065 на 4886 ПАЈ/h (око 
3.5%) и у супротном смеру са 5028 на 3750 ПАЈ/h (око 25.4%).

Слика 3.4.-9. Структура саобраћајног тока на градском 
ауто-путу (2006. година)

У 2006. години путнички аутомобили су чинили око 
90% укупног саобраћајног тока, а све остале категорије око 
10%. Након примене забране кретања теретних возила пре-
ко моста „Газела” и делимично завршеном обилазницом ре-
дуковано је учешће теретних возила са 7% на 5%. На новом 
мосту преко Саве, који остаје једини мост на коме је доз-
вољен саобраћај теретним возилима, учешће теретних во-
зила је око 5%. На наредним сликама су приказана учешћа 
теретних возила на мостовима.

Слике 3.4.-10. и 3.4.-11. Структура саобраћајног тока на 
раскрсници мостовима „Газела” и „Нови мост” (2013. година)

Основни показатељи саобраћајног тока који су потреб-
ни за већину модела за процену емисија PM10 и NO2 су 
ПГДС8 и структура саобраћајног тока, као и часовна и не-
дељна расподела саобраћаја.

С друге стране биће коришћени саобраћајни модели са 
интегрисаним емисионим моделима за процену елементар-
них загађивача ваздуха: CO, NOx, SO2 и CH. Ови загађива-
чи ће бити изражени у mg/km у зависности од величине са-
обраћајног тока. 

8  ПГДС – Просечни годишњи дневни саобраћај

3.5. ПРОЦЕНА ЕМИСИЈА ГАСОВА ИЗ САОБРАЋАЈА НА 
КАРАКТЕРИСТИЧНИМ ЛОКАЦИЈАМА У БЕОГРАДУ

Обилазница око Београда 
У анализи су коришћени подаци из истраживања о 

транспортним захтевима 2005. године. Моделирана су два 
сценарија: постојеће стање које подразумева делимично 
завршену обилазницу око Београда са актуелним забрана-
ма кретања теретних возила у транзиту и планирану и из-
грађену обилазницу у пуном профилу са по две траке по 
смеру. Моделирана је расподела саобраћаја у варијантама, 
транспортним подсистемима путничких и теретних возила 
и резултати су приказани на следећим сликама.

Слика 3.5.-1. Расподела саобраћаја у постојећем и планира-
ном стању обилазнице око Београда

Табела 3.5.-2. Ефекти завршетка обилазнице на емисије 
загађујућих материја од саобраћаја

  NОx (kg/km) CO (kg/km) HC (kg/km) SO2 (g/km)
део цела део цела део цела део цела

Повећања
Кружни 
пут – оби-
лазница

0.7-2.9 0.8-11.4 0.23-1.85 0.28-3.65 0.09-1.22 0.11-1.96 51-290 63-866

Аутопут: 4-6.2 9 2 3.84 1.3 2.6 488 749
обилазни-
ца – плави 
мост 
Војислава 
Илића

2.5 3 1.41 1.94 0.88 1.13 220 272

Смањења
Радничка 4.4 3.6 4.38 3.05 1.95 1.43 431 341
Војводе 
Мишића

4.5 3.9 6.93 5.23 2.65 1.99 493 413

Савска 3.75 3.65 3.72 3.51 2.06 1.94 362 351

Изградњом обилазнице транзитни и делимично почет-
но-завршни токови се премештају на обилазницу, расте-
рећујући на тај начин градске артерије. Прерасподелом са-
обраћајних токова испољава се низ ефеката:

– побољшавање услова саобраћаја за транзитне токове 
на обилазници;

– побољшавање услова саобраћаја за градске токове и 
већину почетно-завршних токова на градским артеријама 
услед растерећења артерије;

– побољшавање услова саобраћаја за део почетно-за-
вршних токова на обилазници услед разлике у приступач-
ности у односу на поједине градске зоне за део почетно-за-
вршног саобраћаја који користи обилазницу;

– побољшање еколошких услова за делове града дуж ар-
терија исказаних кроз смањење емитовања буке и аероза-
гађења;

– остали ефекти (индиректни) – побољшање услова 
функционисања комуналних служби, стварање услова за 
градњу друмских терминала и тржних центара.
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Ефекти на емисију загађујућих материја (NOx) су при-
казани на следећој слици. Процене је могуће израдити 
за основне загађиваче: CO, NOx, CH и SO2. Додатне про-
цене емисија NO2 и PM10 је потребно израдити уз помоћ 
софтвера Прокас, а примери карактеристичних места на са-
обраћајној мрежи Београда ће бити приказани у наредном 
тексту.

Слика 3.5.-3. Расподела саобраћаја у постојећем и планира-
ном стању обилазнице око Београда

Након завршетка изградње Обилазнице на њеној траси 
се очекује повећање концентрације азотових оксида и до 
четири пута, угљен-моноксида до 100%, хлороводоника до 
60%, а сумпордиоксида до три пута у односу на постојеће 
стање. Велике вредности повећања су последица тренутно 
малог обима саобраћаја и повећања учешћа комерцијалних 
возила у саобраћајном току. 

На аутопуту, на делу од везе са обилазницом до Плавог 
моста, очекују се повећане концентрације: азотових оксида 
до 45%, угљен моноксида до 90%, хлороводоника до 100%, а 
сумпордиоксида до 50%.

У Улици Војислава Илића, која делом од Плавог моста 
до раскрснице са Улицом господара Вучића представља 
трасу за кретање теретних возила кроз Београд, јављају се 
концентрације изнад постојећих: азотових оксида до 20%, 
угљен моноксида до 40%, хлороводоника до 30%, а сумпор-
диоксида до 25% у односу на постојеће стање.

У Радничкој улици се региструју ниже вредности штет-
них материја него у постојећем стању. Азотових оксида до 
20% мање, угљен-моноксида до 45% мање, хлоро-водоника 
до 35%, а сумпор-диоксида до 25% мање него у постојећем 
стању.

У Војводе Мишића, азотових оксида до 15 % мање, угљен 
моноксида до 45% мање, хлоро-водоника до 35%, а сумпор-
диоксида до 20 % мање него у постојећем стању.

У Савској улици преусмеравањем саобраћаја на магис-
тралне тангенте могу се остварити следеће редукције: азо-
тових оксида до 3%, угљен-моноксида до 6%, хлоро-водони-
ка до 6%, а сумпор-диоксида до 3%.

Битна смањења су остварена у зонама која су густо на-
сељена и близу централне градске зоне као што је случај са 
Савском улицом и делом ауто-пута у близини клиничко 
болничког центра. 

Диспозиција загађења је остварена на мање насељене 
области око кружног пута и ауто-пута на деоници од круж-
ног пута до Плавог моста. Улица Војислава Илића и цела 
јужна траса кретања теретних возила и даље ће трпети веће 
загађење. 

Радови на реализацији УМП-а од аутопута до Панче-
вачког моста или јужног крака СМТ-а, омогућили би ком-
плетно решавање проблема проласка теретних возила кроз 
Београд, као и омогућили контролу и управљање загађењем 
које производи овај вид транспорта.

3.6. ЕМИСИЈЕ У ВАЗДУХ ИЗ СТАЦИОНАРНИХ ИЗВОРА 

У погледу стационарних извора емисије загађујућих ма-
терија у амбијентални ваздух на територији града Београда, 
издвајамо енергетику (топлане, термоелектране, котлар-
нице, индивидуална ложишта, око 200.000 индивидуалних 
димњака), мали и средњи производни процеси (пекаре, 
припрема брзе хране, роштиљ пице), поједини обновљени 
индустријски објекти на територији града (у надлежности 
Републике) и пољопривреда (коришћење средстава за заш-
титу са земље и из ваздуха). У процесима загревања у ин-
дивидуалним ложиштима користе се течна и чврста фо-
силна горива са већим процентом сумпора, са непознатим 
садржајем пратећих хемијских елемената, а веома често се 
током зимског периода на појединим општинама где је еви-
дентиран већи број индивидуалних ложишта користе раз-
личите врсте горива непознатог порекла. 

Квалитет ваздуха у Београду са аспекта производње 
топлотне енергије у циљу загревања затвореног простора 
(стамбеног, друштвеног, пословног), зависи пре свега од на-
чина загревања, које може бити: 

– грејање које се добија преко даљинског грејања;
– грејање преко индивидуалних блоковских котларница;
– грејање преко самосталних индивидуалних домаћин-

става; 
– грејање преко обновљивих извора енергије (соларних 

колектора, топлотних пумпи).
Структуру тржишта у Београду односно конзума чине 

стамбени (79%) и пословни (21%) потрошачи. Београдске 
електране (БЕ) планирају да оптимално искористе своје ка-
пацитете у оквиру постојеће дистрибутивне мреже, као и да 
развију нову мрежу ради обезбеђивања нових корисника. БЕ, 
својим капацитетима и производњом прате динамику стам-
бене и остале изградње у Београду. У последњих неколико го-
дина годишњи раст конзума кретао се у распону од 2 до 3%.

ЈКП „Београдске електране” представљају систем даљин-
ског грејања који има три целине: топлотне изворе за про-
изводњу топлотне енергије, дистрибутивну цевну мрежу 
за њен транспорт, и примарне предајне станице које су 
смештене у објектима потрошача, у којима се мери и испо-
ручује топлотна енергија. Укупан номинални производни 
капацитет БЕ износи преко 2.800 МW, топловодна мрежа 
дуга је преко 700 километара, а испорука топлотне енергије 
објектима потрошача се врши преко 8.700 топлотно предај-
них станица.

У оквиру система „Београдских електрана” функциони-
шу 59 топлотна извора (велики, средњи и мали), док се из 
четири топлотна извора преузима (купује) топлотна енер-
гија и то из: котларница „Галеника”, ЕИ „Војна академија” и 
„Топчидер” – војна установа. Систем даљинског грејања, уз 
индивидуалне блоковске котларнице чине 14 топлана, и то: 
ТО Нови Београд, ТО Дунав, ТО Вождовац, ТО Медаковић, 
ТО Церак, ТО Миљаковац, ТО Баново брдо, ТО Земун ТО 
Миријево, ТО Коњарник (велика постројења свако преко 
50 МW), ТО Борча, ТО Вишњичка бања, ТО Батајница и ТО 
Младеновац (средња постројења).

Производња и испорука топлотне енергије за загре-
вање санитарне топле воде обавља се током целе године (24 
часа дневно) из 11 топлотних извора. Од 1995. године када 
су преузеле топлану у Младеновцу, Београдске електране 
дистрибуишу и природан гас на територији те општине. 
За дистрибуцију гаса у Младеновцу Београдске електране 
преузимају гас из дистрибутивног система Јавног преузећа 
„Србијагас”. 
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Преузимање и даља дистрибуција гаса обавља се из 
пет мерно регулационих станица. Уколико се снабдевање 
енергентима обавља по плану, од укупне инсталисане сна-
ге топлотних извора око 82% користе природан гас као го-
риво, 17% мазут, док 1% користе остале енергенте (угаљ, 
лож уље, пелет и брикет). Београдске електране снабдевају 
топлотном енергијом у Београду преко 300.000 домаћинста-
ва и одржавају око 150 котларница у школским, предшкол-
ским и социјалним установама.

Врста енергената 
За производњу топлотне енергије у 2012. потрошено је 

природног гаса 82,8% тешког уља за ложење – мазута 16%, 
угља око 0,5%, лож уља 0,2%, биомасе – пелети 0,3% и бри-
кети 0,2%.

Мерење емисије продуката сагоревања загађујућих ма-
терија у ваздух врши се од 1980. године с тим што су пре-
тходних година мерења вршиле спољне лабораторије, а 
данас то ради овлашћена и акредитована лабораторија Бе-
оградских електрана. У прилогу су табеларно приказани 
подаци о врстама горива, количинама коришћеног горива, 
емисије мерених параметара по годинама и по појединач-
ним објектима, за период од 2005. до 2013. године. 

За територију обухваћену ГУП-ом постоје подаци о 
емисијама загађујућих материја само из највећих и далеко 
назначајнијих извора, тачније градских топлана, које при-
падају ЈКП „Београдске електране”. Напомињемо да скоро 
сва велика постројења користе гас као главни енергент, а 
мазут као резервни енергент (у случају несташице главног 
енергента, приоритетног снабдевања тржишта енергијом 
и поремећаја у снабдевању у дистрибутивном систему гла-

вног енергента) или само за старт постројења. Количина 
емитованог загађења зависи од тога колико је сати топлана 
радила на гас, а колико на мазут. Ово се посебно односи на 
прашкасте материје (честице чађи), SО2, којих нема при са-
горевању гаса, као и на далеко мању емисију NOx. 

Напомињемо да нема података о емисијама бројних 
котларница у већим индустријским, друштвеним и стам-
беним објектима, које углавном користе мазут или чврсто 
гориво.

Да би се боље разумела емисија настала сагоревањем 
мазута у градским топланама, у наредној табели, ради илу-
страције, приказани су: потрошња мазута, број сати рада и 
брзина потрошње горива у 2009. години.

Табела 3.6.-1. Потрошња мазута у градским топланама на 
територији ГУП-а у 2009. години

ТОПЛАНА Потрошња 
мазута, t

Број сати рада 
у 2009.г.

