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KAKO SMO POTKRADANI NEKAD I SAD, TEMA:
ZAOSTAJANJE U RAZVOJU
HOW WE WERE PILFERED ONCE AND HOW WE ARE BEING
PILFERED NOW – THEME: LAGGING BEHIND IN DEVELOPMENT

1. UVOD
Ovaj dvobroj časopisa pretežno je posvećen velikim problemima koje je Srbija imala
u proleće u zapadnoj Srbiji i na jesen 2014. godine u istočnoj Srbiji. Radi se o ekstremnim
padavinama, eroziji, bujicama, poplavama i klizištima, a u zoni Kosjerića zabeležen je i jedan
manji trusni udar. Najveći deo toga što nam se desilo posledica je i niskog nivoa uređenja
teritorija i naselja, jer bi inače štetne posledice bile manje. Bilo bi logično da je uvodnik ovom
dvobroju našeg časopisa posvećen istim problemima.
Sa druge strane, postoji potreba da časopis bude aktuelan onoliko koliko se to može, s
obzirom na dinamiku izlaženja i događanja koja se tiču svih oblasti graditeljstva. Konačno,
u proteklih nekoliko godina već smo navikli čitaoce da reagujemo na neke aktuelne događaje.
Na kraju, odlučio sam da ovaj uvodnik bude reagovanje na neka aktuelna dešavanja,
jer to ima širi i veći značaj od teme našeg dvobroja a indirektno je u vezi sa njim jer se tiče
razvoja uopšte pa i uređenja teritorija i naselja.

2. POVODI
Ovaj uvodnik ima dva povoda. Prvi povod je javno izjavljena nada Premijera Vučića da
će u relativno kratkom roku ekonomija Srbije postati vodeća ekonomija zapadnog Balkana.
Ova izjava je iznenadila mnoge koji ne znaju suštinu ekonomskog stanja i ekonomskog
razvoja u Jugoslaviji, odnosno zemljama zapadnog Balkana.
Srbija je teritorijalno i populaciono najveća zemlja zapadnog Balkana a iz izjave
Premijera očigledno je da nema ekonomiju istog značaja. Za mnoge koji se ne bave ovim
pitanjima to je bilo iznenađenje. Postavlja se pitanje zašto Srbija tek treba da dostigne najveći
obim, odnosno kapacitet privrede u ovom prostoru.
Drugi povod je izbor novog predsednika Srske akademije nauka i umetnosti, što je imalo
širokog odjeka u javnosti i što se na određen način tiče celokupnog neimarstva u Srbiji.
Izborom novog predsednika Srpske akademije nauka i umetnosti najavljuje se buđenje
ove institucije iz dugogodišnje letargije u kojoj se ova institucija nalazi. Institucija vrhunskog
nacionalnog značaja i kapaciteta ima jasnu i nedvosmislenu obavezu da se bavi krucijalnim
problemima naroda i države, što se decenijama nije dešavalo. Hoće li Srpska akademija
nauka i umetnosti najzad početi da se bavi svojim poslom, odnosno da se vrati brizi o stanju
naroda i države.
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3. EKONOMIJA SRBIJE
Izjava Premijera Vučića iznenadila je naročito mlađe ljude u Srbiji koji su odrasli u
verovanju da Srbija ima ekonomiju čiji značaj odgovara njenoj demografskoj i teritorijaloj
veličini u prostoru tzv. zapadnog Balkana. Starije generacije nemaju iluzija o stanju
ekonomije Srbije, ali je bez obzira na to potrebno da se o razvoju Srbije kaže nekoliko reči.
Drama stvaranja moderne Srbije počinje sa Kočinom Krajinom krajem 18. veka U toj
drami u 19. veku imamo Prvi i Drugi srpski ustanak, ratove 1856-58 i 1876-78 i Timočku bunu.
U 20. veku ovoj drami pridružuju se carinski rat sa Austro-Ugarskom 1907-1908. godine,
balkanski ratovi 1912 i 1913. godine. Prvi svetski rat 1914-1918. sa Topličkim ustankom,
ekonomska kriza oko 1930.godine, Drugi svetski rat 1941-1945, sukob sa Kominformom
1948., raspad Jugoslavije, građanski rat i ekonomska blokada devedesetih i agresija NATO-a
1999. godine. Iz ovog kratkog nabrajanja vidi se da je u dvesta godina moderne Srbije više
od polovine toga vremena potrošeno na život u vanrednim uslovima, ratovima, blokadama i
spoljnim i unutrašnjim teškoćama svih vrsta.
Seljačka zemlja Srbija u drugoj polovini 19. veka beleži početke industrijalizacije
– otvaraju se mlinovi, rudnici, pivare, fabrike za preradu kože i osnova srpske političke
nezavisnosti – Vojnotehnički zavod u Kragujevcu sa pratećim industrijama. Taj razvoj Srbije
završava se razaranjem i pljačkom u Prvom svetskom ratu. Oporavak i nastavak razvoja u
vremenu između dva svetska rata takođe se završava razaranjem i pljačkom. Najintenzivniji
razvoj Srbija doživljava posle Drugog svetskog rata, ali je i taj razvoj opterećen mnogim
problemima i trajnim zaostajanjem u razvoju.
Srbija je u dva svetska rata bila pobednik, ali sa ogromnim demografskim i ekonomskim
gubicima. Uprkos takvim ulozima Srbija je trajno zaostajala u razvoju što otvara pitanje
zašto je i kako do toga došlo. Jedan od mogućih odgovora biće dat u tekstu koji sledi.
U vremenu od 1944. do 2000 godine, Srbijom urpavljaju komunisti, pa socijalisti,
odnosno tzv. leve snage, koje po definiciji treba da vode brigu o narodu. Ipak, pripradnici
levih snaga u Srbiji 20. veka napravili su dve krupne političke greške, dva pragreha, čije
posledice Srbija snosi i danas.
Prvi pragreh načinio je Dimitrije Tucović, brilijantan čovek srpske socijaldemokratije,
pametan, obrazovan, motivisan i borben. Pred Prvi svetski rat on u okviru Socijalističke
internacionale dostojno predstavljao Srbiju u trenutku kada izgleda da će Socijalistička
internacionala biti u stanju da se organizovano i u celini suprotstavi obračunu
imperijalističkih sila sveta onoga vremena. Ali u trenutku kada je postalo jasno da će
socijaldemokratije Nemačke i Austro-Ugarske glasati za ratne kredite, Dimitrije Tucović čini
nešto što ja lično smatram aktom veleizdaje. U trenutku kada Austro-Ugarska sa pedesetak
miliona stanovnika javno objavljuje svoje pripreme za rat, ciljajući pre svega na Srbiju
sa oko 4 miliona ljudi, Dimitrije Tucović i njegovi socijalisti kao pravi doktrinari, glasaju
protiv ratnih kredita, odnosno protiv prava Srbije i njenog naroda da se brane. Za Dimitrija
Tucovića ideologija je važnija od naroda i države. Ovaj gest Dimitrija Tucovića posle Drugog
svetskog rata nagrađen je faraonskim spomenikom, a iz istorije srpskog socijaldemokratkog
pokreta nestali su Vasa Pelagić, Svetozar Marković, Triša Kaclerović, Dragiša Lapčević i svi
ostali socijalisti s početka 20. veka. Tucović je uspostavio standard po kome su ideologija,
doktrina, partija važnije od naroda i države. To će biti osnova delovanja srpskih komunista
sve do njihovog silaska sa vlasti u Jugoslaviji, jedino su se srpski komunisti tako odnosili
prema svome narodu.
Prvi svetski rat nesumnjivo je bio imeprijalistički rat u kome su pobedile stare
imperijalističke sile (Francuska, Britanija, SAD). Srbija se našla u krugu pobednika, ali ne
kao imperijalistička sila nego kao država koja se borila da preživi genocid koji joj je bio
namenjen. Na Drezdenskom kongresu Komunističke partije Jugoslavije 1928. godine srpski
komunisti su pristali na to da je Srbija okupator, osvajač, hegemon i sve drugo, najgore, iz
političke terminologije Kominterne. Srpski komunisti su pristankom na takvo tumačenje tog
dela srpske istorije izabrali svoju sudbinu, ali i sudbinu naroda. Srpski komunisti u vremenu
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koje nailazi biće najpre terani pod zemlju, a potom u mišiju rupu da im se ni rep ne vidi. To
je drugi pragreh levih snaga u Srbiji u 20.veku.
Za anacionalnu i antinacionalnu politiku račun je došao brzo. Desetak godina posle
Drezdenskog kongresa usledio je masovni pomor jugoslovenski komunista, uglavnom Srba u
Sovjetskom Savezu. Poznavaoci prilika u SSSR-u toga vremena kažu da je zbog tog pomora
Mustafa – Mujka Golubić, Srbin iz Stoca, inače general NKVD intervenisao kod hazjajina.
Kažu da je ta intervencija Mustafe Golubića koštala glave i Pavela Ivanovića Berzina, zvanog
Starik, jednog od rukovodilaca ruskih tajnih službi koji je, uzgred rečeno, bio tvorac Zorgeove
i Vukelićeve obaveštajne grupe.
U Drugom svetskom ratu pobeđuju leve snage. Na moru sprske krvi formira se
antisrpska druga Jugoslavija sa svim mogućim simetrijama i asimetrijama na štetu Srbije
i srpskog naroda. Prokazana posle Prvog i opterećena dvema pokrajinama posle Drugog
svetskog rata, Srbija kao država i narod u njoj neopozivo su i trajno osuđeni i kažnjavni.
Već pedesetih godina srpskim komunistima je sve postalo jasno, ali je igra odigrana i ona će
trajati narednih pedesetak godina.
Privreda Srbije bila je predmet plenidbe i preseljenja s pozivom na opasnost od
sovjetske intervencije posle 1948. godine. Iz Srbije su preseljene najkvalitetnije industrije
– fabrike aviona, optička industrija „Zrak“, fabrika kamiona, i beskrajno mnogo drugih
firmi koje su smeštane po drugim delovima Jugoslavije. Nasilna kolektivizacija seljaka u
Srbiji je sprovođena posebno rigidno, pa su pravljeni čak i koncentracioni logori za seljake,
seljacima je oduzimana imovina zbog neizvršenja obaveza u tzv. otkupu i tako dalje. Srpski
vodeći kadrovi kao što su Blagoje Nešković, Sreten Žujović, Slobodan Penezić, Aleksandar
Ranković, Centralni komitet u vreme tzv. liberalizma i drugi, šaptom nestaju ili bivaju
ubijeni. Komunistička partija Jugoslavije drži KPS i Srbiju u stanju permanentne krize i pod
patronatom pokrajina. Kao ilustraciju za ove tvrdnje navodim dva citata kako sledi:
Bogoljub Tina Stojanović poznati partijski državni funkcioner u jednom svom intervjuu
kaže:
„Da bi se shvatilo ono doba ispričaću jedan detalj. Krajem 1948. godine bio sam
ministar finansija NR Srbije. Nikako nismo uspevali da zatvorimo budžet Republike za 1949.
godinu, jer se od nje previše uzimalo. Kada sam to saopštio predsedniku vlade Srbije, Petru
Stamboliću, on je pozvao saveznog ministra finansija i neke članove republičke vlade da to
pitanje razmotrimo. Pošto sam na sastanku izneo podatke i objasnio o čemu je reč, savezni
ministar, inače iz Srbije, izvikao se na mene i tražio da napustim prostoriju jer „pred takvim
čovekom uopšte ne želi da govori“. Eto, kakva reagovanja je u to vreme izazivalo i samo
pominjanje interesa Srbije i to među srpskim političarima.
Mi smo iz Srbije „štancovani“ na jugoslovenski kalup. Uzmite samo parole srpskog
naroda – u oba svetska rata – o oslobađanju jugoslovenske braće. Zato smo napustili i
zapustili sopstvenu naciju.
Međutim, nisu svi imali takav odnos, niti smo svi u Jugoslaviji od samog početka imali isti
odnos prema toj zajedničkoj kući. Otuda potiču i razlike u ponašanju.“ (Intervju, specijalno
izdanje broj 14 od 11.avgusta 1989.godine)
Dragi Stamenković, partijski i državni i sindikalni funkcioner sećajući se vremena kada
je bio na dužnosti predsednika Izvršnog veća (Vlade) Srbije u svojim memoarima piše:
„Bio sam izuzetno ljut što naši principijelni i opravdani amandmani nisu usvojeni.
Na primer, koliko je za Hrvatsku pitanje brodogradnje bilo značajno, toliko je za Srbiju
bila autoindustrija. Ipak, brodogradnja dobija određene povlastice kod izvoza, a takav isti
tretman za grupaciju „Zastava“ izostaje. Objektivno, Hrvatska i Slovenija su pokušale da
najveći deo reformskih rešenja odgovara njima, pa su pružale aktivan otpor svima koji nisu
mogli prihvatiti njihov prilaz. Pošto je prerađivačka industrija bila razvijena u celoj zemlji i
izazivala iste probleme svuda, ona je došla pod jači udar reformskih rešenja.
Hrvatska i Slovenija su ih najpre prihvatila, pa kada su doživele otpor u sopstvenoj
sredini, tražile su korekcije sa kojima se Srbija nije htela složiti, jer bi u suprotnom prihvaćeni
koncept reforme propao i sve bi se vratilo na staro. U tom kontekstu na Plenumu CK SKS 26.II
1966. i u republičkoj skupštini založio sam se za nastavak zacrtane reforme, bez obzira na
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pritiske da se ona napusti. Moje zalaganje nije moglo da izmeni miniranje reforme započeto
u dve zapadne republike.
Isto pitanje razmatrano je i na Plenumu CK SKJ (održan je u saveznoj skupštini), na kome
me je napao Boris Krajger. Kada sam mu oštro odgovorio, na sednici je prekinuta rasprava
o reformi, a najavljena je za petnaestak dana. Nakon završene sednice, u skupštinskom
holu, prišao mi je Bogdan Crnobrnja, šef Titovog kabineta i rekao mi: „Zašto ti ne bi došao
na razgovor kod Tita?“ Pozitivno sam reagovao..... Okupio sam neformalni uži kabinet i
upoznao ih da ću ići kod tita i kako je do toga došlo. Utvrdili smo glavne teme i pismene teze
za taj razgovor. Protekao je u četiri oka i trajao skoro dva sata. Vodio se oko toga koji su to
glavni problemi Srbije, gde su neslaganja između Srbije i Federacije, koje su bitne razlike i
kakvi su srpski stavovi.
Suština mog kazivanja bila je na liniji svega onog što sam ovde već izložio. Tito me je
pažljivo saslušao i rekao da će podržati naše osnovne zahteve u nastavku Plenuma CK SKJ,
što je i učinio.
Kasnije, kada je došlo do Četvrtog plenuma CK SKJ, na kome je Ranković uklonjen,
shvatio sam da su Titova podrška srpskim stavovima u sporu sa Federacijom o nekim
ekonomskim problemima na Plenumu CK i spremno prihvatanje da poseti Srbiju, bili i
u funkciji ublažavanja reagovanja iz Srbije na skori obračun sa Rankovićem. Naravno, u
vreme kada sam se susreo sa Titom, nisam ništa znao šta se Rankoviću sprema. Posle svih
tih događaja ispalo je, bez našeg znanja, da smo za „Rankovićevu glavu“ dobili podršku u
dovršavanju svih započetih ulaganja u Srbiji.“ (Između ideala i politike – lično kazivanje i
svedočenje, Stručna knjiga Beograd, 2002.godine).
Najozbiljnije analize o stanju ekonomije Srbije načinio je akademik Kosta Mihajlović.
Njegove knjige treba pročitati, jer su aktuelne i danas, a naročito je važna knjiga Ekonomska
stvarnost Jugoslavije iz 1982.godine. Četiri tabele iz ove knjige date su kao prilog ovom
uvodniku.
Kao kuriozitet vremena beležim činjenicu da je profesor na Ekonomskom fakultetu u
Subotici, Andrija Gams, inače mađarski Jevrejin, proglašen za srpskog nacionalistu zbog toga
što je delio stavove Koste Mihajlovića.
Komunisti Srbije su tek posle Titove smrti prvi put javno progovorili o problemu
zaostajanja Srbije u razvoju u celom prethodnom vremenu od Drugog svetskog rata do 1984.
godine tj. u periodu od četiri decenije. Dokumenat u prilogu ovog uvodnika jasno govori o
problemima koje je Srbija u svom ekonomskom razvoju imala posle Drugog svetskog rata.

4. SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI
Ovih dana izabrano je novo rukovodstvo SANU. Akademiju su preuzeli ljudi koji znaju da
će se sutra probuditi i koji pružaju nadu da će Akademija izaći iz višedecenijskog letargijskog
sna. Novo rukovodstvo je odmah zapitano o čuvenom Memorandumu iz 1986. godine koji je
deo prokazanja Srba i Srbije u vreme pred raspad druge Jugoslavije. Na neumesno pitanje,
dobili su umesan odgovor – nema večite krivice ni za šta pa ni za Memorandum, ako je
Memorandum uopšte i ikada podrazumevao nekakvu i nečiju krivicu.
Memorandum je javno osuđen od partijskih foruma, a vreme je pokazalo da je sve
što se u Memorandumu komentariše bilo tačno, čak su se i predviđanja iz Memoranduma
ostvarila, jer je druga Jugoslavija išla iz krize u krizu, a kriza raspada pretvorila se u ratnu
dramu. Najžešće osude Memoranduma bile su od srpskih komunista, iako su upravo oni
napravili dokument koji se nalazi u prilogu ovog uvodnika. I danas se od komunista stare
garde može čuti da za raspad Jugoslavije nisu krivi separatisti iz Slovenije, Hrvatske, Kosova,
Makedonije i Bosne, jer to su po njima separatizmi a ne nacionalizmi i da je glavni krivac
nacionalizam Srba koji su hteli da žive u jednoj državi. Protagonisti ovoga stava još uvek nisu
došli do svesti da je nacionalizam bio osnova svih separatizama i da stavovi koji oni iznose u
stvari izražavaju duple standarde koji su važili u komunističkoj Jugoslaviji po kojima su svi
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nacionalizmi bili afirmacija naroda i narodnosti, dok je samo srpski nacionalizam bio stalno
i najčešće bez osnova optuživan i bio dežurni krivac za sve.
Devedesetih godina prošlog veka, kao ubeđeni vanpartijac i greškom sistema postao
sam član Izvršnog odbora Skupštine grada Beograda. Po nalogu sa najvišeg mesta Srpska
akademija nauka i umetnosti nagrađena je za Memorandum, koji je značio konačno
rasvešćivanje Srba i Srbije o položaju u kome se država i narod nalaze u drugoj Jugoslaviji.
Nagrada SANU za Memorandum pokrivena je izradom jedne studije o Beogradu koja je
formalno naručena od Skupštine grada Beograda. Kada su mali kadrovi na vlasti, koji
su sve svoje pozicije i privilegije dugovali partiji a ne svojim sposobnosti, saznali da je ta
studija nagrada SANU, odbili su da potpišu situacije za isplatu te studije. Poslednju situaciju
SANU za ovu studiju u iznosu od 3 000 milijardi inflacionih dinara potpisao sam ja, iako
za to nisam imao nikakvih ovlašćenja. Licemerje srpskih komunista koji su javno osuđivali
Memorandum a tajno nagrađivali SANU zbog toga što se Memorandum pojavio, mislim da
ne treba posebno komentarisati.
Kraj Drugog svetskog rata u Srbiji je obeležen teškim bombardovanjima srpskih
gradova, revolucionalnim terorom, sekvestrom, nacionalizacijom, prinudnim otkupom,
kolektivizacijom, masovnim preseljenjem industrije, svesnim ometanjem i usporavanjem
razvoja Srbije, što je trajalo decenijama a završilo se terorističkim bombardovanjem i
uništavanjem pre svega industrije Srbije, 1999. godine.
Vreme od 2000. godine pa naovamo pamtimo svi. Uništena je privreda Srbije, banke,
institucije pa i SANU. Akademija je uvedena u stanje sramotnog ćutanja i nereagovanja na
krucijalne probleme Srbije. U Srbiji ovoga trenutka ima oko 800 000 ljudi bez posla, a odlazeće
rukovodstvo Akademije nije dozvolilo formiranje Ekonomskog instituta pri Akademiji, jer
eto to Srbiji, po njihovoj proceni, nije potrebno. I ja lično imam veoma ružna iskustva iz rada
sa mnogim članovima Srpske akademije nauka i umetnosti. Evo primera. U vreme izrade
Prostornog plana Republike Srbije, koji je posle tridesetogodišnje opstrukcije završen tek
1996. godine, predlagao sam da se formira Institut za razvoj sela. Smatrao sam da je problem
sela veliki problem Srbije i da se problem gradova u Srbiji ne može rešiti dok se ne reši pitanje
sela. Smatrao sam da su deagrarizacija i urbanizacija dva najvažnija procesa koja su se
desila u Srbiji 20. veka i da bi Akademija sa svojim punim kapacitetom morala da radi
na proučavanju i usmeravanju ova dva procesa. Doživeo sa od jednog akademika i jednog
profesora Poljoprivrednog fakulteta da mi se javno podsmevaju. Rekli su mi da je pitanje sela
rešeno, jer SANU eto, izdaje hronike sela. Hronike sela su važne da bi se sačuvali tragovi o
prošlim fazama razvoja pojedinih sela, vremenu doseljavanja i trajanja pojedinih porodica,
njihovim običajima i drugo. Sve to ima etnografski i ulturološki značaj, ali sa razvojem sela
skoro da nema veze. Ovakvim i sličnim stavovima članova SANU je stekla moj najdublji
prezir. Da li će se u vremenima koja nailaze odnos SANU prema najvažnijim problemima
države Srbije i naroda u Srbiji promeniti?

5. PITANJA
Prethodni tekst i prilozi otvaraju mnoga pitanja za moguće rasprave. Ipak, ja ću se ovde
koncentrisati na dva pitanja koja mi se čine da su najvažnija.
Prvo pitanje je da li u državi Srbiji u kojoj svaka generacija bar jednom doživi temeljno
obezvređivanje rada prethodnih generacija ratovima, nacionalizacijama, privatizacijama i
slično, ova današnja Vlada, koja pokazuje znake ekonomskog patriotizma može da zaustavi
dalje propadanje i da stvori ekonomsku osnovu za normalan život naroda i države? Da li ova
Vlada ima politički kapacitet i kapacitet u kadrovima, odnosno znanju da Srbiju dovede u
situaciju da je niko ne sabotira, reketira i pljačka?
Drugo pitanje tiče se SANU. Lično smatram da je Memorandum vrhunac delatnosti
SANU u interesu naroda i države u celom vremenu posle Drugog svetskog rata do danas.
Pitanje je može li SANU posle višedecenijskog dremeža i sa članovima koji su dugo drilovani
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da se ne mešaju u svoj posao da se rasani, organizuje i posveti rešavanju najvećih problema
naroda i država?
Nadam se pozitivnim odgovorima na oba pitanja.

6. ZAKLJUČAK
U svakoj političkoj teritoriji najvažniji su narod i teritorija kao životni prostor naroda
koji na njoj stanuje, radi i rekreira se. Uređenje teritorije i naselja ima ogroman značaj za
normalan bezbedan i komforan život naroda.
Veliki deo onoga što nam se desilo u nepogodama prošle godine direktna je posledica
niskog nivoa uređenja teritorija i naselja, što ima veoma mnogo uzroka. Navodim samo neke
za koje mislim da su najvažnije.
U državi Srbiji još uvek se ne shvata značaj prostora za život i funkcionisanje naroda i
države, uređenje prostora i naselja ne spada već decenijama u državne prioritete, a problemi
koji u tom domenu postoje marginalizuju se i rešavaju parcijalno ili se uopšte ne rešavaju.
Političke elite na vlasti decenijama se problemima prostora bave uzgred i pomalo i rezultati
su (nas) stigli. Prostorno i urbanističko plairanje umesto da budu bitan instrument tekućih
politika su degenerisani i pretvoreni u administrativne i birokratske rituale, jer zakoni i
podzakonska akta uglavnom ne tretiraju bitne elemente sadržaja planova i metodologije
planiranja. Planovi i projekti se ne sprovode, vodotokovi se zatrpavaju otpadom, bespravno
se gradi u zahvatu poplavnih talasa pa čak i u koritima reka, na klizištima čak i tamo
gde postoji katastar klizišta, u zonoma visokih podzemnih voda i slično. Niko ni za šta ne
odgovara a hoće se da se sve legalizuje radi malih ekonomskih koristi. Štete zbog haotične
izgradnje prostora su ogromne i njih snosi ukupno društvo, odnosno one se socijalizuju.
Za boljitak države i naroda treba poraditi na boljem odnosu prema prostoru i naseljima.
Potrebne su nam prosvećene političke elite koje shvataju značaj prostora. Potrebno je bitno
unaprediti metode i tehnike planiranja prostora i naselja i svih praksa sektorskog planiranja
prostora. Potrebno je rigidno sprovođenje planova i teške kazne za one koji planove ne
sprovode, bilo da se radi o pravnim, bilo da se radi o fizičkim licima. Država i srbijansko
društvo ne treba da plaćaju štete zbog neodgovornog odnosa prema prostoru i šteta koje se u
vezi sa tim pojavljuju.
Uređenje prostora i naselja kao opšti interes daleko je iznad investicionog i mandatnog
urbanizma. To je trajan i dugoročan posao svake ozbiljne države u kome nema brzih uspeha
za kratke mandate. Briga o uređenju teritorija i naselja je bitan deo brige o narodu. Međutim,
sve to može da radi samo ekonomski potentna država, koja ima razvijenu i održivu privredu
i koja zna da brine o svim resursima, a u prvom redu o korišćenju ljudskog kapitala tj.
znanja, a odmah iza toga o prostoru i naseljima kao bitnim resursima koji sadrže brojne
druge prirodne i antropogene resurse.
Ovaj broj našeg časopisa sadrži tekstove kompetentnih eksperata koji daju jedan od
mogućih prikaza onoga što se desilo 2014. godine – prikaze procesa, pojava i problema u vezi
sa nepogodama i uređenjem teritorija.
Krajem godine očekujemo drugo savetovanje na istu temu sa željom da izrazimo predloge
da se izađe iz stanja borbe sa posledicama i da se uđe u borbu sa uzrocima. Ta borba mora da
bude dugoročna i uporna. Tu borbu mogu da dobiju prosvećena vlast, angažovano znanje,
narod koji je obrazovan da brine o svom životnom prostoru, strategije, planovi i projekti
koji će se sprovoditi i ekonomski moćna država koja ima odgovarajuće finansijske resurse na
raspolaganju.
Nadamo se uspehu i ovog, junskog savetovanja, kao i savetovanja u jesen ove godine.
Nadamo se i boljem odnosu društva prema problemima uređenja teritorije i naselja.
Glavni i odgovorni urednik
Branko Bojović, dipl.inž.arh.
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NAPOMENA
Dokumenat koji vam stavljam na uvid preuzet je iz
Skupštinskog pregleda, glasila Skupštine SR Srbije u kome
je objavljen u prvoj polovini 1984. godine, tj. dve godine
pre Memoranduma SANU. Veoma je interesantno da
ovaj dokument i čitav niz drugih dokumenata Skupštine i
Izvršnog veća Srbije nisu napadani javno ni od srpskih ni
od komunista iz drugih Republika. Memorandum SANU je
ove stavove detaljnije i šire elaborirao i bio vema kritikovan
od cele partijske strukture u drugoj Jugoslaviji. Postavlja se
pitanje, zašto je to tako? Moje tumačenje ovih činjenica je
sledeće: delujući u okvirima tada važećeg političkog pravnog
sistema srpski komunisti su mogli da rade šta hoće i to je
bilo bezopasno – još početkom sedme decenije prošlog veka
oni su bili sistematski majorizovani, odnosno politički
onemogućeni. Memorandum SANU međutim, upućen je
javnosti Srbije, pojavio se izvan mehanizama partijske
kontrole i zato je bio opasan i napadan sve do današnjeg
dana.
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PRILOG 2.
Ove četiri tabele u prilogu izabrane su iz knjige akademika Koste Mihajlovića
„Ekonomska stvarnost Jugoslavije“ iz 1982. godine. Tabele dajem bez komentara, jer
je iz njih sve jasno.
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KLIMATSKI USLOVI KOJI SU PROUZROKOVALI POJAVU POPLAVA
TOKOM 2014. GODINE U SRBIJI
CLIMATIC CONDITIONS THAT CAUSED
THE OCCURRENCE OF FLOODS IN 2014 IN SERBIA
UDK: 627.511:551.583(497.11)“2014“
627.511:556.161(497.11)“2014“
Originalni naučni rad

