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МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ВОДЕ РЕКА САВЕ И ДУНАВА НА 
ШИРЕМ ПОДРУЧЈУ ГРАДА БЕОГРАДА  

• Спроводи се од 2006.године у складу Програмом мониторинга 
површинских и подземних вода на територији Републике Србије 

• Учесталост испитивања је на недељном нивоу 
• Подаци су јавни и објављују се на WEB сајту Агенције за заштиту 

животне средине (http://www.sepa.gov.rs) 



Профил Остружница – р. Сава 
8. новембар 2017. 

Узорковање и одређивање теренских физичко 
хемијских параметара Методологија узорковања и 

одређивање физичко-хемијских, 
хемијских и биолошких 
параметара је усклађена са 
захтевима SRPS ISO 17025:2006. 

Млади професионалци - 
Лабораторија Агенције за 
заштиту животне средине 



                    ОБИМ АНАЛИЗА  

један узорак105 физичко-хемијских 
и хемијских параметара 



ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ КВАЛИТЕТА ВОДА 

• Резултати оперативног спровођења мониторинга квалитета површинских и 
подземних вода,  се кроз информациони систем квалитета вода (ИСКВ) 
прикупљају, складиште, обрађују и дистрибуирају интерним и екстерним 
корисницима. 

• Информациони систем обезбеђује формирање и одржавање интегралне базе 
података о квалитету површинских и подземних вода на територији 
Републике Србије, у којој се спроводи логичка и критичка контрола, тј. 
валидација података пре њиховог коришћења у систему извештавања. 
 

 
 
 

• Информациони 
систем квалитета 
вода омогућава 
припрему извештаја 
са подацима и 
информацијама у 
складу са 
националним 
прописима и 
међународним 
обавезама 



ПЕРИОДИЧНИ ИЗВЕШТАЈИ 



Закона о водама (Сл. Гласник РС бр. 30/2010)  
Члан 106. Праћење хаваријског загађења 

 
(http://www.sepa.gov.rs) 



СТАЊЕ КВАЛИТЕТА ВОДЕ РЕКА ДУНАВА И САВЕ 

Оцена тренда садржаја Ntot, PO4-P, Ptot, TOC на бази просечних 
годишњих концентрација  

(Mann-Kendall test, Sen’s slope procena) 

профил: Остружница   река: Сава   период: 2012.г. -2016.г. 

Box-Whisker plot 
(određeni na bazi serija 
podataka za period 
2012.g.-2016.g.) 
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