Брзина потрошње 
горива, t/h

1. Н.БГД. котао 1 4281 419 10,22
2. Н.БГД. котао 2 7028,7 686 10,24
3. Н.БГД. котао 3 11209,1 1094 10,25
4. ВОЖДОВАЦ 7521,83 1064 7,07
5. МЕДАКОВИЋ 1142,34 1512 0,756
6. МЕДАКОВИЋ, кот 4 617,8 1112 0,556
7. МИРИЈЕВО 856,31 312 2,74
8. КОЊАРНИК 7936,9 1638 4,84
9. ЦЕРАК 2348,38 274 8,57
10. БАНОВО БРДО 2264 677 3,34
11. ЖЕЛЕЗНИК 1573,42 2730 0,576
12. ДУНАВ 12833,59 1620 7,92
13. МИЉАКОВАЦ 864,66 274 3,16
14. ВИШЊИЧКА БАЊА 3082,76 5475 0,563
15. БОРЧА 4803,94 4186 1,15
16. ЗЕМУН 8643,87 5020 1,72
УКУПНО 77008,60 28093 2,741

Пројекат „Мерење димних гасова из индивидуалних 
топлотних извора на територији Београда”, који је изради-
ло ЈКП Димничар, током грејне сезоне 2013/14. године на 10 
београдских општина, показало је следеће: 

Према подацима К.П. Димничар а.д. на простору ГУП-
а постоје 52 школе које нису прикључене на даљинско 
грејање, у којима раде 123 котла на чврсто и течно гориво. 
Резултати мерења на котловским постројењима ових обје-
ката, које је предузеће Димничар обавило показују да:

– 11% прекорачује ГВЕ за угљен моноксид (CO);
– 32% прекорачује ГВЕ за азотне оксиде (NOx);
– 60% прекорачује ГВЕ за димни број.
Како су ово мала постројења снаге до 1МW, нису 

одређиване емисије прашкастих материја и оксида сумпо-
ра. Висока емисија CO, NOx и честица дима је последица 
пре свега квалитета енергента, дотрајалости котловских по-
стројења, лоше подешеног рада горионика и запрљања кот-
лова и димњака.

Емисија из блоковских, индустријских и школских 
котларница, као и ложишта индивидуалних домаћинста-
ва према процени, повећава напред приказану емисију из 
градских топлана за око 10%. 

На простору ГУП-а има и око 140.000 домаћинстава која 
за загревање објеката користе индивидуална ложишта на 
чврсто или течно гориво.

Извршена су мерења димног броја, угљен-моноксида и 
угљен-диоксида на 1.016 индивидуалних ложишта. Гранич-
ну вредност емисије за димни број задовољава само 28,1% 
узорака. Повећана вредност димног броја резултује већом 
емисијом честица што неповољно утиче на степен квалите-
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та ваздуха. У погледу емисије угљенмоноксида (CO) 65,8% 
узорака је било у границама ГВЕ. Од укупног броја узорака 
1016 мерења, 42,5% (432) прелазе ГВЕ прописане Уредбом, 
48,6% мерења извршено је на ложишним уређајима која ко-
ристе чврста горива. 

Идентификација извора загађења у рубним деловима 
града и у његовој непосредној околини је указала на основ-
не морфогенетске карактеристике простора, као и на објек-
те и активности које врше еманацију полутаната и то:

– депоније, копови, јаловишта и пепелишта (првенстве-
но PM мањег дијаметра),

– пољопривредне површине (PM мањег дијаметра и ми-
рисне материје порекла фертилизата),

– индустрија, укључујући и панчевачку (гасовити специ-
фични полутанти),

– ТЕ/ТО комплекси (Обреновац, Лазаревац).
Са ширег простора се највише транспортују ситније 

честице које се практично понашају по законима Брауновог 
кретања, као и гасови. Крупније честице углавном седимен-
тирају у околини извора, док паре недалеко од извора кон-
дензују у честично загађење.

На свом путу честице и гасови трпе трансформацију 
која зависи од хемизма атмосфере кроз коју пролазе.

4.0. АНАЛИЗА ИЗВОРА ЕМИСИЈЕ ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА 
И КАРАКТЕРИЗАЦИЈА ИДЕНТИФИКОВАНИХ ИЗВОРА 
(SOURCE ANALYSIS AND SOURCE APPORTIONMMENT)

Основ за предлагање и предузимање мера у циљу побољ-
шања квалитета ваздуха, односно довођење концентрација 
присутних загађујућих материја на ниво који не представља 
ризик по здравље становништва, јесте анализа извора еми-
сије, њихова карактеризација, као и процена удела сваког 
од извора у доприносу појединачним загађујућим материја-
ма. На основу те анализе могуће је предложити потребне 
редукције емисије у зонама у којима су регистрована пре-
корачења граничних вредности испитиваних параметара. 
У поглављу 4.1 приказана је примењена методологија, док 
је у поглављу 4.2 дат сумарни приказ процена потребне ре-
дукције емисије извора за 12 појединачних мерних станица 
које представљају и зоне са концентрацијама преко ГВ. У 
прилогу 3 налази се детаљан приказ процена потребне ре-
дукције емисије извора по зонама са мапама мерних места 
и приказом врсте извора емисије.

4.1. МЕТОДОЛОГИЈА

4.1.1. Динамика мерених концентрација загађујућих 
материја

Дневне варијације измерених концентрација
Постојање динамике концентрација загађујућих мате-

рија усклађене са активностима становништва на дневном, 
недељном и месечном нивоу, указују на изразити утицај ан-
тропогених извора емисије.

За одговарајућу анализу података коришћени су софтве-
ри R верзија 3.1.0 и Openair.

Зависност концентрација од брзине и правца ветра
Зависност измерених концентрација од брзине и правца 

ветра на одређеном мерном месту указује на могући поло-
жај и тип извора емисије. При већим брзинама ветра рас-
те и вероватноћа за транспорт загађујућих материја са веће 
удаљености, док је при мањим брзинама израженији утицај 
локалних извора емисије на вредности измерених концен-
трација.

За одговарајућу анализу података коришћени су софтве-
ри R верзија 3.1.0 и Openair.

Процена трендова промене концентрација загађујућих 
материја 

Редуковањем сезонских ефеката који веома утичу на 
аеро загађење, извршена је процена трендова промене кон-
центрација загађујућих материја.

За одговарајућу анализу података коришћени су софтве-
ри R верзија 3.1.0 и Openair.

4.1.2. Идентификација и процена доприноса извора 
емисије

Применом Unmix рецепторског модела на измерене 
концентрације загађујућих материја, идентификовани су 
главне групе извора емисије, профили (састав) извора, као 
и њихов квантитативни допринос укупној антропогеној 
емисији.

За одговарајућу анализу коришћен је софтвер EPA 
Unmix верзија 6.0.

4.1.3. Елементи за процену потребне редукције емисије 
извора

Функције расподеле
На концентрације загађујућих материја у ваздуху утичу 

различити фактори као што су положај и интензитет изво-
ра емисије, топографске карактеристике мерног места и ме-
теоролошки параметри, па као такве, представљају случајне 
величине. Било да су анализиране сатне или средње дневне 
вредности, оне се могу описати (фитовати) познатим функ-
цијама расподеле (ФР) (логнормална, Пирсонова 5, Вејбу-
лова итд.). Одабиром функције која најбоље описује мерене 
податке, пружа се могућност коришћења статистичких ме-
тода погодних за предвиђање и процену њихове усаглаше-
ности са стандардима квалитета ваздуха.

За одговарајућу анализу података коришћени је софтвер 
R верзија 3.1.0.

Прекорачења граничних вредности концентрација про-
писаних Уредбом о условима за мониторинг и захтевима 
квалитета ваздуха

Анализа прекорачења урађена је на основу важећих 
регулатива Европске уније (Council Directive 2008/50/EC 
и Council Directive 2004/107/EC), и Уредбом о условима за 
мониторинг и захтевима квалитета ваздуха „Службени 
гласник РС”, бр. 11/10 и 75/10. Граничне вредности концен-
трација са дозвољеним бројем прекорачења дате су у табели 
4.1.3.-1. 

Табела 4.1.3.-1. Прописане граничне вредности концентра-
ција загађујућих материја у ваздуху

Параметар Период усредњавања Гранична 
вредност

Дозвољен број 
прекорачења

сумпор диоксид [μg/m3] 1 сат 350 24 пута годишње
један дан 125 3 пута годишње

календарска година 50  
чађ [μg/m3] један дан 50  

календарска година 50  
азот диоксид [μg/m3] 1 сат 150 18 пута годишње

један дан 85  
календарска година 40  

азот диоксид [μg/m3] 1 сат 150 18 пута годишње
један дан 85  

календарска година 40  
суспендоване честице 
PM10 [μg/m3]

један дан 50 35 пута годишње
календарска година 40  
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Параметар Период усредњавања Гранична 
вредност

Дозвољен број 
прекорачења

угљен моноксид [mg/m3] макс. дневна 8-часов-
на вредност 10  

један дан 5  
календарска година 3  

бензен [μg/m3] календарска година 5  
олово [μg/m3] један дан 1  

календарска година 0.5  
озон [μg/m3] макс. дневна 8-часов-

на вредност 120
25 пута годишње, 
усредњено за три 

године

Познавањем карактеристика одговарајуће ФР за сваки 
низ мерених концентрација могуће је одредити фреквен-
цију и број прекорачења граничних вредности у одређеном 
периоду. 

Процена потребне редукције емисије за достизање стан-
дарда квалитета ваздуха

Редукција емисије извора загађења потребна за дости-
зање стандарда квалитета ваздуха рачуната је коришћењем 
Roll Back једначине и ФР која најбоље описује измерене 
концентрације. Минимална вредност редукције одређена 
је под претпоставком да су све измерене концентрације по-
следица искључиво емисије извора. За израчунавање мак-
сималне вредност редукције, потребно је одредити утицај 
позадинског нивоа (шума), који је у овом случају процењен 
коришћењем секторске анализе трајекторија добијених по-
моћу HYSPLIT модела (GDAS1) кроз интерактивни READY 
систем.

За одговарајућу анализу података коришћени су софтве-
ри R верзија 3.1.0, Оpenair, HYSPLIT (HYbrid Single-Particle 
Lagrangian Integrated Trajectory) Model кроз NOAA ARL 
READY Website (http://www.arl.noaa.gov/HYSPLIT.php).

У даљем тексту је за 12 појединачних мерних станица 
приказана анализа трогодишње базе података:

– динамика мерених концентрација,
– прекорачења ГВ концентрација прописаних Уредбом о 

условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха,
– процена потребне редукције емисије извора,
– идентификација и процена доприноса извора емисије.

4.2. СУМАРНИ ПРИКАЗ ПРОЦЕНА ПОТРЕБНЕ РЕДУК-
ЦИЈЕ ЕМИСИЈЕ ИЗВОРА ПО ЗОНАМА

У претходном поглављу обрађени су подаци за трого-
дишњи период за 12 мерних фиксних станица из монито-
ринг мреже на територији града Београда и то по следећим 
елементима: динамика мерених концентрација згађујућих 
материја, прекорачења вредности концентрација прописа-
них Уредбом о квалитету ваздуха, идентификација и проце-
на доприноса извора емисије и процена потребне редукције 
емисије извора.

У наредном тексту биће приказане процене потребне 
редукције емисије по типу станице, по зонама где су доказа-
на прекорачења годишњих и дневних граничнихвредности. 
На местима где нису урађене процене редукције, биће наве-
дени проценти удела емисије извора.

Градски завод за јавно здравље, Булевар деспота Стефа-
на 54а

Процена редукције емисије извора да би се достигла 
прописана вредност ГВ за РМ10 по годинама износи: 128% 
за 2011. и 2012, односно 129% за 2013. годину. Процењена 
максимална редукција емисије за достизање ГВ за NO2 из-
носи 29% за 2013. годину.

Трг Славија
Процена редукције емисије извора да би се достигла 

прописана вредност ГВ за NO2 износи 60%. Број прекора-
чења сатних вредности био је највећи у 2011. години из-
носио је 192, док је у 2013. сатна вредност прекорачена пет 
пута. Пораст концентрација NO2 током испитиваног пери-
ода растао је са процењеном стопом од 41,88 μg/m-3. 

Нови Београд, Омладинских бригада 104
Процена редукције емисије извора да би се достигла 

прописана вредност ГВ за NO2 износи 90%, док за РМ10 
процена редукције емисије извора износи 70%. На овом 
мерном месту процењена стопа пораста концентрација за 
испитивани период NOx износи 15,61 μg/m-3 годишње. По-
раст концентрације приземног озона са годишњом стопом 
од 7,1 μg/m-3. Током целог анализираног периода NO2 пре-
лази прописану годишњу вредност, а током 2011. и 2012. го-
дине бележи се велики број прекорачења сатних вредности. 
Њихов број креће се од 114 до 129 годишње.

Обреновац, М. Милановића 3 
Процена редукције емисије извора да би се достигла 

прописана вредност ГВ за РМ10 креће се у опсегу од 71 до 
108%. Редукција емисије извора за SO2 налази се у опсегу од 
35 до 56%.

Земун,Трг ЈНА
Процена редукције емисије извора да би се достигла 

прописана вредност ГВ за РМ10 креће се у интервалу од 42 
до 50%. Редукција емисије извора за достизање прописаних 
вредности за бензо-а-пирен (BaP) налази се у опсегу од 50 
до 100%.

Обреновац, Грабовац, О.Ш. Грабовац
Забележен је велики број прекорачења ГВ средњих днев-

них концентрација РМ10, а средње годишње такође прелазе 
прописане ГВ. Процена потребне редукције емисије извора 
ради дрстизања прописане ГВ за РМ10 креће се у интервалу 
од 42 до 65%.

Савски венац, БАС Железничка 4
Према подацима за испитивани период регистрована су 

прекорачења средњих годишњих ГВ за РМ10 и NO2 са уде-
лом извора емисије из саобраћаја за РМ10 64,52% и за NO2 
89,0%. Процена потребне редукције емисије извора ради 
достизања прописане ГВ за РМ10 и NO2 креће се у интерва-
лу од 42 до 65%.