Prof. dr Stevan PROHASKA,dipl.građ.inž.1)
Nedeljko TODOROVIĆ, dipl. met.2)
Vladislava BARTOŠ DIVAC, dipl.građ.inž.1)
Dragan ĐUKIĆ, dipl.met.2)
REZIME
U ovom radu dat je prikaz karakteristika jakih kiša u kišnim epizodama, kao i dugotrajnih kiša
koje su se pojavile tokom perioda april–septembar 2014. godine na teritoriji Republike Srbije. Predmet istraživanja su intenziteti jakih kraćih trajanja, kao i dugotrajne kiše – mesečne i sezonske sume
padavina. Rad počinje prikazom sinoptičke situacije i razvoja vremena u Srbiji i na Balkanu koji su
izazvali pojavu ekstremnih padavina i poplava na terotoriji Srbije. Za sve mesece unutar razmatranog
perioda dat je prikaz prostornog rasporeda ostvarenih kraćih kiša jakog intenziteta i suma mesečnih
padavina u 2014. godini u vidu karti izohijeta. Kvantitativni pokazatelji ostvarenih jakih kiša i suma
mesečnih i sezonskih padavina i njihova statistička značajnost dati su samo na glavnim meteorološkim
stanicama (GMS) Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. Za prostornu prezentaciju navedenih ostvarenih suma padavina u 2014. godini korišćeni su i podaci na oficijelnim kišomernim stanicama. Posebna pažnja posvećena je identifikaciji i kvantifikaciji statističkih izuzetaka u razmatranim
serijama, a pre svega ostvarenih mesečnih i sezonskih suma u 2014. godini. Za ocenu statističke
značajnosti razmatranih serija padavina korišćena je klasična procedura primene teorijskih funkcija
raspodele verovatnoća. Kvantitativni pokazatelji statističke značajnosti ostvarenih suma padavina u
2014. godini iskazani su preko povratnih perioda u godinama. Na kraju su dati numerički pokazatelji
svih značajnijih ostvarenih jakih kiša u kišnim epizodama, zatim mesečnih i sezonskih suma padavina.
Ključne reči: jake kiše, kišne epizode, intenziteti kiša, mesečne i sezonske sume padavina, statistička značajnost, statistički izuzeci, sinoptička sutuacija, razvoj vremena, povratni periodi
SUMMARY
This work contains the overview of heavy rainfall characteristic in the rainy episodes, as well as
the long lasting rainfalls which occurred during the period April to September 2014 in the territory of
the Republic of Serbia. Research subjects are short and heavy rainfall intensities, as well as long lasting
rainfalls – monthly and seasonal rainfall sums. The paper begins with the synoptic situation overview and
the weather development in Serbia and the Balkans which caused the occurrence of extreme rainfalls and
floods in the territory of the Republic of Serbia. For all months within the considered period is given the
overview of the spatial distribution of realized high intensity short rainfalls and the sum of the monthly precipitation in 2014 in the form of the isohyet maps. Quantitative indicators of heavy rainfalls and of monthly
and seasonal precipitation sums and their statistical significance are given only for major meteorological
stations (MMSs) of the Republic Hydrometeorological Service of Serbia. For the spatial presentation of the
mentioned precipitation sums in 2014 the data on official pluviograph stations were used. Special attention
was paid to the identification and quantification of statistical exceptions in the considered series, primarily
to realized monthly and seasonal sums in 2014. For the evaluation of the statistical significance of considered rainfall series was used the classical procedure of application of theoretical probability distribution
function. Quantitative indicators of statistical significance of achieved precipitation sums in 2014 are
1)
Adresa autora: Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“, Jaroslava shown through the return periods in years. At the end are presented
the numerical indicators of all significant heavy rainfalls in rainy
Černog 80, 11226 Pinosava, Beograd
E-mail: stevan.prohaska@jcerni.co.rs
episodes, of monthly and seasonal precipitation sums.
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UVOD
Jedan od osnovnih faktora koji je uticao na pojavu
čestih značajnih poplava na teritoriji Republike Srbije u
navedenom periodu april–septembar 2014. godine jesu
obilne i dugotrajne kiše koje su zahvatile uglavnom celu teritoriju. Osnovna karakteristika ovih kiša je ta da su
one, sa manjim prekidima, trajale veoma dugo i da su bile
zastupljne povremenom pojavom izuzetno jakih intenziteta u kraćim vremenskim razmacima. Broj kišnih dana
u ovom periodu prevazilazi do sada zabeležene ekstreme
na većini glavnih meteoroloških stanica (GMS).
U prvom tromesečju 2014. godine nad teritorijiom
Srbije vladalo je relativno stabilno vreme bez značajnijih
padavina. Sredinom aprila došlo je do prodora hladnog
vazduha koji je prouzrokovao pojavu veoma dugotrajne
kiše umerenog intenziteta sve po početka maja. Ova kiša,
sa kraćim prekidima, trajala je skoro neprekidno dvadesetak dana, od 14.04. do 05.05. 2014. godine. U toku tog
perioda registrovane su značajne ukupne sume padavina
na celoj teritoriji Republike Srbije. Najviše padavina palo je u slivu Zapadne Morave i Kolubare, zatim u slivovima Južne Morave, Mlave, Peka i Timoka, a najmanje je
palo na severu Bačke i Banata.
Najveća katastrofalna kiša, sa najtežim posledicama, pala je u periodu od 12. do 19. maja 2014. godine
i obuhvatila je: sliv Kolubare, donji deo sliva reke Drine, sliv Zapadne Morave, donji deo sliva Južne Morave,
slivove neposrednih pritoka Velike Morave, sliv Mlave,
kao i neposredni sliv reke Save, od državne granice do
ušća u reku Dunav kod Beograda. Obilne kiše koje su uticale na formiranje poplavnog talasa Save i njenih pritoka
padale su i na teritorijama Republike Hrvatske i Bosne i
Hercegovine, ali one nisu obuhvaćene ovom analizom.
U periodu od 12. do 20. juna 2014. godine, registrovana je, takođe, jedna kišna epizoda sa lokalno značajnijim padavinama na teritoriji Srbije u slivovima Zapadne
Morave, Nišave i Timoka. Na većem delu Vojvodine i
Južne Morave zabeležene su manje padavine, što se može reći i za neposredan sliv Velike Morave.
Krajem jula, od 25. jula do 01. avgusta, kao posledica prolaza dva hladna fronta zabeležene su značajne padavine u neposrednom slivu donjeg Dunava na teritoriji
Srbije, sa centrom kiše u južnom delu Banata i drugim
centrom kiše u gornjem delu sliva Kolubare. U južnim
i zapadnim delovima Republike Srbije padavine su bile
beznačajne. U nastavku ovog perioda došlo je do prolaza dva nova hladna fronta koji su, u periodu od 2. do
7. avgusta 2014. godine, izazvali značajnije padavine u
slivovima Kolubare i Jadra, kao i na severu Bačke.
Od 11. do 17. septembra intenzivne kiše su se pojavile na nekoliko prostorno manjih lokaliteta na teritoriji
Srbije. U vezi sa ovim, katastrofalne kiše zahvatile su
područje Negotinske nizije sa većim materijalnim posledicama i gubicima ljudskih života. U poređenju sa ovim,
posledice ove kiše u slivu Mlave, južnog Banata i na severu Bačke bile su manjeg obima.
Generalno, može se reći da su sve ove kišne epizode imale za posledicu veoma čestu pojavu značajnih
poplava na različitim prostorima na teritoriji Republike

Srbije. Neke od ovih poplava bile su katastrofalne, a za
posledicu su imale brojne gubitke ljudskih života i ogromne materijalne štete, do sada nezabeležene na našim
prostorima. Generalno, može se reći da sve registrovane
navedene poplave predstavljaju kombinaciju od izrazito
bujičnih poplava u brdsko-planinskim predelima (karakteriše ih talas sa strmim čelom koji ima veliku brzinu prostiranja i razornu moć), preko njihovih koincidencija duž
sliva, do poplava širokih razmera sa intenzivnim plavljenjem rečnih dolina i dugim trajanjem, što je karakteristično za ravničarske reke. Merodavne padavine koje su
mogle izazvati takvu konstelaciju poplava su maksimalni
intenziteti kiša različitog trajanja.
U ovom radu daje se detaljan prikaz registrovanih
maksimalnih intenziteta različitih trajanja svih navedenih
kišnih epizoda koje su prouzrokovale pojavu poplava na
teritoriji Republike Srbije u naznačenom periodu. U vezi
sa ovim, korišćeni su oficijelni podaci o časovnim vrednostima padavina na glavnim meteorološkim stanicama
Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. Statistička značajnost registrovanih maksimalnih intenziteta
u toku pojave poplave ocenjena je na osnovu rezultata
najnovijih obrada kiša jakog intenziteta koje su urađene
za sve pluviografe glavnih meteoroloških stanica, za periode od kada pluviograf radi do zaključno sa 2008. godinom. Za sve ove epizode jakih kiša koje su se pojavile u
periodu maj‒septembar 2014. godine prikazane su karte
izohijeta ukupnih suma padavina.
Napominjemo da uzrok razmatranih poplava nisu
samo kiše jakog intenziteta već i neočekivana veoma
učestala pojava kiše, koja je tokom perioda, skoro neprekidno, odnosno sa manjim prekidima, kvazi-kontinuirano padala. Za posledicu imamo da je registrovan relativno mali broj beskišnih dana, kojih je bilo manje nego
kišnih skoro na svim razmatranim GMS na područjima
ugroženim poplavom.
UZROCI POJAVE POPLAVA U PERIODU APRIL‒
SEPTEMBAR 2014. GODINE U SRBIJI
Generalno, glavni uzroci pojave poplava u periodu
april‒septembar 2014. godine na teritoriji Republike Srbije bile su povremene pojave kiša jakog intenziteta, kao
i kiša umerenog intenziteta, a koje su trajale neuobičajeno dugo za to godišnje doba.
Prva jača kišna epizoda u većem delu Republike
Srbije pojavila se u periodu od 14. aprila do 05. maja
2014. godine. Tada je u većem delu Republike Srbije
palo između 120 l/m2 i 170 l/m2, a u jugozapadnim delovima zemlje i preko 250 l/m2. Posle perioda od 9. do
12. aprila sa ciklonskom cirkulacijom, 14. aprila iznad
Srbije i Balkana došlo je do kratkotrajnog porasta geopotencijala i porasta temperature, ali je preko Skandinavije i
srednje Evrope ponovo počeo prodor hladnog vazduha u
sklopu duboke doline. U prizemlju je zabeležen pad pritiska a uveče i noću prolazak izraženog hladnog fronta.
Od 15. aprila Balkan je bio pod uticajem duboke doline
i hladnog vazduha, iznad Srbije je dominiralo južno, a
preko zapadnih delova Balkana severno strujanje. Već
sutradan, 16. aprila došlo je odsecanja ciklona (stvara-
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nje zatvorene ciklonske cirkulacije) u sklopu prostrane
doline i iznad Srbije i Bakana se uspostavila cilonska
cirkulacija čiji se centar na većim visinama premeštao
od Jadrana preko juga ka istoku Balkana uz postepeno
popunjavanje uz zadržavanje hladnog vazduha i postepeno skretanje južnog na istočno i severoistočno strujanje.
Već 18. aprila ponovo preko Skandinavije, srednje i delom zapadne Evrope dolazi do prodora hladnog vazduha
i jačanje doline i stvaranja zatvorene ciklonske cirkulacije iznad oblasti Alpa. Do 21. aprila iznad Balkana se
zadržava ciklonska cirkulacija sa centrima u oblasti Alpa
i istoka Balkana uz postepeno slabljenje (porast geopotencijala) i transformaciju hladnog vazduha. U periodu
od 21. do 22. aprila sledi porast geopotencijala i temperature i kratkotrajno uspostavljanje grebena sa osom preko
Balkana, Egeja i istočnog Sredozemlja. Uveče 23. aprila
jača uticaj ciklona iz centralnog Sredozemlja, a zatim se
do 30. aprila iznad Srbije i Balkana zadržava ciklonska
cirkulacija u sklopu prostranog ciklona sa centrom iznad
severa Skandinavije. U analiziranom periodu u Srbiji je
bilo kiše, pljuskova i grmljavine, lokalno sa velikom količinom padavina, naročito u periodu od 16. do 20. aprila.
Karakteristično je da je ova kišna epizoda trajala skoro
neprekidno 21 dan, što je registrovano na GMS Kuršumlija, Leskovac i Požega, odnosno samo po jedan dan
bez kiše zabeležen je na GMS Dimitrovgrad, Kruševac,
Niš, Sjenica, Vranje i Zlatibor. U proseku, na svim razmatranim GMS (28) broj beskišnih dana u ovoj kišnoj
epizodi bio je manji od 4 dana.
Katastrofalna poplava u maju 2014. godine pojavila
se kao posledica prodora hladnog vazduha preko Alpa
u oblast Sredozemlja, kada je došlo do formiranja prostornog ciklona, razvijenog po svim visinama, koji se
preko Jadrana premeštao na Balkan. Ciklon se 13. maja
premeštao iz oblasti Jadrana ka zapadnim i centralnim
delovima Balkana, a od 14. do 16. maja pojačao (produbio) se po svim visinama, a ujedno i stacionirao (bio je
slabo pokretan). Centar ciklona u prizemlju kretao se od
Đenovskog zaliva preko Apenina, južnog Jadrana, juga
Republike Srbije, Bugarske i Rumunije, a zatim je pravio putanju u obliku elipsaste „petlje“ iznad jugoistočnih
delova Panonske nizije (područje severne Srbije, istočne i jugoistočne Mađarske i severozapadne Rumunije).
Ovom prilikom ciklon je odstupio od najčešće putanje
koju imaju đenovski cikloni, to je pravac Crnog mora,
gde se konačno gasi. Glavna oblačna i kišna zona bila je
iznad većeg dela Srbije, pre svega zapadne Srbije, Republike Srpske i Slavonije, bila je slabo pokretna, kao i
sam ciklon, i na istom području je u periodu od 14. do 18.
maja 2014. godine uslovila, prema podacima RHMZ Srbije, ekstremnu količinu padavina, u većini mesta preko
200 l/m2, lokalno i preko 300 l/m2. Kao što je već rečeno,
ovom događaju prethodile su obilne padavine u periodu
od 14. aprila do 5. maja, kada je u većem delu Republike
Srbije palo između 120 l/m2 i 170 l/m2, a u jugozapadnim
delovima zemlje i preko 250 l/m2. Sve to uzrokovalo je
katastrofalne poplave, pojavu bujica, erozije i aktiviranje
klizišta, prvo na malim vodotocima (potoci i rečice), a
IZGRADNJA 69 (2015) 5–6, 169–186