Савски венац, Ветеринарски факултет, Булевар осло-
бођења 18

Према подацима за испитивани период регистрована су 
прекорачења средњих годишњих ГВ за РМ10 са уделом изво-
ра емисије из саобраћаја за РМ10 54,58%. Процена потребне 
редукције емисије извора ради достизања ГВ за РМ10 креће 
се у интервалу од 42 до 65%. 

Земун, Јернеја Копитара бб
Према подацима за испитивани период регистрована су 

прекорачења средњих годишњих ГВ за РМ10. Процена по-
требне редукције емисије извора ради достизања прописа-
не ГВ за РМ10 креће се у интервалу од 50 до 84%. 

Врачар, Бојанска 16
Према подацима за испитивани период регистрована су 

прекорачења средњих дневних ГВ за РМ10 са уделом извора 
емисије из индивидуалних ложишта 63,0% и уделом емиси-
је од саобраћаја 30,4%.

5.0. МЕРЕ ПРЕДУЗЕТЕ ЗА СМАЊЕЊЕ ЗАГАЂЕЊА ВАЗ-
ДУХА ПРЕ ДОНОШЕЊА ПЛАНА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА 

У БЕОГРАДУ 

У наредном поглављу биће таксативно наведене мере 
предузете у циљу смањења загађености ваздуха у сегмен-
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тима идентификованим као доминантним изворима емисје 
загађујућих материја. Предузете мере су углавном биле сас-
тавни део програма рада надлежних управних органа или 
организација.

Мере које су спроведене у периоду до 2011. године у Бео-
градским топланама:

– гашење индивидуалних котларница и прикључење на 
даљински систем грејања: КО Мије Ковачевића 9, Миријев-
ски булевар 2, КО Маљенска 3, КО Уралска11, КО Уралска 
36, КО Диљска 7, КО Богословија;

– модернизације великих топлотних извора: У оквиру 
„Пројекта рехабилитација даљинског грејања у Београду” 
у протеклом периоду урађени су машински радови на по-
стављању нове опреме и модернизације рада ТО Дунав, ТО 
Коњарник и ТО Вождовац;

– новине у раду система су прелазак на дистрибу-
цију топлотне енергије са променљивим протоком, рад 
котлова са регулацијом односа горива и ваздуха, ефи-
каснија размена топлоте за потрошну топлу воду, лакше 
управљање и контролисање производње и дистрибуције 
топлотне енергије; 

– модернизација КО „Институт мајка и дете” – У КО 
„Институт мајка и дете” извршена је реконструкција резер-
воара за течно гориво, са мазута на лако лож уље (D2), а са-
мим тим извршена је реконструкција линије напајања гори-
ва. Проблеми испарења мазутних фракција, које су имали 
станари околних зграда су решени, као и емисије продуката 
сагоревања које су задовољавајуће;

– топлана Церак. Уграђена је нова регулациона опрема 
на гасним инсталацијама на котловима ВК3, ПК1 и ПК2; 

– извршена је модернизација 350 подстаница. На 
грејном подручју ТО „Б. Брдо” и ТО „Миљаковац” из-
вршена је модернизација свих предајних станица као и 
замена старих добошастих измењивача топлоте са пло-
частим;

– за котларнице „Барајево” и „Сењак I” где је коришћен 
угаљ (гранулације орах) прешло се на коришћење ПЕЛЕ-
ТЕ (гранулати пресоване био масе) и на тај начин смањилa 
емисијa продуката сагоревања( сумпорни-оксиди); 

– ЈКП „Београдске електране” од 1980 године спрово-
де мерење емисије и концентрације загађујућих материја у 
амбијенталном вaздуху. Сва мерења обављaју овлашћене и 
акредитоване лабораторијe према важећој законској регу-
лативи. 

Саобраћај као један од извора загађења ваздуха током 
целе године, представља сложен неодвојиви део свако-
дневних антропогених активности, са захтевном инфра-
структуром и урбанистичким решењима. У току 2007. 
године је предузето низ активности у циљу смањења еми-
сије штетних гасова. Предузете активности Секретаријата 
за саобраћај у циљу очувања и напређења стања животне 
средине посебно амбијенталног ваздуха у претходном пе-
риоду су: 

– једна од активности је проширење зоне у којој важи 
режим временски ограниченог паркирања на потезу од Ма-
кензијеве улице ка Булевару ослобођења и од Карађорђеве 
улице ка Сави; 

– у систем јавног превоза интегрисан је и железнички 
саобраћај на правцима према Батајници, Реснику и Пан-
чеву укупне дужине око 100 километара. Повећање ефи-
касности овог система који као погонско гориво користи 
електричну енергију резултираће смањењем интензитета 
аутомобилског саобраћаја а самим тим и на смањење еми-
сије издувних гасова;

– поштовањем предложених Директива од стране Ев-
ропске Уније за смањење емисије штетних гасова код мото-
ра са унутрашњим сагоревањем и давање предности при-
мени алтернативних погонских горива значајно се утиче 
на побољшање квалитета животне средине. У том циљу из-
вршена је набавка 40 нових тролејбуса и реконструисано је 
преко 30 километара трамвајских пруга;

– изградња 50 километара бициклистичких стаза допри-
носи очувању животне средине кроз смањену употребу фо-
силних горива као основног вида транспортне енергије.

У току 2008. године је предузете су следеће активности у 
циљу смањења емисије штетних гасова.

– у 2008. години израђено је неколико Студија које су за 
циљ имале дестимулацију грађана који користе путничке 
аутомобиле за одлазак и долазак на посао и њихово преус-
меравање на јавни градски превоз;

– студија „Паркирај и вози се” приликом које су дефи-
нисана три зонска прстена са могућим локацијама за укљу-
чење у систем „Паркирај и вози се”;

– израдом студије тарифа у паркирању анализиран је 
постојећи тарифни систем. Циљ студије је био постизање 
равнотеже између понуде и тражње за паркинг местима, 
боље искоришћење капацитета паркинг гаража и посеб-
них паркиралишта, мањи обим саобраћаја, буке и аероза-
гађања у граду, стимулисање коришћења јавног градског 
превоза;

– спроведена је кампања „Помери се с пута кад је тра-
ка жута” која је промовисала обележавање нових жутих 
трака резервисаних искључиво за возила Јавног градског 
превоза;

– студијом „Унапређење режима кретања теретних во-
зила кроз град ради снабдевања” прописани су рестрик-
тивни услови за пролазак теретних возила кроз град , реде-
финисани су коридори за њихов пролазак као и временски 
интервал кретања кроз град. Позитивни ефекти примене 
дефинисаних услова се огледају у повећању проточности 
саобраћаја кроз централно градско подручје, смањење вре-
мена задржавања теретних возила у граду, што има за ди-
ректну последицу смањење емисије и буке;

– циљ студије утврђивања оптималне ширине пешач-
ког коридора у зависности од интензитета пешачког тока 
и нивоа опслуживања, коју је по налогу Секретаријата за 
саобраћај одрадио Институт саобраћајног факултета, је 
одређивање даљих активности на афирмацији пешачког са-
обраћаја.

У 2009. години Секретаријат за саобраћај је спровео сле-
деће активности које доприносе унапређењу животне сре-
дине и смањењу загађења ваздуха:

– кампања „Без аутомобила у центар града” (усмеравање 
возача на коришћење јавног превоза уместо личног аутомо-
била као и предочење предности његове употребе);

– цене паркирања (анкета корисника паркинг гаража у 
централној зони Београда коју је по налогу Секретаријата 
за саобраћа извршио Институт Саобраћајног факултета, 
указује да се 56% грађана не би одрекло доласка у центар 
града путничким аутомобилом без обзира на цену парки-
рања);

– побољшање јавног градског превоза (набавка нових 
нископодних аутобуса са „Euro 4” моторима, набавка нових 
нископодних трамваја (планирано 30 возила) и тролејбуса 
(планирано 83 соло возила);

– нови нископодни трамваји (планирано 30 возила).
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У току 2010. Секреатаријат за саобраћај је предузео низ 
активности у циљу побољшања квалитета животне средине: 

– зоне успореног саобраћаја у Београду су уведене у 
улицама Мишарској и Коче Капетана. Увођењем зона ми-
рујућег саораћаја поред смањења буке и загађења постигну-
то је и: смањење обима саобраћаја, смањење брзине возила, 
смањење броја саобраћајних незгода, боља концентрација 
возача и уочавање конфликата, бољи услови за паркирање, 
више слободних површина за кретање пешака и простора 
за игру деце, лепши изглед улице, бољи друштвени живот 
као и побољшање услова становања;

– развијањем бициклистичког саобраћаја као одрживог 
вида транспорта значајно се утиче на смањење концентра-
ције загађујућих материја у ваздуху. До сада је изграђено и 
обележено 65 километара бициклистичких стаза и то: на 
Дунавском и Савском кеју од Дорћола до Аде циганлије у 
дужини од 7 km, на Ади циганлији у дужинио од 8 km, на 
Новом Београду мрежа стаза дужине 50 km. Такође је то-
ком 2010. године у Београду утврђена и обележена траса за 
пролазак међународне бициклистичке руте, која је део Euro 
Velo 6;

– секретаријат за саобраћај је радио на увођењу нових и 
побољшању постојећих координација (зелени талас). Но-
вом светлосном сигнализацијом је опремљено 13 раскрсни-
ца а детекторима возила и пешака опремљено је нових 15 
раскрсница. Координација рада светлосних сигнала уве-
дена је на два потеза и то на Новосадском путу и Булевару 
Михајла Пупина. Корекција сигналних планова и побољ-
шање рада уређаја у линијској координацији ивршено је на 
10 потеза;

– у области стационарног саобраћаја, тачније парки-
рања, као мером управљања саобраћајем, Секретаријат за 
саобраћај је: проширио је зону временски ограниченог пар-
кирања на деловима општина Звездара и Палилула, увео је 
систем једносмерних улица и зонски систем паркирања на 
делу општине Звездара, оивичен улицама Димитрија Туцо-
вића, Батутовом, Булеваром краља Александра и Рузвелто-
вом. Обележено је око 1.700 паркинг места. Одржан је и ок-
ругли сто са учешћем грађана и општине Звездара поводом 
увођења зоне. Систем једносмерних улица и зонски систем 
паркирања уведен је и на делу територије општине Пали-
лула, чије су границе улица Рузвелтова, Краљице Марије, 
27. марта, Џорџа Вашингтона, Булевар деспота Стефана и 
Цвијићева. Обележено је и 1.200 паркинг места. Одржан је 
и округли сто са учешћем грађана и општине Палилула на 
тему увођења зоне.

У 2010. години Секретаријат за сабраћај реализовао је: 
– кампању „Без аутомобила у центру града”, као и „Безбед-

ност деце у саобраћају”, „Непрописно заустављање”, „Безбед-
ност моторциклиста у саобраћају”, „Неприлагођена брзина”, 
„Вожња под дејством алкохола”, „Црвено светло”, „Порука пе-
шацима”, „Закрчење раскрсница”, „CAR POOLING” (попуње-
ност возила), „Зона успореног саобраћаја 1 и 2”, „Зона школе”, 
„Теразије – једнаки путеви за све”;

– у протеклих четири године извршена је координација 
рада светлосних сигнала (зелени талас) на улицама и де-
ловима улица: Краља Милана, Максима Горког, Милентија 
Поповића, Немањина, Омладинских бригада, Пожешка–
Висока–Паштровићева, Ресавска, Сарајевска, Тошин бунар, 
Савска, Светогорска–Македонска–Дечанска, Устаничка, 
Борска, Булевар Милутина Миланковића, Булевар деспота 
Стефана, Бул. Николе Тесле, Булевар Зорана Ђинђића, Цара 
Душана (Земун), Главна (Земун), Карађођева, Кнеза Ми-
лоша–Таковска. Применом наведених мера у претходним 

годинама Секретаријат за саобраћај је допринео смањењу 
емисије из покретних извора, као и смањењу концентра-
ције загађујућих материја у ваздуху. 

Јавни градски превоз представља посебан сегмент ва-
жан за функционисање града и истовремено могућност 
да се његовим повећаним коришћењем смањи коришћење 
приватних индивидуалних возила и допринесе смањењу 
загађења ваздуха. У том погледу чине се напори и преду-
зимају одређене мере. Успостављањем квалитетног сис-
тема ЈГП стичу се услови за повећање мобилности у ко-
ришћењу јавног превоза на рачун коришћења путничких 
аутомобила. 

2008. 
Извршена је обнова аутобуског возног парка са 100 но-

вих аутобуса који су опремљени моторима Euro 4. У том 
моменту то је био важећи стандард за набавку нових ау-
тобуса и ЕУ. Циљ је био замена пре свега аутобуса са Euro 
1 стандардом емисије. Аутобусе са моторима Euro 1 у еко-
лошком смислу можемо сматрати потпуно превазиђенима 
и возилима која имају вишеструко веће емисије у односу на 
Евро 4. Примера ради један аутобус са мотором Euro 1 има 
исту количину емисије штетних гасова као осам аутобуса са 
мотором Euro 4.

2009. 
Током 2009. године сагледане су могућности коришћења 

CNG (компримованог природног гаса) као погонског гори-
ва за аутобусе. У том смислу, током маја и јуна 2009. године 
спроведена је пробно тестирање једног аутобуса са погоном 
на CNG. Возило је радило на 4 линије: 55, 58, 74, 94 и пока-
зало све предности коришћења ове врсте погона. Посебно 
је значајан еколошки моменат јер емисија код аутобуса на 
CNG достиже најстрожије стандарде EEV који су тренутно 
на снази у EU.

Од новембра 2009. године ГСП Београд је у потпуности 
избацио коришћења дизел горива D-2, односно искључиво 
се користи Euro дизел. Ово је је веома битно са становишта 
емисије СО2 и димности, пошто 1 l евродизела има 30-50 
ppm сумпора док је дизел D-2 који се раније користио има 
садржај сумпора од 10.000 ppm/l.

2010. 
У 2010. години започета је највећа обнова тролејбуског 

подсистема. Набављено је укупно 83 нова тролејбуса бело-
руског произвођача „Белкоммунмаш”, које карактерише 
примена савремених електронских система вуче и рекупе-
рације ел.енергије, чиме се смањује утрошак електричне 
енергије по јединици рада и нижи ниво емитоване буке. 

У сарадњи са Секретаријатом за саобраћај покренута 
је акција „убрзавања возила”. Ово је остварено увођењем 
система жутих трака на значајним коридорима: Бранков 
мост, Кнеза Милоша, зона Сајма, а такође и давањем при-
оритета аутобусима на семафорисаним раскрсницама. Ове 
мере треба да смање време задржавања возила, а самим тим 
и емисију штетних гасова која је најизражајнија у режиму 
када возила стоје. 

2011. 
У 2011. години на основу урађене техно-економске ана-

лизе оправданости увођења аутобуса са погоном на CNG у 
експлоатацију, ГСП „Београд” је одлучио да набави првих 
10 аутобуса са том врстом погона. Аутобуси су набављени у 
децембру 2011. године и распоређени на линије које опслу-
жује погон „Карабурма”. У погону „Карабурма” планирана 
је изградња модерне станице за пуњење аутобуса на CNG 
као неопходног предуслова за масовније коришћење овог 
типа погона.
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У 2011. години започета је реализација пројекта обно-
ве трамвајског подситема са 30 нових висококапацитив-
них трамваја „CAF”. До краја 2011. године испоручено је 
14 трамваја а преосталих 16 испоручено је крајем 2012. 
године. 

2012. 
На почетку 2012. године ГСП Београд располагао је са 

810 аутобуса. Првих 10 аутобуса са погоном на CNG пуште-
ни су у редовну експлоатацију. 

У априлу 2012. године набављено је 25 зглобних ауто-
буса IK-218 (Еуро 4) чиме је додатно побољшана структура 
аутобуског возног парка.

2013. 
У 2013. години извршена је највећа обнова аутобуског 

возног парка са 232 нова зглобна аутобуса.
У априлу 2013. године набављено је 32 зглобна аутобу-

са IK-218М (ЕЕV). У периоду август–новембар испоручено 
200 нових зглобних аутобуса Solaris Urbino 18 (Euro 5), на-
кон спроведеног међународног тендера. Модернизацијом 
аутобуског возног парка значајно је унапређен аутобуски 
подсистем. Више од 30% аутобуса у раду имају моторе нај-
виших еколошких перфоманси (Euro 5, ЕЕV).

6.0. ОПИС МЕРА У ЦИЉУ СМАЊЕЊЕ ЗАГАЂЕЊА ВАЗ-
ДУХА НАКОН ДОНОШЕЊА ПКВ

Мере за заштиту ваздуха и њихов ефекат на квали-
тет ваздуха су бројне и захтевају мултидисциплинарни 
приступ и интерсекторску сарадњу. Опште мере су део На-
црта „Програма заштите животне средине Града Београда”, 
Акциони план: Квалитет ваздуха – Посебан циљ, под 4 – 
Побољшање квалитета ваздуха у централним градским зо-
нама и осталим градским агломерацијама и другим струч-
ним разматрањима. Мере дефинисане овим планом су по 
карактеру посебне и разликују се у погледу интензитета и 
времена постизања ефеката, такође се разликују у степену 
примене узимајући у обзир практичну и формално-закон-
ску страну. 

У наредном поглављу ПКВ биће презентоване додатне, 
посебне (специфичне) мере које су доступне и изводиве са 
оквиром за имплементацију.

У погледу доминантних извора емисије, као и за-
гађујућих материја које се сматрају убиквитарним у урба-
ним агломерацијама, посебна пажња у овом плану квали-
тета ваздуха посвећена је утицају на квалитет ваздуха од 
саобраћаја, објеката за даљинско грејање, индивидуалних 
ложишта и загађење ваздуха од изградње и ресуспензије 
прашине.

Услови за добро и ефикасно спровођење ПКВ-а јесте 
претходни дијалог и одговор између оних који планирају и 
доносе одлуке и инвеститора (условно емитера), уз учешће 
стручњака у области заштите животне средине.

6.1. ДУГОРОЧНЕ МЕРЕ У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈНЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ

Могућности које капитални пројекти саобраћајне ин-
фраструктуре пружају у области редукције загађења вазду-
ха су по својим ефектима најзначајнији. Издвајају се:

– Пројекат изградње обилазнице око Београда; и
– Пројекат капацитивног шинског система. 
Формирање обилазнице око Београда обезбедиће мањи 

број возила на најоптерећенијој градској саобраћајници 
(градском аутопуту) и смањиће учешће теретних возила 
и аутобуса. На тај начин се обезбеђују бољи услови у са-
обраћају за становнике Београда. Мања емисија загађујућих 
материја у ваздуху се обезбеђује управо побољшањем усло-
ва у саобраћајном току (са што мање загушења) и смањењем 
броја теретних возила и аутобуса. Очекује се да комплетна 
обилазница буде завршена до краја 2015. године. Завршетак 
пројекта је известан.

Завршетак изградње моста Земун–Борча и активирање 
јужног дела СМТ-а омогућава додатне могућности режимс-
ке контроле приступа теретних возила ободу централне 
градске зоне. Растерећење транзитног пута око Калемегда-
на од тетретних возила смањиће емисију загађујућих мате-
рија у ваздуху обезбеђивањем бољих услова у саобраћајном 
току и погоднију структуру саобраћајног тока.

Капацитивни шински систем треба да омогући да се 
одржи висок ниво коришћења јавног масовног превоза и 
да се променом концепта његовог развоја, шински системи 
промовишу у носиоце транспортне услуге. На тај начин се 
остварује значајно умањење емисије гасова које целокупни 
систем јавног масовног превоза емитује. Реализација проје-
кта још увек није извесна иако постоји већи део пројектне 
документације. Планско решење система масовног превоза 
путника заснива се на ревитализацији и рехабилитацији 
постојећих видова јавног саобраћаја и постепеном увођењу 
мреже савременог градског шинског система типа LRT6. 
Предложени концепт јавног превоза предвиђа три вида 
шинског саобраћаја: градску (и приградску) железницу; ка-
пацитетни шински систем и трамвај. 

Капацитивни шински систем остварује ефекте који да-
леко надмашују остале видове јавног масовног транспорта 
путника (ЈМТП), делимично ангажујући активан градски 
простор. С друге стране, он га ослобађа за хуманије свр-
хе, смањујући потребе за разгранатом уличном мрежом и 
стварајући услове да се многе саобраћајне површине, по-
себно у централној зони, врате пешацима. Преузимајући 
велики део функције површинског индивидуалног мотор-
ног саобраћаја, ублажава негативне последице савремене 
моторизације – саобраћајна загушења, буку и загађивање 
ваздуха и директно утиче на стварање бољих животних 
услова. Највећи ефекти могу се очекивати управо у цен-
тралној зони, на смањење оптерећења саобраћајница, што 
би значајно утицало на услове кретања возила, а тиме и на 
ниво буке и аерозагађења. Процењује се да би због мање 
потрошње нафтиних деривата и побољшања експлоата-
ционих услова на уличној мрежи ниво аерозагађења био 
смањен и до 40%. Због тога би капацитивни шински систем 
у перспективи, као најпогодније решење за масован и брз 
путнички превоз, могао преузети улогу носиоца јавног ма-
совног превоза.
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Административне мере у области саобраћаја 
Усаглашавање и кориговање ценовне политике на ни-

воу града је веома моћна мера за управљање транспорт-
ним захтевима. Мера се пре свега односи на усаглаша-
вање цена појединачне карте у јавном масовном превозу 
са ценом паркирања. Стимулисање коришћења јавног ма-
совног превоза би значило да цена буде нижа у односу на 
цену паркирања (у литератури се чак наводи однос 1:2). 
Ефекти усклађивања цена су најзначајнији у процесу сти-
мулисања коришћења јавног масовног превоза, односно 
дестимулисања коришћења путничких возила у централ-
ним градским зонама (зонама у којима важи наплата пар-
кирања). На тај начин се значајно може утицати на број 
возила која се појављују у најугроженијим зонама. Меру 
је могуће комбиновати са развојем „Паркирај и вози се” 
системом.

Подстицање употребе алтернативних погонских горива, 
пре свега CNG и TNG, кроз бенефиције за уградњу погон-
ских уређаја у бензинска возила мање дажбине при регис-
трацији возила. У склопу ове мере може се комбиновати са 
ценама паркирања, обезбеђивањем јефтинијег паркинга за 
возила са овим погоном или смањењем акциза на еколошки 
чистија горива. 

Спровођење строге контроле при регистрацији и уво-
зу возила. Стање возног парка је један од основних узроч-
ника повећаног јединичног загађења по возилу. Просечна 
старост возног парка у Србији је око и преко 15 година 
(нема званичних података). Неопходно је пооштрити ре-
гулативу о емисијама која важи при регистрацији возила 
као и техничку контролу емисија на прегледу. Паралелно 
треба подстицати замену возила по принципу „старо за 
ново”. Могуће је примењивати и променљиву тарифу ре-
гистрације у зависности од нивоа загађења које се емитује. 

На располагању је велики број мера које треба да обезбеде 
подмлађивање возног парка или бар избацивање највећих 
загађивача из употребе. 

У складу са развојем инфраструктуре неопходно је 
спроводити унапређивање одлуке о кретању теретних во-
зила кроз Београд. Са завршетком северног дела СМТ-а 
(чији је основни део мост Земун–Борча) ствара се могућ-
ност да се токови теретних возила у транзиту, који сада 
користе Савску, Карађорђеву и Дунавску улицу (преко Же-
лезничке станице) преместе на део СМТ-а и тиме омогуће 
значајно умањење утицаја на загађење ваздуха и загушења 
саобраћајног тока на ободу централне зоне Београда. 

6.1.1. Мере за управљање саобраћајем

Управљање саобраћајем се постиже просторним пре-
распоређивањем возила ради ефикаснијег коришћења 
мање оптерећених делова саобраћајне мреже. У Београду 
је у склопу Секретаријата за саобраћај формиран центар 
за управљање саобраћајем. Унапређење управљачког цен-
тра омогућило би спровођење динамичког управљања са-
обраћајем на основу тренутних података. На тај начин би 
се омогућила прерасподела транспортних захтева по са-
обраћајној мрежи на ефикаснији начин. Овакви управљач-
ки центри захтевају велика улагања у саобраћајну опрему, 
комуникационе везе са центром и опрему за управљање 
која се састоји од хардвера, софтвера, модела и алгоритама 
за управљање. У основи се налазе интелигентни транспорт-
ни системи (ИТС).

Главна предност ИТС је побољшање ефикасности транс-
портних система оптимизацијом њиховог функционисања. 
Неадаптивна саобраћајна сигнализација, која се већином 
налази на београдској саобрћајној мрежи, не даје могућност 
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прилагођавања расподеле зеленог времена по правцима у 
зависности од обима саобраћаја. Употреба савременије оп-
реме, детектора и управљања у реалном времену омогућило 
би повећање капацитета раскрсница и вођење саобраћаја у 
зависности од услова саобраћаја. Унапређује се ниво услуге 
утицајем на смањење времена чекања, проточности (броја 
заустављања), што би допринело смањењу емисије штетних 
гасова у ваздух и радом возила у погоднијем режиму.

Краткорочне мере су стандардне ИТС мере чија реа-
лизација је у току и коју треба интезивирати. Односи се на 
унапређење контроле саобраћаја у Београду. Потребно је 
расркснице опремити јединицама за адаптивну контролу и 
уређајима за детекцију, почев од раскрсница које користи 
трамваји и коридора који имају најгушће токове саобраћаја 
(обезбеђујући коридорско управљање). Приоритет реали-
зације зависи од саобраћајног оптерећења на раскрсница-
ма. Ово је предуслов за увођење централног управљања 
саобраћајем путем надгледања мреже, прикупљања инфор-
мација о саобраћају и координисањем саобраћаја на даљину. 

Потребно је дефинисати свеобухватну стратегију кон-
троле саобраћаја која би функционисала на основу зајед-
ничких правила за све раскрснице. Предуслов је и унапре-
дити контролу на раскрсницама (хардвер и софтвер) у 
правцу адаптивне контроле и давања приоритета, као и 
увођење уређаја за детекцију. 

Центар за управљање саобраћајем треба у наредним фа-
зама да интегрише управљање саобраћајем, паркирањем, 
функционисањем јавног превоза и ургентним службама. 
Циљ је обезбеђивање управљања саобраћајном мрежом 
са динамичким вођењем на основу обима саобраћаја, са-
обраћајних и других незгода, посебних догађаја и упра-
вљања паркинг местима.

Адаптивна контрола омогућава и давање приоритета 
возилима јавног масовног превоза на раскрсницама. Ова 
мера је једна од најчешће примењиваних мера у Београду. 
Ефекти ове мере су:

– смањење времена путовања смањењем времена чекања 
на раскрсницама, што је кључни фактор за побољшање 
просечне брзине јавног превоза, што резултира;

– смањење броја возила јавног превоза која су потребна 
да би се обезбедила одређена фреквенција и капацитет;

– смањење оперативних трошкова и трошкова особља;
– побољшање атрактивности јавног превоза (посебно у 

поређењу са приватним аутомобилима).
У склопу примењених саобраћајних трака којима се 

даје приоритет возилима јавног превоза и такси возили-
ма (жута трака) омогућити коришћење и возилима високе 
попуњености. Сва путничка возила са три и више путника 
могу да користе приоритетне траке. На тај начин се стиму-
лише „car pooling”.