zatim na srednjim (Kolubara), što je na kraju uslovilo porast vodostaja na većim rekama, a najviše na Savi.
Ciklon koji se pojavio u toku juna, u periodu od 12.
do 20. juna 2014. godine, izazvao je pojavu značajnijih
padavina samo u planinskim regionima Zlatibora, Kopaonika, Miroča, Stare Planine i Prokletija. Činjenica je
da je od 5. do 11. juna područje Srbije bilo pod uticajem
termobaričkog grebena iz zapadnog Sredozemlja i zapadne Evrope sa slabo izraženom nestabilnošću atmosfere i
retkom pojavom izolovanih pljuskova i grmljavine. U
prizemlju je dominirao anticiklon. Najtopliji su bili 10. i
11. jun. Dana 11. juna preko Srbije prolazi slabo izražen
hladni front u sklopu ciklona iz istočne Evrope. Od 12.
juna počinje izraženiji pad geopotencijala, a u prizemlju
pritiska, a 13. i 14. juna prolaze sa severozapada dva dobro izražena hladna fronta koji uslovljavaju značajan pad
temperature. Iznad srednje i zapadne Evrope produbljava
se dolina, a iznad Srbije se 14. juna uspostavlja jugozapadno strujanje i zadržava do 18. juna, a zatim sa prolaskom
ose doline preovlađuje zapadno i severozapadno strujanje.
Od 12. do 20. juna iznad Srbije i Balkana je veoma nestabilna vazdušna masa. U posmatranom periodu u Srbiji
su preovlađivale konvektivne padavine, lokalno s velikom
količinom. Po ukupnim količinama padavine su retko prelazile granicu od 100 mm/m2, u toku ove kišne epizode.
Sa gledišta hidrologije, posledice nisu bile značajne jer su
registrovani manji i umereni porasti vodostaja početkom
druge dekade juna na Velikoj Moravi sa pritokama i krajem meseca na Kolubari i na banatskim vodotocima.
U periodu od 9. do 18. jula iznad Srbije je dominirala ciklonska cirkulacija sa veoma promenljivim vremenom, s kišom, pljuskovima i grmljavinom i lokalno
velikom količinom padavina. Od 19. do 20. jula Srbija i
Balkan su na kratko bili pod uticajem termobaričkog grebena. Od 21. jula, koji je bio najtopliji dan, ponovo počinje uticaj ciklonske cirkulacije sa nestabilnom vazdušnom masom. U prizemlju se zadržava slabo izražena
ciklonska cirkulacija. Od 25. do 27. centar cirkulacije na
većim visinama je iznad zapadne Evrope, a iznad Srbije
i Balkana je jugozapadno strujanje. U prizemlju 27. jula
iz Sredozemlja preko Srbije prolaze dva hladna fronta
dobro izražena u pogledu oblačnosti i padavina kada je
zabeležena i lokalno veoma velika količina padavina i
ekstremno veliki broj munja. Od 28. jula do 1. avgusta
zadržava se ciklonska cirkulacija, a centar se od Velike
Britanije preko Francuske, Italije i Jadrana premešta ka
Balkanu iznad koga preovlađuje jugozapadno strujanje.
U toku ove kišne epizode najveće količine padavina zabeležene su na području ograničenom položajima GMS
Beograd, Banatski Karlovci, Vršac, Veliko Gradište,
Crni Vrh i Smederevska Palanka. U centru kišne epizode visina je dostizala i do 240 mm/m2, dok se po obodu
naznačenog prostora ona kretala oko 90 mm/m2. Drugi
centar kiše registrovan je na području Valjeva oko 120
mm/m2. Posledica ovih kiša je pojava umerenih porasta
vodostaja na Kolubari i banatskim vodotocima.
Neposredno nakon julskog ciklona, takoreći u nastavku, pojavio se nov ciklon sa zapada, koji je u periodu od 02. do 07.08. 2014. godine izazvao, na određenim
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lokalitetima, pojavu padavina koje su za trajanje kiše od
velikih padavina na području istočne Srbije došlo je do
6 dana, prevazišle odgovarajuće višegodišnje mesečne
velikih porasta vodostaja i izlivanja bujičnih vodotoka,
proseke. Pojava ciklona iznad Srbije posledica je zadrposebno u regionu Tekije, Gornjeg Milanovca, Grabovice
žavanja nestabilne vazdušne mase na periferiji ciklonske
i Negotina, a umereni porasti vodostaja registrovani su na
cirkulacije iz zapadne Evrope uz kratkotrajni porast geoPeku, Crnom i Belom Timoku.
potencijala i temperature 2. avgusta. Do 5. avgusta zadržava se jugozapadno visinsko strujanje, a 6. i 7. avgusta
PRIKAZ KARAKTERISTIKA KIŠA U PERIODU
sa prolaskom doline uspostavlja se severozapadno strujaAPRIL–SEPTEMBAR 2014. GODINE U SRBIJI
nje i dolazi do priliva malo hladnijeg vazduha. Dana 3. i
Kvantitativne karakteristke maksimalnih kišnih epi5. avgusta preko Srbije su prošla dva hladna fronta slabo
zoda koje su izazvale pojavu poplava
izražena u temperaturnom polju i snizila su temperaturu
Za potrebe analize karakteristika jakih kiša koje
na vrednosti malo ispod prosečnih. U posmatranom pesu prouzrokovale poplave na teritoriji Republike Srbije
riodu bilo je kiše, pljuskova i grmljavine, lokalno sa veu navedenom šestomesečnom periodu na raspolaganju
likom količinom padavina. Za ovu kišnu epizodu je kasu bili podaci o časovnim vrednostima padavina na 28
rakteristično da su se pojavila tri centra kiše, najveći po
glavnih meteoroloških stanica, kao i podaci o dnevnim
zahvaćenom prostoru na području ograničenim sa GMS
sumama padavina na 450 padavinskih stanica. Prostorni
Valjevo i Loznica, zatim u na severu Bačke u okolini
položaj glavnih meteoroloških stanica sa kojih su koriGMS Palić i na užem području Zlatibora. Sa hidrološkog
šćeni podaci prikazan je na priloženim kartama (slike
stanovišta nije došlo do upozoravajućih nivoa vode ni na
jednom vodotoku u Srbiji.
1–6), na kojima su, takođe, prikazane izolinije (izohijete)
Druga po značajnosti posledica
koje je izazvala gubitak ljudskih života
i materijalne štete bila je kišna epizoda
koja se pojavila u periodu od 11. do 17.
septembra 2014. godine. Posledica je
vremenske situacije koja se karakteriše
time da se do 10. septembra područje
Srbije nalazilo pod uticajem slabogradijentne ciklonske cirkluacije i nestabilne
vazdušne mase sa čestom pojavom kiše,
pljuskova i grmljavine. Od 11. septembra sledi dalji pad geopotencijala i jačanje uticaja ciklona iz zapadne Evrope, čiji se centar do 14. avgusta preko
oblasti Alpa sporo premeštao ka zapadu
Balkana. Iznad Srbije preovlađuje južno
strujanje. Od 12. do 14. septembra preko Srbije prolazi serija hladnih frontova
iz oblasti Sredozemlja od kojih je najizraženiji u pogledu padavina bio poslednji koji je područje Srbije prošao u
noći između 14. i 15. septembra. Od 15.
do 17. septembra ciklon se popunjava
i oslabljen prelazi preko Srbije kada se
uspostavlja severozapadno strujanje, a
u prizemlju dolazi do značajnog porasta
pritiska i uticaja anticiklona iz srednje i
dela istočne Evrope i Skandinavije. U
odnosu na razmatrane prethodne kišne
epizode, ova kiša obuhvatila je mnogo
manju teritoriju. Po količini pale kiše i
posledicama najznačajniji je centar kiše koji je registrovan na istoku zemlje,
na području Kladovo–Negotin, gde su
vrednosti suma padavina u kišnoj epizodi dostizale i do 200 mm/m2. Druga
dva manja centra kiše, od 100 mm/m2
registrovana su u okolini GMS Palić i na
ušću Velike Morave. Usled ekstremnih Slika 1. Suma padavina 88 MS, 14.04–15.05.2014.
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Slika 2. Suma padavina 325 PS, 12–19.05.2014.

Slika 3. Suma padavina 325 PS, 12–20.06.2014.

visina padavina registrovanih za vreme pojave razmatranih kišnih epizoda. Na kartama urađenim na osnovu
svih raspoloživih podataka, vide se oblasti sa najvećim
registrovanim padavinama na teritoriji Republike Srbije.
Karta izohijeta ukupnih suma padavina za maksimalnu kišnu epizodu koja se pojavila u periodu od 14.04.
do 05.05.2014. godine prikazana je na slici 1. Kao što
se vidi na slici, kiša je zahvatila čitav prostor Republike
Srbije. Značajne količine ukupne pale kiše, koje prevazilaze granicu od 150 mm, zahvatile su više od polovine
teritorije Srbije, a padavine veće od 100 mm, što je više
od višegodišnjeg proseka za april na svim GMS, zahvatile su skoro celu njenu teritoriju, sa izuzetkom severne
Bačke i severnog Banata. Najveće zabeležene padavine
bile su u planinskim regionima Srbije, a od GMS najviše
registrovane padavine u razmatranoj kišnoj epizodi bile
su na Zlatiboru (239.6 mm), u Valjevu (214.2 mm), u
Loznici (207.6 mm), u Kruševcu (200.6 mm), Kraljevu
(195.5 mm), Požegi (187.9 mm) itd. Zahvaljujući činjenici da je period, koji je prethodio ovoj značajnoj kišnoj
epizodi, bio relativno suv, bez značajnijih padavina, ova
kišna epizoda iako značajna nije izazvala značajnije hidrološke probleme na rekama u Srbiji.
Na slici 2 prikazana je karta izohijeta ukupnih suma padavina za maksimalnu kišnu epizodu iz maja 2014.
godine. Na osnovu nje može se konstatovati da su na
prostoru Republike Srbije u maju najintenzivnije kiše
zahvatile slivove Jadra i Kolubare. Najveće registrovane
visine padavina u periodu pojave ove kiše zabeležene su
na glavnim meteorološkim stanicama u Loznici (188.3

mm), zatim na Opservatoriji Beograd (179.1 mm), u
Valjevu (179.0 mm), Rimskim Šančevima (133.8 mm),
Smederevskoj Palanci (130.8 mm) itd. Položaj izohijeta
ukazuje da su najveće količine padavina izlučene u centru sliva Trešnjice (pritoke Drine) oko 320 mm, zatim u
zoni Krupnja i u slivu Ljiga oko 280 mm. Padavine više
od 200 mm zahvatile su veći deo Šumadije i neposredan
sliv reke Drine od Rogačice do ušća.
Prostorni položaj izohijeta za maksimalnu kišnu
epizodu iz juna 2014. godine, prikazan na slici 3, ukazuje
da su padavine veće od 100 mm zahvatile uglavnom sve
planinske regione na teritoriji Republike Srbije. Podaci
osmatranja na GMS pokazuju da su najveće sume padavina zabeležene u Kraljevu (113.3 mm), zatim u Vranju
(80.3 mm), Zaječaru (73.6 mm) itd.
Za maksimalnu kišnu epizodu u julu 2014. godine,
za koju je karta izohijeta ukupnih suma padavina data na
slici 4 može se reći da je zahvatila teritoriju neposrednog
sliva Dunava, od Novog Sada do Kladova, sa tri manja
lokaliteta centra kiše kod Valjeva, Boljevca i na Crnoj
planini. Maksimalno registrovane sume padavina na
GMS bile su u Beogradu (149.9 mm), na Crnom Vrhu
(129.4 mm) i Smederevskoj Palanci (106.5 mm). Karta
izohijeta ukazuje da su najveće količine padavina zabeležene u regionu ušća Velike Morave oko 240 mm, a u
okolini Beograda preko 150 mm, dok se ceo naznačeni
prostor neposrednog dela sliva Dunava karakteriše pojavom kiše veće od 100 mm. Ostali navedeni centri kiša su
reda veličine suma padavina 100‒120 mm.
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Slika 4. Suma padavina 325 PS, 25.07–01.08.2014.

Slika 6. Suma padavina 325 PS, 11–17.09.2014.

Maksimalna kišna epizoda koja se pojavila početkom avgusta 2014. godine zahvatila je znatno manji prostor i bila je manjeg obima padavina, što se može videti
na slici 5. Centri kiše bili su u slivovima Jadra i gornjeg
dela sliva Kolubare, zatim na severu Bačke u okolini Subotice i na Zlatiboru. Najveća količina padavina zabeležena je na GMS Loznica (85.2 mm), naznačeni centri
kiše karakterišu se pojavom kiše većom od 60 mm, dok
su u slivu Jadra u centru kiše sume padavina bile veće
od 90 mm.
Karta izohijeta ukupnih suma padavina za kišnu epizodu iz septembra 2014. godine prikazana je na slici 6.
Sa gledišta zahvaćenog prostora, ova kišna epizoda bila
je skromnih razmera i pojavila su se samo tri centra kiše.
Najintenzivnije kiše bile su na području Negotinske nizije od 100 mm do 200 mm, dok su ostala dva centra kiše
bila reda veličine suma padavina od oko 100 mm. Najveće sume padavina na GMS zabeležene su u Negotinu
(157.7 mm), zatim na Paliću (85.6 mm) i u Banatskom
Karlovcu 79.4 mm.

Slika 5. Suma padavina 325 PS, 02–07.08.2014.

KVANTITATIVNE KARAKTERISTIKE MESEČNIH SUMA PADAVINA
Analogno prethodnom slučaju, kvantitativne karakteristike mesečnih suma padavina u navedenom periodu
prikazane su na isti način preko odgovarajućih intenziteta i numeričkih vrednosti registrovanih mesečnih suma
padavina.
Karta izohijeta mesečne sume padavina za april
2014. godine prikazana je na slici 7. Kao što se vidi, kiša
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u aprilu je zahvatila čitav prostor Republike Srbije. Više
od polovine teritorije Srbije bilo je zahvaćeno kišom čija
je ukupna količina bila veća od 150 mm. Preostala teritorija, osim Vojvodine, zahvaćena je nešto slabijom kišom,
čija je ukupna količina bila veća od 100 mm, što je više
od višegodišnjeg proseka za april na bilo kojoj od GMS.
Najveće zabeležene padavine u aprilu bile su u planinskim regionima Srbije, a GMS na kojima je registrovano najviše padavina su: Zlatibor (201.8 mm), Kruševac
(177.1 mm), Kraljevo (173.5 mm), Vranje (170.0 mm),
Valjevo (167.8 mm), Požega (165.7 mm) itd.
Na slici 8 prikazana je karta izohijeta mesečnih suma padavina za maj 2014. godine. Na osnovu nje može
se konstatovati da su na prostoru Republike Srbije u maju
najintenzivnije kiše zahvatile slivove Kolubare, nepsredan sliv donje Drine, zatim leve pritoke Velike Morave
i područje Srema i okoline Beograda. Najveće registrovane visine padavina u periodu pojave ove kiše zabeležene su na GM stanicama: Valjevo (285.5 mm), Loznica (271.3 mm), Beograd (248.5 mm), Kragujevac (231.6
mm), Smederevska Palanka (199.6 mm) itd. Položaj izohijeta ukazuje na to da su najveće količine padavina izlučene u trougluValjevo, Smederevska Palanka i Kraljevo.

Slika 7. Mesečne sume padavina u aprilu 2014. godine

Slika 9. Mesečne sume padavina u junu 2014. godine

Slika 8. Mesečne sume padavina u maju 2014. godine
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Prostorni položaj izohijeta mesečne sume padavina
iz juna 2014. godine, prikazan na slici 9, ukazuje na to
da su padavine veće od 100 mm zahvatile uglavnom sve
planinske regione na teritoriji Republike Srbije. Podaci
osmatranja na GMS pokazuju da su najveće sume padavina zabeležene u Kraljevu (152.2 mm), zatim u Zaječaru
(146.4 mm), na Zlatiboru (129.5 mm), u Valjevu (116.4
mm), u Požegi (114.3 mm) itd.
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Karta izohijeta ukupnih suma padavina za mesec
jul 2014. godine, koja je data na slici 10, ukazuje na to
da su najveće padavine zahvatile slivove Kolubare, levih
pritoka Velike Morave, sliv reke Tise i teritoriju neposrednog sliva Dunava od Novog Sada do Kladova. Centri
najvećih padavina bili su u južnom Banatu i u okolini Beograda. Najveće registrovane sume padavina u julu zabeležene su na GMS: Beograd (244.5 mm), Valjevo (183.9
mm), Veliko Gradište (167.2 mm), Crni Vrh (166.0 mm),
Smederevska Palanka (164.1 mm) i Banatska Palanka
(153.8 mm).

Slika 10. Mesečne sume padavina u julu 2014. godine

Slika 12. Mesečne sume padavina u septembru 2014. godine

Slika 11. Mesečne sume padavina u avgustu 2014. godine

Značajne padavine u avgustu 2014. godine zahvatile su znatno manji prostor i bile su manjeg obima, što se
može videti na karti izohijeta ostvarenih suma padavina za
mesec avgust na slici 11. Centri kiše bili su u neposrednom slivu Drine od Jadra do Zaltibora, zatim u okolini
Kraljeva i u donjim delovima slivova Mlave, Peka i Porečke reke. Najviše padavina zabeleženo je na GMS Loznica
(114.9 mm), iako se na karti vide i područja sa značajnijim
padavinama zabeleženim na običnim kišomerima.
Karta izohijeta mesečnih suma padavina za septembar 2014. godine prikazana je na slici 12. Sa gledišta zahvaćenog prostora, padavine u septembru bile su
skromnih razmera i pojavila su se samo tri centra kiše: u
Negotinskoj niziji, na Zlatiboru i u južnom Banatu. Najintenzivnije kiše bile su na području Negotinske nizije
od 200 mm pa do preko 300 mm, dok su na Zlatiboru padavine bile reda veličine oko 150 do 250 mm, a u južnom
Banatu oko 150 mm.. Najveće sume padavina zabeležene
su na GMS: Negotin (250.7 mm), Požega (174.8 mm),
Kuršumlija (143.1 mm) i Sjenica (140.0 mm).
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OCENA STATISTIČKE ZNAČAJNOSTI REGI
STROVANIH KIŠA EKSTREMNIH KIŠNIH EPIZODA
Za sagledavanje strukture registrovanih ekstremnih
kišnih epizoda, jednog od glavnih uzročnika pojave poplava u rečnim slivovima, kao i za ocenu njihove statističke
značajnosti, neophodni su podaci dugogodišnjih osmatranja tzv. kiša jakog intenziteta, za čije sagledavanje su potrebni intenziteti kiša kraćih trajanja iskazani u mm/min.
Ocena statističke značajnosti ostvarenih maksimalnih
intenziteta razmatranih kišnih epizoda na celom prostoru
izvršena je pomoću postojećih najnovijih statističko-probabilističkih obrada prezentiranih u monografiji Intenziteti jakih kiša u Srbiji, autora S. Prohaska, V. Bartoš Divac,
sa saradnicima, Beograd, 2014. U ovoj dokumentaciji su
na bazi odgovarajuće statističko-probabilističke analize
formirane zavisnosti maksimalnih visina kiše u funkciji
trajanja kiše i verovatnoće pojave, tzv. HTP krive za svih
30 navedenih pluviografskih stanica. Ove zavisnosti predstavljaju osnovnu podlogu za ocenu statističke značajnosti

registrovanih maksimalnih kišnih epizoda u navedeniom
šestomesečnom periodu u 2014. godini.
U konkretnom slučaju, ocena statističkih značajnosti osmotrenih maksimalnih kišnih epizoda u 2014. godini izvršena je na svim glavnim meteorološkim stanicama.
Pri grafičkom prikazu rezultata analize vođeno je računa
da se prikažu rezultati samo na glavnim meteorološkim
stanicama koje su bile najbliže centru registrovanih maksimalnih kišnih epizoda, a koje su izazvale poplave na
određenom području ili samo značajniji porast vodostaja na manjim vodotocima u razmatranom vremenskom
periodu april–septembar 2014. godine. Saglasno navedenom, rezultati ove analize prikazani su na slikama br.
13–21 u vidu uporednog dijagrama ostvarenih maksimalnih intenziteta (visina) kiša za navedene kišne epizode
i odgovarajućih statističko-probabilističkih zavisnosti
maksimalnih visina kiše u funkciji trajanja kiše i verovatnoće pojave, i to za sledeće glavne meteorološke stanice:
1. Loznica ‒ LOZ
2. Beograd ‒ BEG
3. Valjevo ‒ VAL
4. Niš ‒ NIŠ
5. Negotin ‒ NEG
6. Rimski Šančevi ‒ RŠN
7. Kraljevo ‒ KRA
8. Kruševac ‒ KRU
9. Banatski Karlovac ‒ BK