Управљање у систему паркирања се односи на више уп-
рављачких сегмената. Поновно покретање пројекта „Пар-
кирај и вози се” чија реализација је у овом тренутку могућа 
за разлику од претходног покушаја 2003. године. Спрово-
дити и стимулисање дуготрајних паркирача да користе тај 
систем. Обезбедити и јасну економску исплативост за ко-
риснике. 

Ефикасније коришћење постојећих ресурса унапређењем 
информација о заузетости јавних паркинг места да би се 
смањило време и пређено растојање у тражењу паркинг места.

Варијабилне цене паркирања у зависности од циљева. 
У зонама и периодима високих загушења и емисија увести 
веће цене паркирања да би се утицало на смањење транс-
портних захтева. Обезбеђивање бесплатног паркирања за 
кориснике „carsharing”-а и „carpooling”-а.

Управљање превозом терета обухвата различите страте-
гије за повећање ефикасности превоза терета. Логистика је 
технички термин за ефикасно управљање теретом и обич-
но се фокусира на смањење трошкова транспорта са разма-
трањем друштвених трошкова као што су утицаји на загу-
шења и загађења. Издвајају се потенцијали следећих мера у 
управљању превозом терета:

– заказивање и рутирање да би се смањила километража 
теретних возила. Предуслов је повећање компјутеризације 
и координације међу превозницима. Основни ефекти мера 
су смањивање укупног саобраћаја теретних возила (пре 
свега за снабдевање) и смањење појављивања возила у врш-
ним периодима;

– промена времена издавања робе ради смањења загу-
шења. Јача контрола поштовања одлука о достави терета 
на територији Београда и разматрање потенцијала доставе 
робе у вечерњим часовима;

– увођење програма за обуку возача за подстицање ефи-
касније вожње.

6.2. ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА 
ВАЗДУХА У СЕКТОРУ ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ЗА ПЕРИОД 

2015–2018

Тренд смањења емисије штетних гасова који потичу од 
аутобуса за јавни градски превоз неопходно је наставити и 
у периоду 2016–2018. годинe. Даље смањење емисије штет-
них гасова и угљен диоксида могуће је постићи енергетским 
и техничко-технолошким управљањем у аутобуском под-
систему јавног градског превоза.

Предлог најзначајнијих мера које је потребно спровести 
у периоду 2016–2018. године представљен је у наредној та-
бели бр. 6.2.-1.

Табела 6.2.-1. План мера и активности за достизање станда-
рада ЕУ у јавном правозу

Ред.
бр. Активност/мера Рок Надлежност Ефекат

1. Обнова аутобуског воз-
ног парка ГСП „Београд” 
са 200 нових аутобуса 
(120 соло на КПГ и 80 
зглобних)

2016–2018. ГСП „Београд”,
Град Београд 
(Одлука 34-
8111/12-С)

Смањење емсија CO 
(25%), NOx (47%), CxHy 
(40%), PM (64%),CO2 
(7,2%)

2. Избацивање из употребе 
аутобуса са Еуро 2 
стандардом загађујућих 
материја

2016–2018. Дирекција за 
јавни превоз,
ГСП „Београд”

Смањењњ емисија 
загађујућих материја

3. Превођење 80 аутобуса са 
Еуро 3 на Еуро 4 стандард 
емисија загађујућих 
материја

2016–2017. ГСП „Београд” Смањење емисија NOx, 
PM

4. Успостављање праксе 
економичне вожње и 
оптимизација потрошње 
горива

2016–2017. ГСП „Београд” Смањење потрошње 
горива (2,5 – 5%), 
смањење емисија CO2

5. Повећање коришћења 
биодизела Б-15 или Б-20

2016–2018. ГСП „Београд” Смањење емисија CO2

6. Унапређење коришћења 
жуте траке – давање при-
оритета возилима ЈГП

2016–2018. Секретаријат 
за саобраћај

Смањење емисија 
загађујућих материја

7. Увођење у употребу 
високо капацитивних 
аутобуса (БРТ систем)

2016–2018. Секретаријат 
за саобраћај

Повећање емергетске 
ефикаснсоти по једини-
ци транспортног рада,
смањење емисија CO2

8. Увођење у употребу 
аутобуса на електрични 
погон

2016–2018. Секретаријат 
за саобраћај
Секретаријат 
за заштиту жи-
вотне средине

Смањење емисија 
загађујућих материја
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– Oбнова аутобуског возног парка у периоду 2015–2018.
године 

Значајно би утицала на даље смањење емисије штетних 
издувних гасова и буке у поређењу са нивоом емисија у 
2014. години. Планирано је да се у 2015. године набави 50 
соло аутобуса који ће имати моторе са високим стандардом 
емисије штетних гасова (Еуро 5). У 2015. Године планира 
се почетак експлоатације аутобуса са чисто електричним 
погоном. План је да се набави пет електричних аутобуса 
(миди) који би радили на линији која би покривала цен-
тралну градску зону. Ово би био почетак коришћења овог 
типа погона који има велике перспективе у будућности 
обзиром на доказану високу енергетску ефикасност у по-
ређењу са аутобусима на дизел погон, нулту емисију за-
гађења и низак ниво емитоване буке. У периоду 2016–2018. 
реално је очекивати повећање броја аутобуса са електрич-
ним погоном. Динамику увођења потербно је дефиниса-
ти на основу техно-економске анализе која би обухватила: 
експлоатационе, еколошке, енергетске и економске аспекте 
увођења овог концепта градских аутобуса. 

Увођење аутобуса са чисто електричним погоном у 2015. 
години представљао би први корак дугорочне стратегије 
развоја, сходно препорукама политике транспорта Европс-
ке уније која је представљена у „Белој књизи транспорта ЕУ 
2011. године”. 

Слика 6.2-1. Прогноза коришћења градских аутобуса у 
земљама ЕУ (2010–2050. година)

У периоду 2016–2018. планира се набавка 230 аутобу-
са (175 соло и 55 зглобних). Сви аутобуси имаће највиши 
стандард емисије штетених гасова (Еуро 6) чиме ће се зна-
чајно смањити емисија штетних издувних гасова. Постоји 
могућност да од планираног броја нових аутобуса 100 соло 
аутобуса буде са погоном на CNG. 

Аутобусе са погоном на КПГ карактерише нижи ниво 
емисије издувних гасова у поређењу са аутобусима на дизел 
погон, посебно кад је реч о емисији микро честица PM, и 
органских једињења. Такође и емисија угљен диоксида CO2 
је за око 25% мања у поређењу са дизел аутобусом сличних 
техничких карактеристика. Tренутно је у Београду 22 ау-
тобуса са погоном на CNG у редовној експлоатацији, који 
су набављена у периоду 2010–2012. Аутобуси су опремљени 
моторима kоји испуњавају у овом тренутку највише нор-
ме ЕПА 2010/Еуро 6. у погледу емисије штетних гасова. На 
слици бр. 6.2-2, предсатвљена је маx. емисија азотних ок-
сида NОx и микро честица PM10, према генерацији мотора 
(ЕУРО и ЕПА норме). Природни гас као погонско гориво 
има одличне анти детонаторске карактеристике (октански 
број 120), што утиче на мирнију фазу сагоревања и експан-
зије. Ово је значајно са становишта смањења нивоа буке, 
чиме се постиже већи квалитет превоза у смислу конфора 
путника и возача. Аутобуси са погоном на CNG емитују 
нижи ниво буке у просеку од 5 до 10 db. 

Слика 6.2.-2. Упоредни приказ емисије гасних аутобуса 
(NOx i PM10) према генерацији мотора

И поред позитивних страна експлоатације аутобуса на 
CNG, пре доношења стратешке одлуке о увођењу аутобу-
са са погоном на CNG неопходно је урадити опсежну тех-
но-економску анализу како би се обезбедила исплативост 
пројекта.

Посебно треба обратити пажњу на однос цена приодног 
гаса и дизел горива, инвестициониа улагања, безбедносне 
аспекате, трошкове одржавања, опремање депоа са специ-
фичном опремом и алатима.

Када је реч о модернизацији аутобуског возног парка 
приватних превозника обзиром да је значајна модерни-
зација обављена у периоду 2010–2012. година, реално је 
очекивати да у периоду 2015–2016. година најмање 10% 
возног парка буде обновљено новим аутобусима класе 
Euro 6. 

– Престанак коришћења аутобуса који су опремљени 
моторима Euro 2 стандардом емисије у централној градској 
зони 2016–2017. 

Престанак коришћења аутобуса који су опремљени мо-
торима Euro 2 спроводиће се сукцесивно са динамиком на-
бавке нових возила како је описано у тачки 5.1.

Ова мера допринеће смањењу емисије штетних гасова 
пошто је познато да су стара возила која су опремљена мо-
торима Euro 2 значајни емитери емисије штетних гасова. Је-
дан аутобус са Еуро 2 мотором произведе исти ниво емиси-
је штетних гасова као седам савремених аутобуса који имају 
моторе Еуро 5/EEV . 

Из анализе емисије штетних гасова на пет најфрекфент-
нијих градских коридора призизали да је неопходно повући 
из експлоатације 68 аутобуса који имају моторе са Еуро 2 
стандардом емисије. У периоду 2016–2018. аутобусе који 
имају Еуро 2 моторе могуће је користити само на приград-
ским линијама, а у 2019. години неопходно је потпуно уки-
дање коришћење овог типа аутобуса. 

– „Ретрофит” 80 аутобуса са Еуро 3 стандардом емисије
У возном парку ГСП „Београд” око 26% чине аутобу-

си са Еуро 3 стандардом емисије штетних гасова. Највећи 
број овог типа аутобуса биће у експоатацији и наредних 
пет година. У том смислу уградњом каталитичких конвер-
тора и филтера честица у издувни систем возила могуће је 
накнадно третирати издувне гасове и тако снизити ниво 
емисије посебно микро честица , која је у рангу емисије 
Еуро 4. 

Из анализе емисије штетних гасова на пет најфрекфент-
нијих градских коридора произлази да је неопходно на 80 
аутобуса који имају моторе са Еуро 3 стандардом емисије 
уградити конверторе.
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Слика 6.2.-3. Конвертор за смањење емисије штетних гасова

– Економична вожња и оптимизација потрошње горива
Циљ ове мере је да се кроз обуку и тренинг са возачи-

ма који управљају аутобусима у јавном превозу постиг-
не смањење потрошње горива, што ће имати утицај и на 
мањау емисију штетних гасова. Такође планирана је и опти-
мизација рада аутобуса по линијамам са типовима аутобуса 
који највише одговарају захтевима на линијама у погледу 
капацитета. Овим мерама очекује се 3–5% смањења потро-
шње горива, што ће се манифестовати и на нижи ниво еми-
сије штетних гасова. 

– Коришћење Биодизела Б-10 или Б-15
У садашњем тренутку употреба горива добијених из 

пољопривредних култура (био горива) је технологија са 
највећим потенцијалом у наредном средњорочном периоду. 
Посебно овај концепт је интересантан за државе са јаким 
агро-индустријским капацитетима. 

БИOДИЗЕЛ (FАМЕ) је продукт естерификације биљног 
уља добијеног од семена уљне репице, соје, сунцокрета, итд. 
Биодизел је, по свим техничким карактеристикама, идеалан 
супституент за фосилни дизел. Користи се независно или 
помешан са дизелом фосилног порекла (Б100, Б20, Б5 или 
Б2 – број означава процентуално учешће биодизела у ме-
шавини). Приликом сагоревања емитује 70% мању емиси-
ју GHG (гасова „стаклене баште”), а значајно мању емисију 
честица, CO, CO2, SO2, NO2, чађи, бензена, толуена. 

Директивом 2009/33/ ЕC донета је обавезујућа одлука за 
све чланице ЕU којом се земље чланице обавезују да обез-
беде минималне пропорције биогорива и осталих обновљи-
вих горива на својим тржиштима. 

Референтна вредност постављених циљева (израчуната 
на основу енергетског садржаја за укупан бензин и дизел 
гориво) је 20% до 31. децембра 2020. године.

Tакође Директивом 2003/96/ ЕC омогућује се државама 
ЕU да биогориво ослободе опорезивања како би их учинила 
конкуретним дизелу и бензину. 

Узимајући у обзир наведене чињенице као и праксу и 
искуства компанија за јавни превоз из Европе реално је да 
се умешавање биодизела 10% или 15% у евродизел који се 
користи за аутобусе за јавни превоз примењује и у Београду 
почев од 2016. године. 

– Жуте траке и давање приоритета возилима јавног пре-
воза

Овом мером се може постићи убрзавање возила јавног 
превоза, чиме се смањује број заустављања на траси линије. 
Режим рада возила у режиму „стани-крени” веома је непо-
вољан са аспекта емисије штетних гасова. Увођење нових 
деоница резервисаних за возила јавног превоза, доприно-
си повећању коришћења аутобуса у односу на коришћење 
путничких аутомобила, па се на тај начин поспешује ко-
ришћење возила јавног превоза за путовање у централну 
градску зону. 

– Увођење у експлоатацију високо капацитивних ауто-
буса (БРТ систем) 

Високо капацитивни дво-зглобни аутобуси све више 
се користе у експлоатацији у многим градовим света. 
Увођењем возила вискоког капацитета, дво-зглогних ауто-
буса, повећава се превозни капацитет на линији, тако да ус-
пешно замењује аутобусе са мањим капацитетом. То прак-
тично значи бољу ефикасност и искоришћеност система 
посебно на градским коридорима које карактеришу интен-
зивни путнички токови. Код ових аутобуса јако је повољан 
однос оствареног транспортног рада и уложене енергије у 
односу на соло и зглобне аутобусе. За ова возила мора се 
дефинисати посебна траса којом би се кретала односно из-
радити студија о броју превезених путника на траси и по-
требном броју возила високог капацитета као и о времен-
ским интервалима кретања ових возила.