Slika 13. HTP kriva za Loznicu

Slika15. HTP kriva za Valjevo

Slika 14. HTP kriva za Beograd
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Slika16. HTP kriva za Niš
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Slika 17. HTP kriva za Negotin

Slika 20. HTP kriva za Kruševac

Slika 18. HTP kriva za Rimske Šančeve

Slika 21. HTP kriva za Banatski Karlovac

Slika 19. HTP kriva za Kraljevo

Numerički pokazatelji rezultata uporedne analize
ostvarenih i probabilističkih maksimalnih visina kiša
za različita trajanja kiše dati su u tabeli br. 1. U vezi sa
ovim, odabrane su samo one GMS (najbliže centrima
kiše) sa registrovanim najznačajnijim kišama u toku
razmatrane epizode. Rezultati su prikazani hronološkim
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redom, saglasno gore navedenom prikazu pojava jakih
kišnih epizoda, sa odabranom GMS gde su ostvarene kiše bile statistički značajnije. U tabeli su dati i iznosi visina registrovanih kiša u periodu trajanja razmatrane kišne
epizode – Pep, zatim prosečne višegodišnje vrednosti
visina kiše u mesecu kada se ta kišna epizoda prioritet–
no pojavila – P, kao i njihov odnos Ө. U istoj tabeli su
prikazane, takođe, i maksimalne visine ostvarenih kiša u
mm, odgovarajući povratni perodi u godinama – T(g) za
različita trajanja kiše od 1, 3, 6, 12, 24, 48 i 72 sata.
Na osnovu prikazanih grafika i numeričkih podataka u tabeli 1, može se doći do sledećih zaključaka o
statističkoj značajnosti registrovanih kišnih epizoda u
periodu od aprila do septembra 2014. godine:
– Kišna epizoda iz aprila trajala je bez većih prekida
relativno dugo (21 dan), a ukupne sume registrovanih padavina na većim GMS znatno prevazilaze prosečne višegodišnje vrednosti za april. Na navedene tri GMS ukupne
pale količine u kišnoj epizodi su za preko 200% više od
višegodišnjeg proseka, a na GMS Kruševac za više od
250%. Međutim, maksimalni intenziteti kiše u toj kišnoj
epizodi bili su statistički beznačajni, sa povratnim periodom od 1 do 5 godina, a najveći maksimalni intenzitet
registrovan je za trodnevnu kišu na GMS Kruševac koja
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Tabela 1. Prikaz statističke ocene značajnosti ostvarenih maksimalnih kiša na teritoriji Srbije u 2014. godini
–
1h
3h
6h
12h
24h
48h
P
GMS
–
Pep
P
Ө
mm T(g) mm T(g) mm T(g) mm T(g) mm T(g) mm T(g)
15.04 –05.05. 2014.
KRA 61.4 195.5 3.18 12.7
1
25.5 <2 27.2 <2
30.9
<2
56.1
5
79.0
7
KRU 56.4 200.6 3.56 9.5
1
11.8
1
17.0
1
28.1
<2
44.8
5
76.9
14
VAL 62.8 214.2 3.41 24.6
2
48.0
5
55.4
5
59.0
5
82.0
25
86.0
10
12–19.05.2014.
LOZ 79.2 188.3 2.38 11.1
1
24.2 <2 34.5 <2
59.8
7
105.0 125 163.4 1000
BEG 67.8 179.1 2.64 12.5
1
21.8
1
37.3
2
66.8
20 103.9 100 158.2 400
NIŠ 64.7 106.2 1.64 13.1
1
30.3
3
43.3 10
67.3 100 84.0
50
96.8
80
RŠN 57.8 133.8 2.31 7.5
1
18.4 <2 33.5
2
60.9
8
81.1
20 107.5
50
VAL 80.7 179.0 2.12 5.5
1
15.0
1
27.7 <2
53.8
3
97.4
60 149.4 400
12–20.06.2014.
KRA 88.9 113.3 1.27 28.6
3
37.7
3
38.4
3
41.1
3
50.1
3
68.7
5
ZAJ 66.5 73.6 1.11 36.0 20 37.3
7
37.9
7
38.0
5
40.4
4
54.7
3
25.07–01.08.2014.
BEG 68.1 149.9 2.20 34.9
5
45.4
7
58.3 15
59.6
10
91.9
50 115.0
45
NIŠ 44.3 94.4 2.13 41.2 20 56.7 50 66.8 120 69.8 150 70.4
80
73.8
25
02.08–06.08.2014.
LOZ 74.1 85.2 1.15 17.2
1
36.4
2
47.5
4
54.0
5
59.5
5
83.2
9
11–17.09.2014.
BK 56.2 79.4 1.41 23.0
2
41.7
7
46.4
7
47.2
7
71.5
25
77.8
5
NEG 43.0 157.7 3.67 46.1 20 75.7 70 85.1 90 124.4 670 136.9 300 152.4 250

odgovara 40-godišnjem povratnom periodu. Statistička
značajnost ukupne pale kiše je znatno veća, što se može
videti iz vrednosti povratnih perioda registrovane kiše na
navedene tri GMS, koji se pod pretpostavkom da su pale
u aprilu, kreću od 1000 do 5000 godina.
– U maju je registrovana jaka kišna epizoda sa ekstremnim sumama padavina u relativno kraćem periodu
vremena. Ova kišna epizoda trajala je neprekidno do 7
dana. Karakteristična je po tome što su maksimalni intenziteti za kiše kraćeg trajanja do 5‒6 sati bili statistički
beznačajni, sa izuzetkom kiše u Nišu i Smederevskoj Palanci koji su bili ispod višegodišnjeg proseka. Na GMS
Niš 12-časovni maksimalni intenziteti odgovarali su povratnom periodu od 100 godina. Statistički značajnije
sume padavina realizovane su za trajanje kiša dužih od
24 časa. Tako, na primer, maksimalne 24-časovne kiše
realizovane u Beogradu i Loznici prevazilaze stogodišnje
povratne periode, u Valjevu sedamdesetogodišnji, u Nišu
pedesetogodišnji, a u Rimskim Šančevima tridesetogodišnji povratni period. Maksimalne visine padavina za 48
časova realizovane su u Loznici, gde izmerena vrednost
prevazilazi hiljadugodišnju kišu, zatim slede Beograd i
Valjevo sa 400-godišnjom kišom, te Niš sa kišom 80-godišnjeg povratnog perioda. Za trodnevnu kišu registrovanu u Beogradu i Valjevu povratni period je ocenjen na
700 godina. Povratni period realizovane trodnevne kiše
u Loznici ocenjen je na 400 godina, a kod Rimskih Šančeva na 100 godina. Sa gledišta poređenja ukupnih palih
kiša u razmatranoj kišnoj epizodi i prosečnih višegodišnjih vrednosti kiše u maju može se reći da ukupne sume u
kišnoj epizodi, takođe, značajno prevazilaze višegodišnje
proseke. Na navedenim GMS taj odnos kreće se od 1.64
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72h
mm T(g)
96.6
99.8
86.6

12
40
7

176.1
172.3
100.1
131.3
164.2

450
625
80
110
650

87.0
58.9

10
3

115.1
73.8

30
18

83.2

5

79.2
154.5

3
80

do 2.64, odnosno padavine u kišnoj epizodi su veće za
od 64% do 164%. Sa stanovišta statističke značajnosti
registrovanih kiša u maju, one odgovaraju povratnim periodima mesečnih suma od 70 (Niš) do 800 godina.
– U kišnoj epizodi u junu, koja je, sa većim ili manjim prikidima, trajala oko 9 dana, ukupne sume padavina uglavnom su manje od odgovarajućeg višegodišnjeg
proseka, sa izuzetkom GMS navedenim u tabeli br. 1,
gde je na GMS Kraljevo ona veća za 27%, a na GMS
Zaječar za 11%. U toku cele kišne epizode, za razmatrana trajanja kiše, maksimalni intenziteti nisu bili statistički značajni. Najznačajniji je registrovani jednočasovni
intezitet na GMS Zaječar koji odgovara 20-godišnjem
povratnom periodu. U poređenju sa mesečnim kišama,
povratni period ostvarenih suma padavina u kišnoj epizodi u odnosu na junske mesečne sume je reda veličine
uglavnom manjim od 10 godina.
– Jake kiše u julu, koje su trajale 8 dana, zahvatile
su nekoliko manjih područja, a najznačajniji maksimalni
intenziteti registrovani su na GMS Beograd i GMS Niš.
Maksimalni intenzitet 12-časovne kiše u Nišu odgovara
150-godišnjem povratnom periodu, a u Beogradu ostvarena maksimalna 24-časovna kiša ima 50-godišnji povratni period. U poređenju sa prosečnim višegodišnjim
vrednostima mesečnih suma padavina, ostvarene visine
kiše u ovoj epizodi prevazilaze ekstremne za više od
100%, a njihovi povratni periodi, u odnosu na mesečne
sume, iznose za Beograd 16 godina i za Niš 12 godina.
– Kišna epizoda registrovana u avgustu u trajanju od
5 dana, sa gledišta maksimalnih intenziteta, nije bila statistički značajna, sa maksimalnim povratnim periodom
od 9 godina za dvodnevnu kišu registrovanu na GMS
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Loznica. Ukupna registrovana suma na ovoj stanici je reda veličine višegodišnjeg mesečnog proseka.
– Druga po statističkoj značajnosti jakih kiša u
2014. godini zahvatila je znatno uži prostor, na nekoliko
lokaliteta, od kojih je najznačajniji bio u Negotinskoj niziji. Tako je na GMS Negotin u ovoj kišnoj epizodi, koja
je, sa manjimm prekidima, trajala 7 dana, ukupno palo
270% više kiše nego što iznosi prosečna višegodišnja
vrednost sume padavina za septembar. Za drugi centar
kiše u okolini GMS Banatski Karlovac ovaj odnos iznosi
1.41, tj. više je palo za 41% od višegodišnjeg proseka.
Najznačajniji maksimalni intenziteti na GMS Negotin
registrovani su za 12-časovno trajanje kiše, gde povratni
period ostvarene kiše iznosi oko 670 godina, a za 24-časovnu kišu 300 godina i 48-časovnu 250 godina. Kod
GMS Banatski Karlovci najveći ostvareni maksimalni
intenzitet je za 24-časovno trajanje, a povratni period
ove kiše iznosi 25 godina. Povratni periodi ostvarenih
ukupnih suma padavina u razmatranoj kišnoj epizodi u
odnosu na ukupne mesečne sume padavina u septembru
iznose za GMS Negotin 30 godina, a za GMS Banatski
Karlovac 7 godina.
MESEČNIH I SEZONSKIH SUMA PADAVINA
Za razmatrani kišni period april–septembar 2014.
godine, uporedo sa analizom statističke značajnosti visina kiša maksimalnih kišnih epizoda, rađena je i analiza
statističke značajnosti mesečnih suma padavina, zatim
dvomesečnih, tromesečnih, pa sve do šestomesečnih suma padavina. U vezi sa ovim, korišćeni su podaci RHMZ
Srbije sa GMS i to vremenske serije mesečnih suma padavina registrovanih u periodu 1946–2014. godine.
Preliminarnom analizom prikupljenih vremenskih
serija mesečnih suma padavina uočeno je da na velikom

broju GMS registrovane mesečne sume padavina u 2014.
godini znatno prevazilaze dosadašnje ekstreme u postojećim vremenskim serijama iz perioda 1946–2013. godine. Zbog toga je prvo urađena statistička provera da li
se ti registrovani ekstremi u 2014. godini mogu svrstati
u kategoriju statističkih izuzetaka. Pri tome je korišćen
statistički test Grubsa i Beka (Bobee i Ashkar, 1991). Rezultati te analize prikazani su u tabeli 2.
Na osnovu prikazanih rezultata iz tabele 2 može se
zaključiti da se u mesečnim sumama padavina u periodu
april–septembar 2014. godine na razmatranih 27 GMS
17 puta pojavio statistički značajan izuzetak. Do 2014.
godine su se u serijama mesečnih suma padavina u periodu april–septembar pojavili samo dva puta statistički značajani izuzeci i to u aprilu 2001. godine na GMS
Leskovac i u julu 1999. godine na GMS Beograd, kada
je izuzetak bio za 7% veći od odgovarajućeg izuzetka iz
2014. godine. Ostvareni statistički izuzeci u 2014. godini
su u proseku preko 30% veći od do sada registrovanih
maksimuma, a najveće povećanje zabeleženo je na GMS
Beograd u maju i na GMS Negotin u septembru.
Ovako značajna povećanja ekstremnih maksimalnih
vrednosti u serijama mesečnih suma padavina imaju nepovoljan uticaj pri oceni njihove statističke značajnosti,
a pri primeni klasične procedure određivanja povratnog
perioda preko teorijskih krivih raspodele verovatnoća.
Naime, skoro po pravilu, izuzeci znatno povećavaju koeficijent asimetrije istorijske serije podataka, što ima za
posledicu smanjene vrednosti povratnog perioda ostvarenog izuzetka. Osim toga, može se postaviti realno pitanje
da li ima smisla ocenjivati povratne periode statističkih
izuzetaka primenom klasične procedure sa teorijskim
krivama raspodele verovatnoće, kada izuzeci prevazilaze do tada zabeležene ekstremne vrednosti i do 50%. U

Tabela 2. Prikaz ostvarenih statističkih izuzetaka u periodu od aprila do septembra 2014. godine i dosadašnjih maksimuma u razmatranim serijama mesečnih suma padavina
–
Dosadašnji maksiPG
P
σ
KG
Izuzeci
P2014
(mm)
mumi
(mm)
Mesec
GMS
Ө
(mm)
God.
Prvi
Drugi
Pmax(mm)
DIM
106.4
1962
142.5
1.34
53.2
26.0
2.9839
133.9
2014
KRA
141.4
2001
173.5
1.23
62.3
31.1
2.9839
158.9
2014
KRU
132.6
2001
177.1
1‚.34
57.3
30.6
2.9839
152.3
2014
LES
159.1
2001
185.1
1.16
56.0
31.1
2.9839
152.6
2014
2001
LOZ
123.7
1973
155.9
1.26
64.1
28.6
2.9839
152.9
2014
April
VAL
129.0
1958
167.8
1.30
62.1
27.9
2.9839
148.3
2014
VRA
129.7
2001
170.0
1.31
52.3
26.9
2.9839
135.8
2014
ZAJ
121.3
1958
139.4
1.15
54.3
27.2
2.9839
138.8
2014
ZLA
161.3
1994
201.8
1.25
74.6
35.3
2.9839
184.2
2014
KRG
169.7
1970
231.6
1.36
70.8
41.7
2.9839
200.3
2014
LOZ
207.3
1961
271.3
1.31
84.2
48.1
2.9839
233.6
2014
BEG
169.0
1987
248.5
1.47
71.6
44.9
2.9839
211.0
2014
Maj
RŠN
133.8
1957
178.9
1.34
61.4
35.7
2.9839
172.3
2014
SMP
155.9
1987
199.6
1.28
65.7
37.6
2.9839
182.5
2014
VAL
213.2
1957
285.5
1.34
86.6
49.3
2.9839
239.7
2014
Jul
BEG
262.5
1999
244.5
0.93
68.5
50.4
2.9839
225.0
1999
2014
Septembar
NEG
174.0
1972
250.7
1.44
45.6
43.2
2.9839
179.8
2014
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tom slučaju mogu se dobiti povratni periodi u godinama
koji prevazilaze dužinu perioda osmatranja istorijskih
serija i za više od 20 puta. Činjenica je da su ove dileme prisutne, ali s obzirom na to da autorima ovoga rada
nije poznata neka druga pouzdanija procedura za ocenu
povratnih perioda ostvarenih statističkih izuzetaka, uz
sve moguće kritike, autori prihvataju klasičnu proceduru ocene povratnih perioda primenom teorijskih funkcija
raspodele verovatnoća. Svakako da prihvatanje i korišćenje konačnih rezultata za identifikovane izuzetke treba
uzeti uz veliki oprez.
U konkretnom slučaju, za ocenu statističke značajnosti navedenih registrovanih suma padavina u 2014. godini, pa s tim u vezi i identifikovanih ostvarenih statističkih izuzetaka, korišćenjem raspoloživih istorijskih serija
sa uključenjem podataka iz 2014. godine, sračunate su
teorijske vrednosti suma padavina primenom Pirson III i
Log Pirson III zakona raspodele verovatnoća. Na osnovu
tih rezultata određeni su povratni periodi svih ostvarenih mesečnih suma padavina u periodu april–septembar
2014. godine, pa i identifikovanih statističkih izuzetaka.
Rezultati proračuna statističke značajnosti ostvarenih
mesečnih suma padavina iskazani su u vidu odgovarajućih povratnih perioda u tabeli 3.