6.3. ЕФЕКТИ ПЛАНИРАНИХ МЕРА ЗА СМАЊЕЊЕ ЕМИ-
СИЈЕ ШТЕТНИХ ГАСОВА

Реализацијом предложених мера које се односе на мо-
дернизацију возног парка ГСП „Београд” и приватних пре-
возника имаћемо са еколошког аспекта побољшане пер-
фомансе возила када је у питању емисија штетних гасова. 
Структура возног парка ГСП „Београд” након спроведених 
мера модернизације 2015–2016. године и 2017–2018. године 
представљена је на наредним сликама:

Еколошке ефекте модернизације аутобуског возног пар-
ка ГСП „Београд” у периоду 2015–2018. година набавком 
еколошки прихватљивих возила можемо видети у наредној 
табели 5.2.-1. као и поређење количине емисије штетних га-
сова са 2014. годином. 

Табела 6.3.-1. Емисија штетних гасова од аутобуса ГСП 
„Београд” (тона/годину) 

  2011. 2014. 2017. 2019. 2019/14 (%) Тренд
CO 311,16 245,89 202,43 184,38 25,01 

CxHy 96,85 76,22 55,42 45,69 40,06 

NOx 733,61 508,48 348,86 269,12 47,07 

PM10 14,36 8,32 4,48 2,94 64,62 

Укупно 1155,98 838,91 611,19 502,13 40,14 

CO2 85984 87526 82632 81160 7,27 
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Из табеле 5.2.-1. може се уочити да је реализацијом мера 
обнове возног парка ГСП „Београд” (2015–2018. године) мо-
гуће смањити укупну емисију штетних гасова у поређењу 
са 2014. годином за 40,1%. Посматрано по загађујућим ма-
теријама смањења износе: угљен моноксид (CO) 25,01%; 
угљоводоници (CxHy) 40,06%; азотни оксиди (NOx) 47,0%; 
микро честице (PM10) 64,6%. 

Очекује се смањење емисија угљен диоксида за 7,27% 
као директна последица коришћења 120 аутобуса са по-
гоном на КПГ и смањења потрошње горива која се оче-
кује после спроведених тренинга еко-вожње, оптимиза-
ције рада возила на линијама, регулативних мера које се 
односе на убрзавање возила јавног превоза и умешавања 
био дизела са 15–20%. Планирано је да возни парк при-
ватних превозника буде модернизован са најмање 40 но-
вих аутобуса што чини 10% возила у раду, обзиром да је 
возни парк значајно обновљен у периоду 2010–2012. го-
дина. 

У табели 6.3.-2. представљени су ефекти смањења еми-
сије штетних гасова који се очекују у 2017. години (по-
сле модернизације возног парка од 40 нових аутобуса). 
Најзначајније је смањење емисије микро честица PM10 за 
33,6% и азотних оксида NOx за 15,33% у поређењу са 2014. 
годином. 

6.4. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ СМАЊЕЊА ЕМИСИЈЕ 
ШТЕТНИХ ГАСОВА НА НАЈОПТЕРЕЋЕНИЈИМ СА-

ОБРАЋАЈНИЦАМА 

Ефекти предложених мера које се односе на смањење 
емисије штетних гасова од аутобуса за јавни градски превоз 
посебно ће бити изражене на најфреквентнијим градским 
саобраћајницама.

6.4.1. Бранкова улица (деоница „Бранков мост – Зелени 
венац”) 

Ефекти смањења емисије штетних гасова након спро-
ведених мера у Бранковој улици представљени су у табели 
5.3.1.-1.

Табела 6.4.1.-1. Упоредни приказ емисија штетних гасова у 
Бранковој улици у 2014. и 2019. години 

2014.г 2019.г % тренд
CO (kg) 3001 2605 13,2 

CxHy (kg) 928 598 35,6 

NOx (kg) 5695 3373 40,8 

PM10 (kg) 67 30 55,2 

Укупно (kg) 9691 6606 31,8 

 
CO2 (tona) 1262 1238 1,9 

Очекује се смањење укупне емисије штетних гасова у 
поређењу са 2014. годином за 31,8% и емисије угљен диок-
сида CO2 за 1,9%. 

У табели 6.4.1.-2. дата је пројектована структура ауто-
буса у раду према типу мотора на линијама које пролазе 
деоницом „Бранков мост – Зелени венац” у 2019. години. 
Учешће аутобуса са Euro 6 и Euro 5/EEV нивоом емисије 
штетних гасова је 76%. (слика 6.4.1.-1.)

6.4.2. Булевар деспота Стефана (деоница „Браће Југовића 
– Цвијићева”)

Ефекти смањења емисије штетних гасова након спрове-
дених мера у Булевару деспота Стефана, представљени су у 
табели 6.4.2.-1.

Табела 6.4.2.-1. Упоредни приказ емисија штетних гасова
у Булевару деспота Стефана у 2014. и 2019. години 

2014.г 2019.г % Тренд
CO (kg) 2703 2314 14,4 

CxHx (Kg) 793 519 34,6 

NOx (Kg) 5277 3019 42,8 

PM10 (Kg) 62 26 58,1 

Укупно (kg) 8835 5878 33,5 

 
CO2 (tona) 1151 1120 2,7 

Очекује се смањење укупне емисије штетних гасова у 
поређењу са 2014. годином за 33,5% и емисије угљен диок-
сида CO2 за 2,7%. 

У табели 6.4.2.-2. дата је пројектована структура ау-
тобуса у раду према типу мотора на линијама које прола-
зе деоницом „Браће Југовић – Цвијићева” у 2019. години. 
Учешће аутобуса са Euro 6 и Euro 5/EEV нивоом емисије 
штетних гасова је 71% (слика 6.4.2.-1).

6.4.3.  Булевар Живојина Мишића (деоница „Сајам”) 

Ефекти смањења емисије штетних гасова након спрове-
дених мера у Булевару Живојина Мишића представљени су 
у табели 6.4.3.-1.
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Табела 6.4.3.-1. Упоредни приказ емисија штетних гасова 
у Булевару Живојина Мишића у 2014. и 2019. години

2014 2019 % тренд
CO (kg) 2854 2395 16,1 

CxHy (kg) 856 560 34,6 

NOx (kg) 6038 3478 42,4 

PM10 (kg) 72 27 62,5 

Укупно (kg) 9820 6460 34,2 

 
CO2 (tona) 1175 1138 3,1 

Очекује се смањење укупне емисије штетних гасова у 
поређењу са 2014. годином за 34,2% и емисије угљен диок-
сида CO2 за 3,1%. 

У табели 6.4.3.-2. дата је пројектована структура аутобу-
са у раду према типу мотора на линијама које пролазе де-
оницом „Сајам” у 2019. години. Учешће аутобуса са Euro 6 
и Euro 5 /ЕЕВ нивоом емисије штетних гасова је 59%. (слика 
6.4.3.-1.).

6.4.4. Улица кнеза Милоша (деоница „Масарикова – Мос-
тарска петља”)

Ефекти смањења емисије штетних гасова након спрове-
дених мера у Улици кнеза Милоша представљени су у табе-
ли 6.4.4.-1.

Табела 6.4.4.-1. Упоредни приказ емисија штетних гасова 
у Улици кнеза Милоша у 2014. и 2019. години 

2014 2019 % тренд

CO (kg) 1640 1498 8,7 

CxHy (kg) 505 335 33,7 

NOx (kg) 3286 1966 40,2 

PM10 (kg) 33 17 48,5 

Укупно (kg) 5464 3816 30,2 

 

CO2 (tona) 812 793 2,3 

Очекује се смањење укупне емисије штетних гасова у 
поређењу са 2014. годином за 30,2% и емисије угљен диок-
сида CO2 за 2,3%. 

У табели 6.4.4.-1. дата је пројектована структура аутобуса 
у раду према типу мотора на линијама које пролазе деоницом 

„Сајам” у 2019. години. Учешће аутобуса са Euro 6 и Euro 5/ЕВ 
нивоом емисије штетних гасова је 69%. (6.4.4.-1.).

6.4.5. Главна улица у Земуну

Ефекти смањења емисије штетних гасова након спро-
ведених мера у Главној улици у Земуну представљени су у 
табели 6.4.5.-1.

Табела 6.4.5.-1. Упоредни приказ емисија штетних гасова  у 
Главној улици у Земуну у 2014. и 2019. години 

2014 2019 % тренд
CO (kg) 2838 2478 12,7 

CxHy (kg) 815 579 29,0 

NOx (kg) 5470 3488 36,2 

PM10 (kg) 58 29 50,0 

Укупно (kg) 9181 6574 28,4 

 
CO2 (tona) 1224 1178 3,8 

Очекује се смањење укупне емисије штетних гасова у 
поређењу са 2014. годином за 28,4% и емисије угљен диок-
сида CO2 за 3,8%. 

У табели 6.4.5.-2. дата је пројектована структура ауто-
буса у раду према типу мотора на линијама које пролазе 
Главном улицом у 2019. години. Учешће аутобуса са Euro 6 
и Euro 5/EEV нивоом емисије штетних гасова је 65%. (слика 
6.4.5.-1.).

6.4.6. Булевар ослобођења

Ефекти смањења емисије штетних гасова након спрове-
дених мера у Булевару ослобођења представљени су у табе-
ли 6.4.6.-1.

Табела 6.4.6.-1. Упоредни приказ емисија штетних гасова 
у Булевару ослобођења у 2014. и 2019. години 

2014 2019 % тренд
CO (kg) 3061 2473 19,2 

CxHy (kg) 924 541 41,5 

NOx (kg) 6572 3340 49,2 

PM10 (kg) 58 27 53,4 

Укупно (kg) 10615 6381 39,9 

 
CO2 (tona) 1203 1175 2,3 
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Очекује се смањење укупне емисије штетних гасова у 
поређењу са 2014. годином за 39,9% и емисије угљен диок-
сида CO2 за 2,3%. 

У табели 5.3.6.-2. дата је пројектована структура ауто-
буса у раду према типу мотора на линијама које пролазе 
деоницом „Бирчанинова – Јужни булевар” у 2019. години. 
Учешће аутобуса са Euro 6 и Euro 5/ЕЕВ нивоом емисије 
штетних гасова је 60% (слика 5.3.6.-1.).

6.5. МЕРЕ ЗА СМАЊЕЊЕ ЕМИСИЈЕ ИЗ ТОПЛОТНИХ 
ИЗВОРА 

Мере које се односе на смањење емисије у ваздух из 
стационарних извора, у оквиру ПКВ односе се пре свега 
на објекте Београдских топлана. Њихова надлежност као 
и активности које спроводе на загревању површина затво-
реног простора обавезују их да континуирано повећавају 
површине које се загревају даљинским путем, користе ква-
литетно гориво, побољшавају перформансе система. У том 
смислу предлажу се следеће мере: 

Проширити обухват даљинском топлификацијом обје-
ката у централној градској зони и гасификацијом рубних 
подручја.

Повећати капацитете постојећих топлана и повезивање 
на гасовод.

Реализовати гашење блоковских, индустријских и дру-
гих малих котларница и повезивање на даљински систем 
грејања.

Планирати гасификацију домаћинстава која користе 
чврста и течна горива за загревање у средњој зони.

Планирати гашење или измештање постојећих привред-
них објеката који не могу да се трансформишу или сведу 
емисију загађујућих материја у прописане границе.

Проширити примену БАТ технологија и уградњу систе-
ма за третман димних гасова у индустрији.

Реализовати следеће планиране активности у наредном 
периоду у оквиру Програма рада топлана: 

Гашење блоковске котларнице КО Вељко Дугошевић 18; 
Обезбеђивање финансијских средстава за реконструк-

цију топлане Земун у циљу смањења капацитета, пребаци-
вања потрошача на снабдевање из топлане Нови Београд, и 
промене рада на еколошки прихватљив енергент; 

Обезбеђење захтеваног континуалног и потребног броја 
периодичног мониторинга емисије, продуката сагоревања 
уградњом уређаја за континуални мониторинг на великим 
ложиштима (преко 50 MW) и ангажовањем још једне лабо-
раторије како би се тим резултатима употпунила листа за-
гађујућих материја, праћењем параметара који се емитују у 
ваздух у односу на делатност објекта;

Реконструкција топлана „Баново брдо”, Миљаковац, 
Церак и Миријево са циљем повећања енергетске ефикас-
ности у производњи (аутоматизација сагоревања и вођења 
процеса дистрибуције топлотне енергије према прогнози-
раним временским приликама) и смањења буке и осталих 
штетних емисија загађења у животну средину изазване ра-
дом постројења, све у циљу одрживости рада топлане и ок-
ружења у којем се налази (густо насељене области) ;

Реконструкција КО „Железник”, КО ,,Ресник”, КО Борча, 
КО Вишњичка бања, КО Сремчица, КО Браћа Марић, КО 
Македонска (Земун), КО Петра Драпшина (Младеновац), 
КО ГАК Краљице Марије и осталих блоковских и индиви-
дуалних котларница које неће бити угашене, у циљу прелас-
ка нарад са енергетом који би обезбедио рад у оквирима ис-
под ГВЕ штетних материја у ваздух уз подизање енергетске 
ефикасности у производњи;

Смањење емисије NOx на великим ложиштима (преко 
50 MW) у циљу прилагођавања емисија штетних материја 
по IED

6.6. МЕРЕ ЗА СМАЊЕЊЕ РЕСУСПЕНДОВАНИХ ЧЕСТИ-
ЦА И ЕМИСИЈЕ ЗБОГ КОМУНАЛНИХ АКТИВНОСТИ 

Моделирањем извора емисије и квантификацијом 
појединих полутаната који учествују у укупном фону за-
гађујућих материја у атмосферу дошло се до податка да ре-
суспендоване честице (прашина) на неким местима током 
лета имају учешће од скоро 30%.