Na osnovu prikazanih rezultata ocene statističke
značajnosti razmatranih mesečnih suma padavina, prezentiranih u tabeli 3, može se zaključiti da su u mesecu
aprilu 2014. godine registrovane najznačajnije padavine.
Na 27 GMS u Srbiji povratni periodi ostvarenih suma
mesečnih padavina u aprilu se kreću u dijapazonu od 2
godine do 300 godina. Statistički veoma značajne mesečne sume padavina, sa povratnim periodom od 300
godina zabeležene su na GMS: Loznica, Dimitrovgrad,
Kruševac, Valjevo i Vranje. Mesečne sume padavina sa
povratnim periodom od 250 godina registrovane su na
GMS: Leskovac, Zaječar i Zlatibor, zatim slede Požega
sa 200-godišnjim i Kraljevo sa 170-godišnjim povratnim
periodom. Generalno se može zaključiti da su u aprilu
mesecu 2014. godine registrovane statistički veoma značajne padavine na veoma širokom prostoru na teritoriji
Republike Srbije.
Drugi mesec sa obimnim padavinama, prema statističkoj značajnosti, je mesec maj, kada su registrovane mesečne sume sa najvećim povratnim periodom od
300 godina na GMS Smederevska Palanka. Nešto manje
značajnosti, sa povratnim periodom od 250 godina, imaju mesečne sume padavina registrovane na GMS: Beograd, Kragujevac i Valjevo. Zatim slede GMS Loznica sa
150-godišnjim povratnim periodom, pa Rimski Šančevi

Tabela 3. Prikaz rezultata proračuna statističke značajnosti ostvarenih mesečnih suma padavina u periodu april–septembar 2014.
godine
GMS
KRG
BK
CRV
ĆUP
DIM
KIK
KRA
KRU
KUR
LES
LOZ
NEG
BEG
NIŠ
RŠN
PAL
POŽ
SJE
SMP
SOM
SRM
VAL
VGR
VRA
ZAJ
ZLA
ZRE

mm
129.5
98.0
62.5
96.3
142.4
35.8
173.5
177.1
118.5
185.1
155.9
95.3
90.2
120.3
47.9
65.9
165.7
103.0
83.9
44.0
71.9
167.8
50.5
170.0
139.4
201.8
74.2

IV
T(god)
50
25
2
10
300
<2
170
300
50
250
300
7
10
80
2
7
200
25
10
2
6
300
2
300
250
250
12

V
mm
231.6
131.8
71.8
172.6
99.5
123.3
184.3
84.9
84.9
98.0
271.3
128.8
248.5
168.4
178.9
102.0
183.5
129.7
199.6
136.8
164.7
285.5
141.1
122.4
124.8
185.7
147.9
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T(god)
250
13
2
30
4
50
30
3
3
7
150
20
250
70
125
17
70
20
300
30
70
250
20
25
15
70
50

mm
91.3
59.5
86.0
83.3
97.1
34.5
152.2
111.2
79.2
77.0
56.2
92.4
63.4
78.8
44.3
13.6
114.3
70.0
63.3
67.5
27.9
116.8
85.1
109.1
146.4
129.5
43.9

VI
T(god)
3
<2
2
3
3
<2
12
5
3
3
<2
5
<2
3
<2
1
5
2
<2
2
1
3
3
6
125
4
<2

mm
79.4
153.8
166.0
104.7
107.3
116.6
137.7
87.8
82.9
79.4
89.7
68.5
244.5
147.3
111.6
–
97.8
48.3
164.1
76.5
74.5
183.9
167.2
72.7
68.7
37.1
144.0

VII
T(god)
3
12
15
7
10
13
10
5
5
8
3
4
110
90
7
–
3
<2
40
3
3
30
25
4
3
1
25

mm
57.4
42.7
69.3
33.7
45.5
37.7
98.1
33.7
32.8
25.0
114.9
51.8
48.3
53.5
28.5
70.5
80.8
63.9
53.7
48.2
48.7
64.9
36.3
16.7
68.0
–
67.1

VIII
T(god)
3
2
3
<2
<2
<2
5
<2
<2
<2
5
3
2
3
<2
5
5
2
2
2
2
2
<2
1
5
–
5

mm
75.5
127.2
55.8
–
114.2
68.9
127.9
35.3
143.1
115.0
115.8
250.7
117.6
81.4
81.1
112.6
174.8
140.0
79.8
132.5
129.7
103.5
108.5
122.9
115.8
–
121.1

IX
T(god)
5
40
2
–
18
6
17
2
50
17
10
300
17
6
10
40
100
15
5
60
25
8
15
20
20
–
30
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sa 125-godišnjim, Niš, Požega, Sremska Mitrovica i Zlatibor sa 70-godišnjim povratnim periodom itd.
Sledeći mesec po značajnosti ukupnih suma padavina je septembar i to na ograničenom delu teritorije u
okolini Negotina, gde su registrovane mesečne sume padavina reda veličine 300-godišnjeg povratnog perioda.
Statistički značajne su i padavine koje su registrovane u
okolini Požege (100-godišnjeg povratnog perioda). Na
ostalim GMS padavine su bile znatno manjeg obima.
Tokom meseca juna zabeležene su značajnije padavine samo u okolini Zaječara (100-godišnjeg povratnog perioda), a u mesecu julu samo u okolini Beograda
(110-godišnjeg povratnog perioda). U mesecu avgustu,
iako je bilo padavina, ostvarene sume su se kretale oko
višegodišnjeg proseka.
Analogne analize urađene su i za sezonske vremenske serije i to: dvomesečne, tromesečne i šestomesečne
sprovedene su po istom postupku. Prvo je u svim nave-

denim serijama, sa uključivanjem podatka iz 2014. godine, izvršena identifikacija pojave statističkih izuzetaka,
korišćenjem istog testa Grubsa i Beka. Rezultati ove analize prikazani su u tabeli 4. U istoj tabeli dati su prikazi ostvarenih ekstrema razmatranih sezonskih padavina
u 2014. godini, kao i dosadašnjih registrovanih ekstrema sa naznakom godine njihovog pojavljivanja. Dati su
takođe i odnosi između registrovanih ekstrema u 2014.
godini i odgovarajućih dosadašnjih ekstrema. Pored svakog ostvarenog ekstrema navedeni su i meseci na koji se
odnose.
Na prvi pogled na tabelu 4 može se videti da su razmatrane sezonske padavine zastupljene sa mnogo većim
brojem pojave statističkih izuzetaka u 2014. godini u odnosu na mesečne sume padavina. Na svim GMS za tri
razmatrane sezone statistički izuzeci u 2014. godini identifikovani su u 39 slučajeva, što je za 2.2 puta više nego
kod šest mesečnih serija. Ova konstatacija samo ukazuje

Tabela 4. Prikaz ostvarenih statističkih izuzetaka u periodu od aprila do septembra 2014. godine i dosadašnjih maksimuma u razmatranim serijama sezonskih suma padavina
–
Dosadašnji maksi∑PG
∑P
σ
KG
Izuzeci
mumi
(mm)
(mm)
∑P2014/period
Sezona
GMS
Ө
(mm)
God.
Prvi
Drugi
∑Pmax
(mm)
KRG
225.4
1970
361.1/IV–V
160
124.2
51.6
2.9839 278.1
2014
KRA
276.7
1957
357.8/IV–V
1.29
147.2
53.4
2.9839 306.5
2014
KRU
280.2
1957
297.4/IV–V
1.06
131.8
54.9
2.9839 295.6
2014
LES
200.1
1970
283.1/IV–V
1.41
119.9
45.3
2.9839 255.1
2014
LOZ
283.1
2012
427.2/IV–V
1.51
148.4
63.6
2.9839 338.2
2014
NEG
237.4
2005
302.6/VIII–IX
1.27
83.1
56.3
2.9839 251.1
2014
BEG
226.2
1987
338.7/IV–V
1.50
126.2
52.1
2.9839 281.6
2014
Dvomesečna
NIŠ
246.6
2012
288.7/IV–V
1.17
120.2
44.0
2.9839 251.5
2014
POŽ
225.0
1980
349.2/IV–V
1.55
137.4
48.1
2.9839 280.9
2014
SMP
210.3
1987
283.5/IV–V
1.35
116.3
46.7
2.9839 255.6
2014
VAL
266.0
1970
453.3/IV–V
1.70
148.5
57.7
2.9839 320.7
2014
VRA
209.5
1961
282.4/IV–V
1.35
117.1
44.0
2.9839 248.4
2014
ZLA
258.4
1994
387.5/IV–V
1.50
177.6
49.2
2.9839 324.4
2014
KRG
401.7
1970
452.4/IV–VI
1.13
203.2
65.7
2.9839 399.2
2014
1970
KRA
363.4
1970
510.0/IV–VI
1.40
236.9
68.5
2.9839 441.3
2014
LOZ
386.3
1956
483.4/IV–VI
1.25
249.2
72.2
2.9839 464.6
2014
NEG
352.1
2005
371.1/VII–IX
1.05
131.8
73.1
2.9839 349.9
2014
2005
BEG
465.8
1999
556.4/V–VII
1.19
234.7
86.8
2.9839 494.7
2014
NIŠ
298.8
1969
394.5/V–VII
1.32
176.1
59.8
2.9839 354.5
2014
Tromesečna
POŽ
330.2
1982
463.5/IV–VI
1.40
222.4
60.6
2.9839 403.2
2014
VAL
455.6
2010
586.2/V–VII
1.29
264.5
83.7
2.9839 514.3
2014
VRA
397.5
1948
385.5/IV–VI
0.97
184.3
64.6
2.9839 377.1
1948
2014
ZAJ
324.8
1980
410.6/IV–VI
1.26
187.0
61.8
2.9839 371.4
2014
ZLA
433.5
1989
517.0/IV–VI
1.19
282.5
69.6
2.9839 490.2
2014
KRA
705.5
1957
873.7
1.24
429.8
121.1 2.9839 791.2
2014
NEG
541.7
1957
687.5
1.27
317.7
99.5
2.9839 614.6
2014
BEG
651.0
2001
812.5
1.25
393.6
113.3 2.9839 731.7
2014
Šestomesečna
NIŠ
493.2
2001
649.7
1.32
318.0
85.7
2.9839 573.7
2014
IV–IX
POŽ
622.4
2001
816.9
1.31
418.0
107.1 2.9839 737.5
2014
VAL
695.5
1975
921.7
1.33
454.5
117.8 2.9839 806.0
2014
ZAJ
683.1
1957
663.1
0.97
325.2
98.5
2.9839 619.1
1957
2014
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na veću statističku značajnost padavina dužih vremenskih perioda u 2014. godini, u odnosu na mesečne sume.
Kod dvomesečnih padavina ukupno je identifikovano 12
izuzetaka, a odnosi između ostvarenih ekstrema i dosadašnjih,
Ө =(∑P2014/period)/ ∑Pmax
su dostizali vrednosti i do 1.70 (GMS Valjevo), što znači
da je ekstrem iz 2014. godine bio veći za 70% od do sada
registrovanog ekstrema u odgovarajućoj seriji dvomesečnih suma padavina.
Kod serija tromesečnih suma padavina registrovano
je ukupno 11 izuzetaka u 2014. godini, s tim što je na
GMS Vranje ovaj izuzetak drugi po značajnosti. U tromesečnim serijama suma padavina na GMS Kragujevac i
Negotin, pored izuzetka u 2014. godini, registrovan je još
po jedan izuzetak, ali drugi po značajnosti. Odnos ostvarenih i dosadašnjih ekstrema kretao se do vrednosti 1.40
(za GMS Kraljevo i Požega). Kod šestomesečnih serija
identifikovano je ukupno šest izuzetaka u 2014. godini.
U vremenskoj seriji na GMS Zaječaj postoje dva izuzetka, od kojih je izuzetak iz 2014. godine drugi po značajnosti. Odnos ostvarenih i dosadašnjih ekstrema je manje-više konstantan i kretao u rasponu od 1.24 do 1.33, sa
izuzetkom GMS Zaječar, kada je registrovan odnos 0.97.