Два су основна разлога појаве ресуспендоване прашине:
– повећана емисија и
– лоша комунална хигијена, посебно одржавање и чишћење 

саобраћајница.
Емисија која утиче на количину ресуспендоване праши-

не се првенствено односи на саобраћај, комуналне актив-
ности (изградња, реконструкције и други радови на објек-
тима), лошег одржавања зелених површина и др.

Из напред наведених констатација произилазе посебне 
мере за смањење концентрације ресуспендованих честица:

– смањити емисију из возила, посебно теретних: пара и 
честица;

– одржавати саобраћајнице, чистити и по могућству 
прати;

– саобраћајнице у граду треба да прати кишна каналска 
мрежа са довољно сливника;

– проширити територију на којој се организовано са-
купља и одвози смеће;

– изоловати градилишта у оквиру којих се граде, рекон-
струишу објекти и обнављају фасаде, како не би долазило 
до еманације прашине;

– обавезати власнике да обнављају фасаде зграда;
– пооштрити контролу спровођења комуналних пропи-

са и по потреби донети нове који ће унапредити стање у на-
веденим областима.

7.0. ЗАKЉУЧАК

Секретаријат за заштиту животне средине предложио је 
Градоначелнику града Београда да, на основу члана 52. Ста-
тута града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 
39/08 и 6/10), а у вези са чланом 26. Закона о заштити вазду-
ха („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 10/13) и Правилни-
ка о садржају планова квалитета ваздуха („Службени гла-
сник РС”, број 21/10) и у складу са Решењем о утврђивању 
Програма коришћења Буџетског фонда за заштиту животне 
средине за 2012. годину („Службени лист Града Београда”, 
број 15/12) донесе одлуку о покретању Јавне набавке за из-
раду Плана квалитета ваздуха у Београду.

На основу члана 6. став 4. Закона о заштити ваздуха 
(„Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 10/13) и члана 42. став 
1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05 и 71/05 
– исправка и 101/07, 65/08 и 16/11) којим је донета Уредба 
о одређивању зона и агломерација на територији Републике 
Србије и Правилника о садржају планова квалитета ваздуха 
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(„Службени гласник РС”, број 21/10), План квалитета вазду-
ха јесте инструмент политике планирања и заштите вазду-
ха, који се доноси у циљу очувања и побољшања квалитета 
ваздуха и избегавања, спречавања или смањења штетних 
последица по здравље људи и/или животну средину.

План квалитета ваздуха је основни документ за упра-
вљање квалитетом ваздуха на локалном нивоу. Његовом 
израдом омогућава се практично решавање проблема ква-
литета амбијенталног ваздуха у зонама, агломерацијама где 
мере које су донете на националном нивоу (стратегије) чес-
то не могу допринети реализацији постављених циљева и 
достизању одговарајућег квалитета амбијенталног ваздуха 
на локалном нивоу.

У случају прекорачења оних граничних вредности за 
које је рок за постизање већ истекао, плановима квалите-
та ваздуха утврђују се одговарајуће мере, како би се период 
прекорачења скратио највише што може.

Плановима квалитета ваздуха утврђују се опште и спе-
цифичне мере намењене заштити осетљивих група станов-
ништва, посебно деце.

План квалитета ваздуха обезбеђује доносиоцима одлука 
на локалном нивоу да поступају у складу са предложеним 
мерама узимајући у обзир следеће:

– доказ да су све опције које су предложене донете на ос-
нову cost-benefit-а и да су изводљиве;

– начин на који ће органи локалне власти користити 
своју позицију заједно са осталима да се постигну задати 
циљеви;

– временски оквир са јасним роковима у којима ће ло-
кална власт и друге организације спровести мере предло-
жене у АП;

– квантификацију очекиваних утицаја у складу са пред-
ложеним мерама и тамо где је могуће индикаторе који ће 
показати да су мере довољне да се постигну постављени 
циљеви;

– начин на који ће локална власт пратити спровођење 
мера и ефикасност истих.

План квалитета ваздуха у агломерацији Београд са-
чињен је у складу са Правилником о садржају планова 
квалитета ваздуха („Службени гласник РС”, број 21/10), 
и у потпуности је уважио Правилник. Поред тога и многа 
друга стратешка документа, студије, анализе, извештаји, 

планови, научни и стручни радови су анализирани у циљу 
што бољег и детаљнијег сагледавања квалитета ваздуха. На 
основу свеукупних података који су презентирани у тексту 
ПКВ сачињен је и Акциони план са предлогом активности, 
временским оквирима, индикаторима и резултатима који се 
очекују. Анализа потребних финансијских средстава није 
презентирана. Треба напоменути да су за све активности 
наведени већ постојећи извори финансирања, као и пред-
лози за потенцијалне изворе финансирања који до сада 
нису били узети у обзир.

8.0. ОПИС МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И/ИЛИ СМАЊЕЊЕ 
ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА СА ТАБЕЛАРНИМ ПРИКАЗОМ 

МЕРА, ОЧЕКИВАНИМ ЕФЕКТИМА, ВРЕМЕНСКИМ 
ОКВИРИМА И НОСИОЦИМА ЗАДАТАКА – АКЦИОНИ 

ПЛАН

Имајући у виду мере предузете претходних година за 
смањење емисије у ваздух (смањење броја индивидуал-
них ложишта, побољшања у термоелектранама, проши-
рење мреже за даљинско грејање, као и мере за бољи јавни 
транспорт), очекивало би се да квалитет ваздуха у нивоу 
дисајних органа становништва буде побољшан. Међутим, 
нема директне екстраполације којом би се то потврдило. 
Концентрације загађујућих материја у приземним слојеви-
ма ваздуха (ground level concentrations) где се људи крећу, 
играју главну улогу у утицају на здравље људи (види 2.5.4. 
Кретање концентрација загађујућих материја у периоду од  
2000. до 2010. и Поглавље 4.0.). Квалитет ваздуха је у осно-
ви одређен дисперзијом загађења од извора до рецептора, а 
имајући у виду хемијске реакције у ваздуху и метеоролошке 
услове који имају главну улогу у ширењу загађујућих мате-
рија из сваког појединачног извора на локалном и регио-
налном нивоу. 

Мере које су предложене Планом квалитета ваздуха ба-
зиране су на пројекцији побољшања квалитета ваздуха, од-
носно смањења загађења за период до 2020. године. 

Секретаријат за заштиту животне средине као орган 
локалне самоуправе, у складу са прописима, надлежан је 
за контролу квалитета ваздуха у Београду у оквиру спро-
вођења Програма контроле квалитета ваздуха на терито-
рији Београда.

Табела 8.0-1. Акциони план за спровођење Плана квалитета ваздуха за агломерацију Београд9

Ред. 
бр.

Специфичан 
циљ Задатак Мере/Активности Рокови Очекивани резултати Индикатори Носиоци активности/

партнери Извор финансирања

1. Смањити 
емисије штет-
них материја 
у ваздух из 
топлотних 
постројења и 
ложишта

1. Извршити гашење 
одређеног броја 
котларница које као 
енергент користе 
мазут и угаљ 
2. Прилагодити рад 
средњих и малих 
ложишта за довођење 
емисија штетних мате-
рија у ваздух у оквире 
испод ГВЕ 
3. Прилагодити рад 
великих ложишта за 
довођење емисије NOx 
у оквире испод ГВЕ 
4. Повећати учешће 
обновљивих извора 
енергије у финалној 
потрошњи топлотне 
енергије

1.Гашење индивидуалних 
ложишта и котларница и пре-
бацивање потрошача који се 
загревају на даљински систем 
грејања из великих ложишта 
на гас
2.Формирање тимова у Град-
ској управи за подршку реали-
зацији плана ЈКП БЕ за гашење 
и прилагођавање ложишта 
(представници Секретаријата 
за заштиту животне средине, 
Секретаријата за енергетику, 
,Секретаријата за урбани-
зам и грађевинске послове, 
Секретаријата за имовинске и 
правне послове, Секретаријата 
за финансије)
3.Увођење стандарда 14001 у 
ЈКП БЕ
4. Изградња постројења која 
користе обновљиве изворе 
енергије (геотермална, соларна, 
биомаса и друго)

2016–2020. 1. Смањен број инди-
видуалних ложишта, 
угашене блоковске 
котларнице и потпу-
но прилагођен рад 
преосталих ложишта 
у складу са Уредбом 
о ГВЕ штетних мате-
рија у ваздух 
2. Повећана повр-
шина простор који 
се загрева путем 
даљинског система 
грејања великих 
ложишта које користе 
еколошки прихва-
тљив енергент и чија 
је емисија штетних 
материја испод ГВЕ 
3. Повећана површи-
на простора који се 
греје из обновљивих 
извора енергије

1. Смањење 
потрошња 
енергената 
и годишњих 
емисија 
загађујућих 
материја из 
топлотних по-
стројења (%) 
2. Број уговора 
о гашењу 
ложишта 
других субје-
ката и њихово 
пребацивање 
на снабдевање 
топлотном 
енерријом из 
СДГ великих 
ложишта

Београдске електране 
Секретаријат за енер-
гетику Секретаријат 
за заштиту животне 
средине
Секретаријат за 
образовање и дечју 
заштиту, Секретари-
јат за спорт и омла-
дину, Секретаријат за 
здравство
Секретаријат за урба-
низам и грађевинске 
послове
Секретаријат за 
имовинске и правне 
послове
Секретаријат за 
финансије
Секретаријат за ин-
спекцијске послове
Општине 
Друге заинтересоване 
стране

Буџет Града Бео-
града, 
Београдске елек-
тране, 
Општине и друге 
заинтересоване 
стране 

9 Специфични циљеви, задаци и мере/активности су усаглашене са Програмом заштите животне средине града Београда „Службени лист Града Београда”, број 72/15
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Ред. 
бр.

Специфичан 
циљ Задатак Мере/Активности Рокови Очекивани резултати Индикатори Носиоци активности/

партнери Извор финансирања

2. Смањити 
емисије из 
термоенергет-
ског комплекса 
на ниво испод 
граничне вред-
ности емисија

1. Реализовати према 
утврђеним плановима 
пројекте за смањење 
емисија загађујућих 
материја у ваздух ТЕ 
„Никола Тесла” А и Б

1. Успостављање сарадње и 
годишње извештавање града 
Београда у напретку у релиза-
цији пројеката

2016–2020. 1. Смањење еми-
тованих количина 
загађујућих материја 
у ваздух 

1. Емитоване 
количине 
загађујућих 
материја из 
термоенергет-
ског комплекса 
(kg/god) 

(ПД ТЕНТ)
(ЈП ЕПС) (Министар-
ства надлежно за 
послове заштите 
животне средине)
Секретаријат за 
енергетику
Секретаријат за 
заштиту животне 
средине

Буџет Републике 
Србије
ИПА фондови,
Међународне 
донације

3. Смањити 
емисије штет-
них материја 
пореклом од 
саобраћаја

1. Побољшати услугу 
јавног превоза
2. Изместити транс-
портни и транзитни 
саобраћај из градског 
језгра
3. Побољшати регула-
цију саобраћаја
4. Повећати површине 
пешачких зона и 
дужину бициклистич-
ких стаза
5. Повећати површине 
регулисаног јавног 
паркинг простора
6. Подићи свест људи 
о здравим стиловима 
живота

2. Обезбеђивање аутобуса 
за јавни превоз у складу са 
захтевима ЕУ у погледу емисијa 
(табела 6.2.-1.)*
2. Припрема и почетак из-
градње обилазнице за теретни 
саобраћај
2. Планирање и спровођење 
мера за унапређење протока/
сигнализације на основу 
података о оптерећењуса-
обраћајница 
3. Успостављање и коришћење 
информационог система за ре-
гулацију саобраћаја у реалном 
времену у данима повећаног 
загађења ваздуха (РХМЗ, 
аутоматски мониторинг 
ваздуха, Агенција за заштиту 
животне средине, Дирекција за 
саобраћај, ЈП ГСП)
4. Изградња бициклистичких 
стаза, изградња паркинг места 
за бицикле 
5. Изградња надземних и подзем-
них гарaжа и паркинг места на 
ободу централног градског језгра
6. Креирање и реализација кам-
пање за подизање јавне свести 
о здравим стиловима живота

2016–2020. 1. Смањена са-
обраћајна гужва, 
и загушења на 
најоптерећенијим 
саобраћајницама
2. Повећан број 
грађана који користе 
јавни превоз 
4. Смањен број дана 
са прекорачењем 
граничних вредности 
параметара квалитета 
ваздуха

1. Број локација 
на којима 
је дошло до 
растерећења 
саобраћаја
2. Површине 
пешачких зона 
(km2)
3. Процена 
броја путника у 
јавном превозу
4. Дужина би-
циклистичких 
стаза (km)
5. Број дана 
прекорачења 
изнад гранич-
них вредности 
загађујућих 
материја 
пореклом од 
саобраћаја 

Секретаријат за 
саобраћај 
Дирекција за грађе-
винско земљиште и 
изградњу Београда
Секретаријат за 
заштиту животне 
средине 
Градско саобраћајно 
предузеће
Општине 
Организација цивил-
ног друштва и
друге заинтересоване 
стране 

Буџет Града Бео-
града
ЕУ фондови
Међународне 
донације

4. Успоставити 
ефикасан 
систем мо-
ниторинга и 
извештавања о 
квалитету ваз-
духа у агломе-
рацији Београд

1. Успоставити ин-
форамциони систем 
квалитета ваздуха 
као део интегралног 
информационог сис-
тема животне средине 
града Београда
3. Успоставити 
систем за континуи-
рано извештавање и 
доступност податка о 
квалитету ваздуха 

1. Обезбеђивање континуира-
ног мониторинга и одрживог 
система локалне мреже за 
мониторинг квалитета ваздуха 
2. Успостављање базе података 
о квалитету ваздуха компа-
тибилне са базама података 
Агенције за заштиту животне 
средине и обезбеђивање ресур-
са за њено одржавање 
3. Унапређење и стално одржа-
вање локалног регистра извора 
загађивања животне средине 
4. Израда плана комуникације са 
медијима и широком јавности 
и обезбеђивање потребних 
капацитета и техничких услова 
за његову реализацију (обука 
запослених, повезивање база 
података, обезбеђивање ин-
форамција у реалном времену, 
унапређење и стално ажурирање 
интернет презентације и сл.)