Statistička značajnost registrovanih ekstema iz 2014.
godine u navedenim sezonskim serijama suma padavina
izvršena je takođe po istoj proceduri koja je korišćena
i kod mesečnih suma padavina. Rezultati tih proračuna
prikazani su u tabeli br. 5. Za najdužu šestomesečnu sezonu sračunat je odnos tih suma i prosečnih višegodišnjih
vrednosti padavina na istoj GMS, a izvršena je i procena
povratnog perioda ostvarenih šestomesečnih padavina u
odnosu na verovatnoću pojave vremenskih serija godišnjih suma padvina – P(IV/IX/Sr.g).
Iz tabele 5 je evidentno da je značajnost ostvarenih
sezonskih padavina u 2014. godini bila veća u odnosu
na odgovarajuće značajnosti ostvarenih mesečnih suma
padavina. Najveću značajnost su imale dvomesečne padavine, gde na razmatranim GMS ostvarene sume padavina imaju povratne periode od 1 do 1000 godina (GMS
Valjevo). Sledeće po statističkoj značajnosti su ostvarene
dvomesečne padavine na GMS Zlatibor, sa 750-godišnjim povratnim periodom, a zatim slede GMS: Beograd,
Požega i Vranje sa 500-godišnjim povratnim periodom,
pa GMS Kruševac i Leskovac sa 400-godišnjim povratnim periodom. Ostvarene dvomesečne sume padavina u
2014. godni na GMS: Kraljevo, Niš, Sjenica i Smederevska Palanka odgovaraju 300-godišnjem povratnom periodu, na GMS Loznica 250-godišnjem i na GMS Negotin

Tabela 5. Prikaz statističke značajnosti ostvarenih sezonskih suma padavina u 2014. godini
GMS
KRG
BK
CRV
ĆUP
DIM
KIK
KRA
KRU
KUR
LES
LOZ
NEG
BEG
NIŠ
RŠN
PAL
POŽ
SJE
SMP
SOM
SRM
VAL
VGR
VRA
ZAJ
ZLA
ZRE

mm
361.1
229.8
252.0
268.9
241.9
159.1
357.8
297.4
203.4
283.1
427.2
302.6
338.7
288.7
226.8
167.9
349.2
232.7
283.5
204.3
236.6
453.3
252.3
282.4
271.2
387.5
222.1

Dvomesečne
T(god)
Period
300
IV–V
20
IV–V
20
VI–VII
70
IV–V
55
IV–V
20
IV–V
300
IV–V
400
IV–V
25
IV–V
400
IV–V
250
IV–V
200
VIII–IX
500
IV–V
300
IV–V
70
IV–V
25
IV–V
500
IV–V
300
IV–V
300
IV–V
30
V–VI
3
IV–V
1000
IV–V
1
VI–VII
500
IV–V
70
V–VI
750
IV–V
5
IV–V

IZGRADNJA 69 (2015) 5–6, 169–186

mm
452.4
345.1
323.8
360.9
339
274.4
510.0
408.6
282.6
360.1
483.4
371.1
556.4
394.5
334.8
181.5
463.5
302.7
427.0
280.8
267.1
586.2
393.4
385.5
410.6
517
335.8

Tromesečne
T(god)
Period
300
IV–VI
12
V–VII
5
V–VII
25
V–VII
20
IV–VI
10
V–VII
500
IV–VI
150
IV–VI
17
IV–VI
70
IV–VI
500
IV–VI
170
VII–IX
300
V–VII
300
V–VII
15
V–VII
2.5
IV–VI
400
IV–VI
25
IV–VI
150
V–VII
30
V–VII
5
V–VII
300
V–VII
30
V–VII
150
IV–VI
300
IV–V
500
IV–VI
50
V–VII

IV–IX
mm
T(god)
664.7
100
613
25
511.4
3
490.6
7
606
100
416.8
7
873.7
400
565.4
25
541.4
30
579.5
125
803.8
600
687.5
300
812.5
620
649.7
500
492.3
10
364.6
3
816.9
500
556.9
15
644.4
100
505.5
25
516.4
15
921.7
500
588.7
20
597.8
150
663.1
100
554.1
25
598.2
70

Sr.god.
mm IV–IX/Sr.g P(IV/IX/Sr.g)
626.3
1.06
3.0
628.1
0.98
775.2
0.66
646.2
0.76
631.0
0.96
548.6
0.76
743.0
1.18
5.5
638.3
0.88
642.0
0.84
616.3
0.94
827.6
0.97
640.2
1.07
2.5
688.5
1.18
7.0
582.8
1.11
3.0
606.6
0.81
544.4
0.67
729.0
1.12
4.3
719.3
0.74
632.1
1.02
2.5
586.0
0.86
623.0
0.83
776.7
1.19
7.7
664.7
0.88
606.3
0.99
601.9
1.1
2.5
954.6
0.58
564.7
1.06
2.0
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200-godišnjem povratnom periodu. Na ostalim GMS
ostvarene padvine nisu bile statistički značajne.
Što se tiče tromesečnih suma padavina u 2014. godini, njihovi povratni periodi se kreću od 5 do 500 godina
(na GMS Kraljevo, Loznica i Zlatibor). Na GMS Požega povratni period ostvarenih suma padavina iznosi 400
godina, a na GMS: Kragujevac, Beograd, Niš, Valjevo i
Zaječar povratni periodi iznose 300 godina. Nešto niži
povratni periodi registrovani su na GMS Negotin (170
godina) i na GMS: Smederevska Palanka, Kruševac i
Vranje (150 godina). Povratni periodi na ostalim GMS
su znatno manji od 100 godina.
Kod ostvarenih šestomesečnih suma padavina u
2014. godini najveći povratni period zabeležen je na
GMS Beograd (620 godina), zatim sledi GMS Loznica
(600 godina), pa GMS Niš, Požega i Valjevo (500 godina), GMS Kraljevo (400 godina), GMS Negotin (300
godina), GMS Vranje (150 godina), GMS Leskovac (125
godina), kao i GMS: Kragujevac, Dimitrovgrad, Smederevska Palanka i Zaječar (100 godina). Na ostalim stanicama povratni periodu ostvareni suma padavina u 2014.
godini su bili nižeg reda veličine od 100 godina.
Što se tiče verovatnoća pojave ostvarenih šestomesečnih padavina u odnosu na verovatnoću godišnjih suma
padavina najznačajnije su padavine registrovane na GMS
Valjevo i Beograd, gde sume ostvarenih padavina u naznačenim šestomesečnim periodima odgovaraju 7%-noj
verovatnoći godišnjih suma padavina, što znači da je u
šestomesečnom periodu u 2014. godini palo znatno više
padavina nego što je višegodišnji prosek za godišnje sume padavina.
ZAKLJUČAK
Na osnovu navedenih konstatacija može se zaključiti da je u periodu april-septembar 2014. godine teritoriju Republike Srbije zahvatilo nekoliko prodora hladnog
vazduha sa Atlantika, koji su u dužem ili kraćem periodu, izazvali pojavu serije ciklona iznad našeg prostora.
S obzirom na to da je broj kišnih dana u ovom periodu
na većini meteoroloških stanica u Srbiji prevazišao broj
beskišnih dana, može se zaključiti da je ovaj navedeni
period ceo bio kišni. Zabeleženo je nekoliko zanačajnih kišnih epizoda, čije su kvantitativne karakteristike
detaljno prikazane u ovom radu. Interesantno je da se
u svakom mesecu, unutar razmatranog perioda, pojavila barem jedna značajnija kišna epizoda, za koju su dati
osnovni podaci o meteorološkim uslovima koji su je izazvali, zatim karakteristike ostvarenih kiša, kako sa gledišta maksimalnih intenziteta za različita trajanja kiše, tako
i sa stanovišta ukupno ostvarenih količina padavina. Za
svaku kišnu epizodu, a na osnovu ukupno ostvarenih suma kiša, dati su prikazi prostorne raspodele kiše u vidu
karata izolinija suma padavina. Ove karte omogućuju sagledavanje prostornog položaja ostvarenih centara kiše,
kao i njihove kvantitativne karakteristike iskazane u mm
pale kiše u samom centru i užoj i široj okolini.
Kvantitativne karakteristike kišnih epizoda prikazane su samo na osnovu raspoloživih podataka na GMS
(glavnim meteorološkim stanicama) i to u vidu ostva-