2016–2020. 1. Успостављен сис-
тем за обезбеђивање 
поузданих података 
неопходан за упра-
вљање квалитетом 
ваздуха у агломера-
цији Београд
2. Повећана свест 
грађана о могућем 
сопственом допри-
носу на смањење 
загађења ваздуха

1. Број параме-
тара квалитета 
ваздуха који 
се континуи-
рано прате и 
евидентирају у 
информациону 
базу података 
2. Број загађи-
вача који дота-
вљају податке 
у у локални 
регистар 
2. Број инфо-
рамција упуће-
них јавности 
о квалитету 
ваздуха (из-
вештаји, билте-
ни, саопштења, 
апели, подаци у 
реалном време-
ну и сл.)

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине
Завод за информати-
ку и статистику
Секретаријат за ин-
спекцијске послове
Комунална полиција
Секретаријат за 
саобраћај
Секретаријат за 
енергерику
Секретаријат за 
привреду
Служба за информи-
сање

Буџет града Бео-
града
Донаторска средства

5. Успоставити 
ефикасан сис-
тем поштовања 
принципа 
заштите жи-
вотне средине 
на територији 
агломерације 
Београд

1. Обезбедити 
поштовање принципа 
заштите животне 
средине при изради 
планских документа и 
поштовање техничке 
документације при 
изградњи 
2. Успоставити ефика-
сан систем контроле 
и надзора извора 
загађујућих материја 
у ваздух

1. Припремити и успоставити 
званичан механизам сарадње, 
координације активности и 
размене информација између 
републичких органа надлеж-
них за заштиту животне 
средине и инспекцијски надзор 
и органа града Београда у обла-
сти заштите животне средине
2. Успоставити званичне 
механиземе координације ак-
тивности и размене података, 
и у реалном времену, између 
организационих јединица 
Градске управе града Београда 
по питањима од значаја за 
заштиту животне средине 
3. Пратити поштовање издатих 
услова и мера за заштиту 
животне средине 
4. Пратити поштовање ус-
постављања система интегри-
саних дозвола и увођење BАТ-а 
за постројења која подлежу 
Закону о интегрисном спре-
чавању и контроли загађења 
животне средине

2016–2020. 1. Обезбеђен већи 
степен постовања 
законске регулативе 
у облати заштите 
ваздуха и принципа 
заштите животне 
средине бољом 
координацијом 
активности свих 
надлежних органа 

1. Број издатих 
услова за заш-
титу животне 
средине 
2. Број извеше-
них контро-
ла извора 
загађујућих 
материја у 
ваздух
2. Број издатих 
решења о за-
брани рада због 
прекорачења 
ГВЕ емисија у 
ваздух

Секретаријат за ин-
спекцијске послове
Комунална полиција
Секретаријат за 
заштиту животне 
средине
(Министарство 
надлежно за послове 
заштите животне 
средине)

Буџет града Бео-
града
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Ред. 
бр.

Специфичан 
циљ Задатак Мере/Активности Рокови Очекивани резултати Индикатори Носиоци активности/

партнери Извор финансирања

6. Смањити ути-
цај реемисије 
суспендованих 
честица на за-
гађење ваздуха 

1.Смањити ниво еми-
сија суспендованих 
честица са отворених 
површина услед куму-
налних и грађевни-
ских активности

1. Редовно одржавање кому-
налне хигијене
2. Повећан надзор над обез-
беђењем градилишта

2016–2020. 1.Смањен утицај ре-
емисије на загађење 
ваздуха суспендова-
них честицама

1. Површина 
саобраћајни-
ца и других 
орворених по-
вршина које се 
редовно перу
2. Број надзора 
градилишта 
са аспекта 
обезбеђења од 
загађења жи-
вотне средине

Секретаријат за кому-
налне делатности
Секретаријт за ин-
спекцијске послове

Буџет града Бео-
града

План квалитета ваздуха у агломерацији Београд са Акционим планом се објављује у „Службеном листу Града Београ-
да”, а на интернет-страници Града се објављују План квалитета ваздуха у агломерацији Београд и прилог Плану квалитета 
ваздуха у агломерацији Београд.

Скупштина Града Београда
Број 501-84/16-С, 8. фебруара 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
ПАЛИЛУЛА

Скупштина Градске општине Палилула, на 24. седници одржаној 29. децембра 2015. године, на основу члана 1. и члана 
9. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС”, број 16/02, 115/05 и 107/09), чл. 111. 
и 209. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС”, број 24/11) и члана 25. Статута градске општине Палилула 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 16/10 и 35/13), донела је 

ОДЛУКУ

О ПРУЖАЊУ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ ПОРОДИЉАМА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА У 2016. ГОДИНИ

Члан 1. 
Овом одлуком утврђује се право на остваривање финансијске помоћи породиљама Градске општине Палилула као по-

себан вид подстицаја рађања деце.

Члан 2.
Право на остваривање финансијске помоћи остварује породиља за свако новорођено дете, уколико она или отац детета 

имају пријављено пребивалиште на територији градске општине Палилула у тренутку рођења детета.

Члан 3.
Захтев за остваривање овог права подноси се Одељењу за друштвене делатности и заједничке послове Управе Градске 

општине Палилула на обрасцу који доноси начелник Управе Градске општине Палилула у року од 15 дана од дана ступања 
на снагу ове одлуке. 

Уз поднети захтев неопходно је приложити следећа документа:
– уверење о пребивалишту за породиљу односно једног од родитеља;
– извод из матичне књиге рођених за новорођенче;
– фотокопију личне карте породиље односно једног од родитеља;
– фотокопију картице текућег рачуна породиље односно једног од родитеља.
На основу поднетог захтева и приложене документације, начелник Одељења за друштвене делатности и заједничке по-

слове Управе Градске општине Палилула доноси решење. 
О жалби на решење Одељења за друштвене делатности и заједничке послове Управе Градске општине Палилула одлу-

чује Веће Градске општине Палилула. Одлука Већа је коначна. 

Члан 4. 
Финансијска помоћ породиљама градске општине Палилула исплаћује се једнократно у износу од 10.000,00 динара уп-

латом на текући рачун породиље односно једног од родитеља. 
Сви порези и доприноси на износ финансијске помоћи из става 1. овог члана падају на терет Градске општине Па-

лилула. 
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Члан 5.

Право на остваривање финансијске помоћи породиље остварују на основу података којима располаже Патронажна 
служба Дома здравља Палилула која Одељењу за друштвене делатности и заједничке послове Управе Градске општине Па-
лилула по службеној дужности доставља дневни списак новорођене деце.

У случају да се у тренутку остваривања финансијске помоћи утврди да породиља није жива, да је напустила дете, да је 
лишена пословне способности или је из других оправданих разлога спречена да се непосредно брине о детету, право на 
финансијску помоћ уместо ње може да оствари отац или особа која се по позитивним законским прописима непосредно 
брине о детету о чему се поред документације из члана 3. одлуке, доставља и потврда надлежне институције којом се по-
тврђује непосредно старање о детету.

Члан 6.

Средства за остваривање права која су предвиђена овом одлуком обезбеђују се у буџету Градске општине Палилула.

Члан 7.

Остваривање права на финансијску помоћ породиљама примењује се за сву новорођенчад рођену од 1. јануара 2016. 
године до 31. децембра 2016. године.

Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
На основу напред изнетог донета је Одлука као у диспозитиву.

Скупштина Градске општине Палилула
Број 060-1-6/2015-I-6-24-3, 29. децембра 2015.године

Председник
Аца Јевтић, ср.

ОБРЕНОВАЦ

На основу члана 15. става 3. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник РС”, бр. 48/94 и 11/98) 
члана 34. став 1. тачка 7. Закона о избору народних посланика („Службени гласник РС”, бр. 35/00, 69/02 – др. пропис, 57/03 
– УС, 72/03 – др. закон, 18/04, 85/05 – др. закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – УС, 36/11), Одлуке о распи-
сивању рефрендума на делу територије градске општине Обреновац, подручју насељеног места, односно подручју Месне 
заједнице Бело Поље („Службени лист Града Београда”, број 73/15), Изборна комисија Градске општине Обреновац, на сед-
ници одржаној 4. фебруара 2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О ОДРЕЂИВАЊУ ГЛАСАЧКОГ МЕСТА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ГЛАСАЊА НА РЕФЕРЕНДУМУ РАСПИСАНОМ ЗА 28. ФЕБ-
РУАР 2016. ГОДИНЕ РАДИ ПОТВРЂИВАЊА ОДЛУКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ VII-01 БР. 020-149 ОД 3. ДЕ-

ЦЕМБРА 2015. ГОДИНЕ О ОСНИВАЊУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ШЉИВИЦЕ

I. Одређује се у Градској општини Обреновац  гласачко  место број 1/20 – МЗ Бело Поље, Зграда ФК „Бело Поље”, за 
спровођење гласања на референдуму расписаном за 28. фебруар 2016. године, ради потврђивања Одлуке Скупштине Град-
ске општине Обреновац VII-01 бр. 020-149 од 3. децембра 2015. године о оснивању Месне заједнице Шљивице од дела 
насељеног места Бело Поље на територији градске општине Обреновац, које обухвата гласаче са подручја целог насељеног 
места Бело Поље.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”, и на гласачком месту. 

Изборна комисија Градске општине Обреновац
VII-01 број 014-1/3, 4. фебруара 2016. године

Председник
Виктор Стојковић, ср.
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На основу члана 200. Закона о привредним друштвима 
(„Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11 и 83/14), члана 15. 
Одлуке о оснивању привредног друштва за управљање Сло-
бодном зоном Београда („Службени лист Града Београда”, број 
46/15), Скупштина друштва, на седници одржаној 1. фебруара 
2016. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ПРИВРЕДНОГ 
ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ СЛОБОДНОМ ЗОНОМ БЕО-

ГРАДА
Члан 1.

У Одлуци о оснивању привредног друштва за управљање 
Слободном зоном Београда („Службени лист Града Београ-
да”, број 46/15), после члана 9. додаје се члан 9а, који гласи:

„Средства за рад, инвестирање и финансирање инфра-
структурних пројеката обезбеђиваће се из пословних при-
хода привредног друштва.

Уколико средства из пословних прихода у периоду 
2016–2018. године привредног друштва нису довољна за 
обављање послова у вези са управљањем Слободном зоном 
Београда, средства за текуће пословање могу се обезбедити 
из буџета Града. Надлежна организациона јединица Градске 
управе града Београда и Слободна зона Београд 2015 д.о.о. 
закључиће уговор о обезбеђивању сердстава за текуће по-
словање са тачно утврђеним наменама.”

Члан 2.
Члан 17. Одлуке о оснивању привредног друштва за уп-

рављање Слободном зоном Београда („Службени лист Гра-
да Београда”, број 46/15), мења се и гласи:

„Директор друштва:
1) заступа и представља друштво и организује и руко-

води пословима друштва у складу са законом, оснивачким 
актом и одлукама Скупштине друштва; 

2) припрема и предлаже акта која доноси Скупштина 
друштва;

3) извршава одлуке Скупштине друштва и предузима 
мере за њихово спровођење и указује ако одлука Скупшти-
не друштва није у складу са законом;

4) стара се о законитости рада и одговара за законитост 
рада и коришћење и располагање имовином;

5) именује и разрешава заменика директора уз претход-
ну сагласност Скупштине друштва;

6) одговоран је за уредно вођење пословних књига 
друштва;

7) одговоран је за тачност финансијских извештаја 
друштва;

8) одговоран за уредно вођење евиденције о свим одлу-
кама Скупштине друштва;

9) обавезан је за извештавање Скуштини друштва;
10) доноси акт о унутрашњој организацији и системати-

зацији радних места;
11) обавља друге послове који нису у надлежности 

Скупштине друштва, у складу са законом и оснивачким актом.
На сва друга питања у вези рада и надлежности дирек-

тора примењиваће се одговарајуће одредбе Закона о при-
вредним друштвима.”

Члан 3.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Привредног друштва
за управљање Слободном зоном Београда

Број 2/2016, 1. фебруара 2016. године

Председник 
Мирјана Богдановић, ср.

АКТИ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
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Страна

План детаљне регулације комплекса станица за снабдевање горивом „Јаково 1” и „Јаково 2” на оријентационој ста-
ционажи km 573+000 ауто-пута Е-75 Београд–Ниш (деоница Добановци – Бубањ поток)– – – – – – – – – – – – – – – – – –  1
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године ради потврђивања Одлуке Скупштине Градске општине VII-01 бр. 020-149 од 3. децембра 2015. године о 
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САДРЖАЈ



Број 5 – 60 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 8. фебруар 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине Града Београда, Трг Николе Пашића 6, 
приземље – БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344

Издавач Град Београд – Служба за информисање, Београд, Краљице Марије бр. 1. 
Факс 3376-344. Текући рачун 840-742341843-24. 
Одговорни уредник БИЉАНА БУЗАЏИЋ. Телефон: 3229-678, лок. 6247. 
Штампа ЈП „Службени гласник”, Штампарија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15
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