renih maksimalnih visina (intenziteta) kiše za različita
trajanja kiše, kao i u pogledu ukupnih suma kiše zabeleženih u razmatranim kišnim epizodama. Karte izolinija
ukupnih suma padavina urađene su na osnovu podataka
sa GMS, kao i raspoloživih podataka o dnevnim sumama
padavina na ostalim oficijelnim meteorološkim i padavinskim stanicama RHMZ Srbije. Evidentno je da se u
skoro svim kišnim epizodama centri kiše ne poklapaju sa
položajima GMS, što ima nepovoljne posledice u oceni
statističke značajnosti ostvarenih kišnih epizoda.
Zaključeno je da su glavni uzroci čestih pojava poplava u periodu april‒septembar 2014. godine, na teritoriji Republike Srbije učestali prodori hladnog vazduha s Atlantika i formiranje moćnih ciklona nad našom
teritorijom. Posledica toga je permanentno smenjivanje
dugotrajnih kišnih epizoda, što se veoma retko dešava
pri pojavi katastrofalnih poplava, koje su u više navrata zahvatile teritoriju Srbije. Sve ove kišne epizode ne
karakterišu se pojavom statistički značajnih intenziteta
jakih kiša kraćih trajanja koje obično izazivaju pojavu
bujičnih poplava. Ukupna trajanja ostvarenih kišnih epizoda znatno prevazilaze uobičajena trajanja maksimalnih
intenziteta jakih kiša koje izazivaju poplave. Maksimalni
intenziteti kiša trajanja do 5‒6 sati, koje izazivaju bujične poplave, skoro u svim razmatranim kišnim epizodama
bile su ispod višegodišnjeg proseka, sa izuzetnom nekoliko sučajeva u okolini Niša, Negotina i Smederevske
Palanke.
Ocena statističke značajnosti razmatranih ostvarenih kišnih epizoda u periodu april‒septembar 2014. godine izvršena je samo na osnovu podataka sa GMS. Za
sve kišne epizode izvršena je procena povratnih perioda
maksimalnih ostvarenih intenziteta za različita trajanja
kiše, kao i za ukupnu sumu kiše u epizodi. Izvršen je, takođe, pokušaj da se ostvarene ukupne sume kiše uporede
sa prosečnim višegodišnjim vrednostima suma padavina
u mesecu u kojem se kišna epizoda pretežno ostvarila.
Taj princip zadržan je i kada je izvršena ocena povratnih
perioda ostvarenih suma padavina u razmatranim kišnim
epizodama u odnosu na odgovarajuće raspoložive vremenske serije mesečnih suma padavina. Pri oceni statističke zanačajnosti ostvarenih maksimalnih intenziteta
i ukupnih suma u osnovi su korišćeni rezultati proračuna
HTP krivih (visina‒trajanje‒povratni period) objavljeni
u monografiji Intenziteti jakih kiša u Srbiji, autora S. Prohaska, V. Bartoš Divac, sa saradnicima, Beograd, 2014.
Činjenica je da su u toku 2014. godine na nekim GMS
mnogi maksimalni intenziteti ostvarenih kiša prevazišli
do sada registrovane istorijske podatke, pa su autori ovoga rada bili su primorani da izvrše korekciju teorijskih
krivih raspodele korišćenih u navedenoj monografiji.
Imajući u vidu činjenicu da su ekstremno registrovane
kiše, koje odgovaraju retkim verovatnoćama pojave, zabeležene za duža trajanja kiše, korekcije, tamo gde je bilo
potrebno, izvršene su samo za jednodnevne, dvodnevne
i trodnevne kiše.
Kod katastrofalnih kišnih epizoda iz maja i septembra, koje su izazvale razorne poplave sa značajnim štetama i gubicima ljudskih života, statistički značajne sume
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padavina realizovane su za trajanja kiša dužih od 24 časa.
Tako, na primer, za majsku kišnu epizopdu, maksimalne
24-časovne kiše realizovane u Beogradu i Loznici prevazilaze stogodišnje povratne periode, u Valjevu sedamdesetogodišnji, u Nišu pedesetogodišnji, a u Rimskim Šančevima tridesetogodišnji povratni period. Maksimalne
visine padavina za 48 časova realizovane su u Loznici,
gde izmerena vrednost prevazilazi hiljadugodišnju kišu,
zatim slede Beograd i Valjevo sa 400-godišnjom kišom,
te Niš sa kišom 80-godišnjeg povratnog perioda. Za trodnevnu kišu registrovanu u Beogradu i Valjevu povratni
period je ocenjen na 700 godina. Povratni period realizovane trodnevne kiše u Loznici ocenjen je na 400 godina,
a kod Rimskih Šančeva na 100 godina. Za septembarsku
kišnu epizodu, koja je na teritoriji Srbije bila lokalnog
karaktera i zahvatila širu okolinu Negotina, statistički
značajni intenziteti kiša pojavili su se za kraća trajanja
kiše. Tako, na primer, povratni period maksimalne tročasovne kiše iznosio je 70 godina, šestočasovne kiše 90
godina, da bi maksimalni intenzitet za 12-časovnu kišu
dostigao najveću vrednost čiji povratni period je procenjen na 670 godina.
S porastom trajanja kiše dolazilo je do redukcije statističke značajnosti, pa je povratni period za maksimalnu 24-časovnu kišu iznosio 300 godina, za maksimalnu
dvodnevnu kišu 250 godina, maksimalnu trodnevnu kišu
80 godina itd.
Generalno, za maksimalnu kišnu epizodu u maju
2014. godine može se zaključiti da je karakteriše pojava
ekstremno velikih količina padavina, koje su dugo trajale
i zahvatile relativno veliku teritoriju, a u Srbiji u oblastima slivnih područja Jadra, Kolubare i Mačve, sa statističko-probabilističkog aspekta, prevazilaze pojavu stogodišnje kišne epizode. Ocenu statističke značajnosti ove
izuzetne kiše na celom prostoru, koji obuhvata poplavljena područja tri susedne zemlje, teško je u ovom trenutku
dati, zbog nedostatka relevantnih podataka osmatranja.
Za drugu po statistički značajnosti kišnu epizodu, koja se
pojavila u periodu od 11. do 10. septembra 2014. godine,
ali na znatno manjem prostoru (samo područje Negotinske nizije) može se reći da pripada kategoriji jakih kiša
kraćih trajanja i po verovatnoći pojave u centru kiše prevazilazi tristogodišnje pojave. Ostale razmatrane kišne
epizode iz perioda april–septembar 2014. godine su, po
statističkoj značajnosti, znatno manjih razmera.
Predmet ovog rada bio je, takođe, i sagledavanje
prostronog rasporeda ostvarenih mesečnih i sezonskih
padavina, kao i ocena njihove statističke značajnosti. U
vezi sa ovim, formirane su odgovarajuće karte izohijeta
mesečnih suma padavina, koje vizuelno ukazuju na područja zahvaćena padavinama teritorije Srbije u razmatranom vremenskom periodu. Raspored padavina se menjao
iz meseca u mesec, kako po veličini prostora, tako i po
visinama mesečnih suma padavina. Po količini najveće
padavine su se pojavile u mesecu maju, zatim sledi april,
septembar, jul, jun i avgust. Po prostranstvu obuhvaćenog prostora sa intenzivnim padavnama najznačajniji su
april i maj, nešto manji su jul i jun, zatim sledi septembar
i na kraju avgust.
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Ocena statističke značajnosti izvršena je samo na
GMS RHMZ Srbije i to za serije mesečnih, kao i maksimalnih dvomesečnih i tromesečnih suma i na kraju ukupnog razmatranog perioda april–septembar. Statistička
začajnost ostvarenih suma padavina u 2014. godina je
ocenjena na dva načina: preko identifikacije pojave statisičkih izuzetaka, kao i preko ocene povratnih perioda
ostvarenih suma u navedenim periodima.
Sa gledišta pojave statističkih izuzetaka konstatovano je da se kod razmatranih ostvarenih mesečnih suma padavina u periodu april–septembar 2014. godine na
razmatranih 27 GMS statistički izuzetak pojavio 17 puta.
Kod maksimalnih dvomesečnih suma statistički izuzetak se pojavio u 13 slučajeva, a kod maksimalnih tromesečnih suma 11 puta. U sumama padavina ostvarenim
u ukupnom periodu april–septembar statistički izuzetak
se pojavio 7 puta. Generalno se može izvesti zaključak
da su na svim GMS, za tri razmatrane sezone, statistički
izuzeci identifikovani u 31 slučaju, što je za 1.8 puta više
nego u šest serija razmatranih mesečnih suma padavina.
Ova konstatacije samo ukazuju na veću statističku značajnost ostvarenih padavina u dužem vremenskom periodu u 2014. godini u odnosu na mesečne sume padavina.
Ocena statističke značajnosti ostvarenih mesečnih
suma padavina je pokazala da su statistički najznačajnije padavine registrovane u mesecu aprilu, kada su kod
pet GMS ostvarene sume procenjene da odgovaraju teorijskim sumama padavina 300-godišnjeg povratnog perioda. Za majske sume padavina tristogodišnji povratni
period ocenjen je samo na GMS Smederevska Palanka,
a za septembarske sume padavina na GMS Negotin. Padavine u junu su bile znatno manjeg obima kada se samo
na GMS Zaječar pojavila mesečna suma padavina koja
odgovara 125-godišnjem povratnom periodu. Analogni
rezultati dobjenu su i za mesec jul kada se najznačjnija
suma padavina pojavila na GMS Beorad, reda veličine
110-godišnjeg povratnog perioda. Mesečne sume padavina u avgustu su uglavnom reda veličine oko višegodišnjeg proseka.
Kod sezonskih suma padavina najveću statističku
značajnost ima maksimalna dvomesečna suma padavina
registrovana na GMS Valjevo u periodu april–maj 2014.
godine, koja odgovara 1000 godišnjem povratnom perodu. Sledeće po statističkoj značajnosti su maksimalne
dvomesečne sume padavina ostvarene u istom periodu na
GMS Zlatibor, sa 750-godišnjim povratnim periodom, a
zatim slede GMS: Beograd, Požega i Vranje sa 500-godišnim povratnim periodom, pa GMS Kruševac i Leskovac sa 400-godišnjim povratnim periodom itd. Što se tiče ostvarenih maksimalnih tromesečnih suma padavina
najznačajnije su registrovane na GMS Kraljevo (IV–VI),
Loznica (IV–VI) i Zlatibor (IV–VI) sa 500 godišnjim povratnim periodom, a na GMS: Kragujevac (IV–VI), Beograd (V–VII), Niš (V–VII), Valjevo (V–VII) i Zaječar
(IV–VI) povratni periodi iznose 300 godina.
U periodu april–septembar najznačajnije padavine
u 2014. godini zabeležene su na GMS Beograd (620-godišnji povratni period), zatim sledi GMS Loznica (600
godina), pa GMS Niš, Požega i Valjevo (500 godina),
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GMS Kraljevo (400 godina), GMS Negotin (300 godina), GMS Vranje (150 godina), GMS Leskovac (125 godina) itd. Povratni periodi ostvarenih šestomesečnih padavina ocenjeni pomoću krivih raspodele godišnjih suma
padavina pokazali su da su najznačajnije registrovane padavine na GMS Valjevo i Beograd, gde sume ostvarenih
šestomesečnih padavina odgovaraju 7%-noj verovatnoći
pojave godišnjih suma padavina. To praktično značu da
su na ovi GMS u naznačenom šestomesečnom periodu u
2014. godini pale znatno veće količine padavina nego što
padne u toku cele godine u višegodišnjem proseku.
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РЕЗИМЕ
Одбрана од бујица и заштита од ерозије се у Србији организовано спроводи дуже
од сто година. У прво време је та активност била фокусирана једино на заштиту
железничких пруга, да би се после доношења Закона о уређењу бујица и заштите од
ерозије Краљевине Југославије из 1930. године проширила активност на заштиту насеља
и заштиту земљишта од ерозије. Та година је преломна за настанак стратегије уређења
бујица и заштите од ерозије.
Све до 90-тих година доношени су закони и прописи који су јасно дефинисали
стратегију уређења бујица и заштите од ерозије (Закон о уређењу Грделичке клисуре,
1954., Закон о формирању реонских секција за заштиту од бујица и ерозије, 1956.)
Последње две и по деценије толико се мало радило на противерозионим радовима
да је 2014. година фактички показатељ свих пропуста који су се дешавали у области
уређења бујица и заштите од ерозије.
У току маја и септембра месеца 2014.године екстремно дуге кише проузроковале
су бујичне надоласке и деструктивно деловале на општине западне, средње и источне
Србије. То је површина од око 30.000 km2 на којој се налази преко 35 општина.
На подручју ових општина налази се преко 600 токова који имају бујични карактер,
од којих су неки већи (Пецка, Чађавица, Богоштица, Сушица, Сеча река, Вучјанка) а неки
мањи (Буковица, Грачица, Сирдијанска и Лапатањска река, Мала река, Чокордин, Велика
река, Подвршка, Слатинска, Речка река). Сваки од наведених већих токова настаје од
већег броја мањих притока.
У раду ће бити приказани и радови који су изведени на санацији и изградњи објеката
за уређење бујица и заштиту од ерозије на овом подручју.
Кључне речи: бујица, поплава, ерозија, заштита, рехабилитација, изградња објеката
SUMMARY
The torential flood defence and erosion control in Serbia has been carried out in an organized way over more than hundred years. At first, this activity was focused only on the protection
of railways, to be extended to the protection of settlements from flooding and erosion after the
adoption of the Flood and Erosion Control Act of the Kingdom of Yugoslavia in 1930. This year
was a turning point for developing a strategy for the torent and erosion control.
Until 90s, laws and regulations were adapted that clearly defined the strategy for torrent
and erosion control (Law on the Regulation of the Grdelica Gorge, 1954, Law on the Formation
of District Sections for Torrent and Erosion Control, 1956.)
A little has been done in the last two and a half decades on the erosion control works, so that
2014 was an indicator of all failures in the field of flood and erosion control.
During May and September 2014, heavy rains that were falling for an extremely long period of time caused runoffs and generated destruction in municipalities situated in western,
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central and eastern Serbia. The area of about 30,000 km2 comprising over 35 municipalities
was affected by flooding.
The area of these municipalities comprises over 600 watercourses of a torrential character,
out of which some are larger (the Pecka, Cadjavica, Bogostica, Susica, Seca reka, Vucjanka
rivers), while some are smaller (the Bukovica, Gracica, Sirdijanska and Lapatanjska rivers, the
Mala reka, Cokordin, Velika reka, Podvrska, Slatinska, Recka rivers). Each of the mentioned
larger watercourses resulted from a number of smaller tributaries.
This paper will also show the works carried out on the rehabilitation and construction of
facilities for the torent and erosion control in this area.
Key words: flash flood, flooding, erosion, protection, rehabilitation, construction of facilities
БУЈИЧНЕ ПОПЛАВЕ У МАЈУ 2014.
је лева приотока реке Јадар у који се улива у близини села Завлака. Сливна површина од око 216 km2 и
Подручје западне и средње Србије маја 2014. поукупна дужина тока од 34 км’, чини реку Ликодру
годиле су екстремне падавине које су проузроковале
једном од најзначајнијих притока реке Јадар. Настаје
карастрофалне бујичне поплаве и појаву клизишта и
спајањем Богоштице и Чађавице у месту Крупањ, тетецишта.
че кроз Крупањско поље на дужини од око 3 кm, а заГлавни узрок обилних падавина, које су на неким
тим улази у клисуру. Ликодра је регулисана у насељу
локацијама надмашиле трећину укупних годишњих
Крупањ и непосредно пре ушћа у Јадар.
количина падавина, био је неубичајено споро преСлив реке Ликодре по својим хидрографским и
мештање пространог дубоког циклона из области
геоморфолошким
карактеристикама спада у бујичне
Медитерана преко Балканског полуострва. Поред
тога, подручје Републике Србије је већ било изложетокове карактеристичне за брдску област Србије. У
но једном изузетно влажном
периоду са доста падавина.
Наиме, од 14. априла до 05.
маја 2014. године у већини
места у Републици Србији
измерено је између 120 и 170
l/m2 падавина. Већ те падавине су проузроковале поплаве широм земље, при чему
је причињена велика материјална штета.
Киша која је уследила,
падала је непрекидно 14. и
15. маја, а забележене количине падавина биле су рекордне. У већини крајева су
се кретале од 50 l/m2 до 100 l/
m2, у западној Србији од 170
l/m2 до 220 l/m2, а у неким местима у околини Ваљева прелазиле су 300 l/m2. Најмање
кише је пало на северозападу, југу и југоистоку земље
и у југоисточном Банату. У
периоду од 13. до 16. маја
2014. године срушени су сви
могући досадашњи падавински рекорди, што довољно
говори о екстремној дубини
циклона. (слика 1).
Град Крупањ и околина
насеља око Крупња су највише страдала. Река Ликодра,
Слика 1. Изохијете укупне количине падавина на територији Републике Србије периоду
од 12. до 18. маја 2014. године (извор РХМЗС)
која протиче кроз Крупањ,
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доњем делу тока подужни падови су релативно мали
и расту у правцу изворишног дела слива. Шуме су
заступљене на стрмим нагибима горњег дела слива,
док се на блажим нагибима у доњем делу слива, дуж
корита реке, налазе ливаде и оранице.
Највише коте терена су на планинама: Соколска
планина (Рожањ 973 mnm) Јагодња (Мачков камен
924 mnm ), Црквина (Главица757 mnm.), као и на обронцима Соколске планине Равно брдо (Дренов кик
721 mnm.), Поље (Вис 816 mnm.), Карановац (816
mnm.),
Подручје обухвата горњи део сливног подручја
реке Ликодре, односно подсливове Кржаве, Чађавице, Брштице и Богоштице. Хидрографска мрежа у
сливу ових токова је доста разграната, са низом повремених и сталних токова.
Предметно подручје карактерише појава ерозионих процеса, као и појава велике количине крупног
бујичног наноса услед недостатка техничких и биотехничких радова у кориту повремених и сталних токова као и изостанак билошких радова у сливу.
Киша јаког и дуготрајног интезитета, која је
трајала два дана, 14. и 15. маја 2014. на територији
општине Крупањ, проузроковала је велики површински отицај са појавом бујичних поплава, клизишта
и тецишта на падима. Ове појаве су проузроковале
велику штету на објектима, путној и комуналној инфраструктури, која је условљена њиховом позицијом
непосредно уз корито бујичних токова и јаруга.
С обзиром на карактеристике сливова у овом делу Србије после сваког великог пљуска, као и после
наглог топљења снега долази до стварања бујичних
таласа. Пропусна моћ неких делова корита реке Ликодре и њених притока није била довољна да пропусти ове протицаје за које је процењена вероватноћа
појаве једном у 1000 година.
Услед неадекватног одржавања корита реке Ликодре и њених притока, дошло је до изливања воде
и наноса, плављења оближњих кућа дуж деоница
токова и наношења наноса на саобраћајнице и одношења истих. Корита у зонама мостова су такође
била критичне тачке, услед задржавања веће количине грања, шибља и разног отпада. Сав тај материјал
представљао је велику опасност јер ствара препреку,
а услед зачепљења дошло је до изливања бујица и наношења штете околним зградама и саобраћајницама.
На неким местима се исталожило и до 3-4 метра
наноса. Поред Крупња, страдали су и Љубовија, Осечина, Бајина Башта, Мали Зворник и друга насеља и
градови у западном делу Србије.
Пре 40-50 година спроведени су велики биолошки и биотехнички радови у сливу Ликодре. Извршено је пошумљавање претежно црним бором. Део тих
мера спроведен је под надзором инжењера, а радове
су изводили власници и корисници парцела. Услед
неадекватног газдовања последњих 20 година, прекомерне сече шуме, дошло је до деградације површина
под шумом и појаве екстремних ерозионих процеса.
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Слика 2. Уништен објекат за становање од бујичног налета реке Чађавице

После поплаве из 1957. године, приступило се
регулацији реке Ликодре и њених притока кроз насеље Крупањ и непосредно пре ушћа у Јадар. Каснијих година изграђен је насип дуж десне обале реке
Ликодре, који се завршавао код моста, на путу за село Липеновић.
Генерални пројекат противерозионог уређења
бујичних и ерозионих подручја у Србији који је реализован током петогодишњег истраживања показао
је да су штете од бујичних поплава највише погодиле подручја на којима је изведен симболичан обим
противерозионих радова. У питању су подручја са
индустријском инфраструктуром, високим степеном
насељености и урбанизованости, као и важном саобраћајном инфраструктуром. Утврђено је, да иако је
обим противерозионих радова процентуално растао
током последњих година, још увек је далеко испод
потребног обима. Поплаве које се дешавају задњих
година су реалан показатељ недовољно до сада изведених радова. Локације и обим изведених радова
указују да је претежно реч о радовима које је могуће
сврстати у „хитне интервенције“, а не у плански и
систематски изведене радове. (“Генерални пројекат
уређења слива реке Јадар у циљу заштите од ерозије
и бујичних поплава”, Институт за водопривреду”Јарослав Черни”, Београд, 2006. год.)
КОНЦЕПЦИЈА РЕШЕЊА НА УРЕЂЕЊУ СЛИ
ВА ЛИКОДРЕ
На основу детаљног утврђивања стања на терену, израђена је основна коцепција уређења у оквиру
ког су одабране локације за извођење техничких и
биотехничких радова у кориту бујичних токова. (табела 1).
Поред тога, овом концепцијом, обухваћени су
биолошки радови и административне мере које је
неопходно спровести да би се негативне последице
ерозионих процеса и бујичних поплава свеле на најмању могућу меру.
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стима пропуста и мостова, што је
довело до изливања и измештања
Површина Обим
тока из првобитног корита, која
слива
слива
постају непрепознатљива у одно(km2)
(km)
су на претходно стање.
3,3
8,3
Новонастало стање у сливу
13,4
17,7
директно
је утицало на повећање
4,2
9,8
површинског
отицања и продук2,3
6,9
цију наноса, што ће у будућности,
2,1
6,3
без примене хитних противерози2,1
6,9
оних мера и радова узроковати но2,8
8,0
ву појаву бујица великих размера
1,4
5,3
на овом подручју.
9,4
17,2
У оквиру техничких радова,
1,2
4,4
рекогносциране су деонице бујичних притока и одабране су лока2,4
7,5
ције за извођење противерозио1,8
7,1
них радова и израђена је основна
1,4
6,9
концепција хитних радова, што
1,3
5,0
обухвата израду бујичних преграда и прагова, као и санација кори1,8
6,6
та у зони мостова и пропуста.
4,5
9,6
У циљу заштите градског
насеља у општини Крупањ евидентирано је укупно 194 предвиђених локација за
извођење противерозионих радова у кориту бујица.
То би био први и најзначајнији корак интегралног
уређења горњег дела слива реке Ликодре, узводно
од града Крупањ, што би довело до знатног смањења
штета идентификованих на овом подручју насталих
услед бујичних поплава и директно заштитило градско језгро од бујичног таласа.
Од новембра 2014. до априла 2015. на основу
пројеката хитних радова урађених од стране Института за водопривреду “Јарослав Черни”, Завода за
заштиту од бујица и ерозије, до сада је изграђено 10
бујичних преграда за задржавање наноса на реци Дурисавац, Мала река, на реци Кржави у Крупњу, Великој реци, Малој реци и Борањској реци у Малом
Зворнику, Малишином потоку у Љубовији и на Црквеном потоку и потоку Јазмак у Осечини. На слици 4

Табела 1. Списак бујичних токова на којима су предвиђени противерозиони радови
Површина
слива
(km2)

Обим
слива
(km)

Чађавица

34,1

25,9

Брштица

9,6

16,4

Кржава

12,6

18,7

Подслив

Име тока
Дурисавац
Змајевац
Мала река
Вучин поток
Гавриновац
Коловачки поток
Ђурђев поток
Дреник
Крива река
Сиговац
Шумећки поток

Богоштица

34,4

33,42

Поток Секулићки
Поток Скакавац
Стакића поток
Радановића поток
Голубовац

Иако се сливно подручје реке Ликодре узводно
од насеља Крупањ карактерише релативно добром
пошумљеношћу, услед великих нагиба падина и релативно плитког педолошког слоја и слабо отпорне
геолошке подлоге, повећана је продукција и пронос бујичног наноса који је доспео до зоне градског
насеља Крупањ. Зато су се јавиле велике штете на
стамбеним и приведним објектима и путној инфраструктури, која је условљена њиховом позицијом непосредно уз корито бујичних токова и јаруга.
Појава бујица у мају 2014. године је проузроковала деформацију обала и појаву одрона и клизишта
непосредно уз токове, као и прокопавање дна корита
у одређеним деловима.
Корита водотока, по престанку бујичних надолазака, се карактеришу присуством огромне количине бујичног наноса, који је створио чепове на ме-

Слика 3. Исталожени нанос у кориту Коловачке реке, леве притоке Кржаве
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Слика 5. Бујична преграда на Црквеном потоку у Осечини

Слика 4. Бујична преграда у изградњи на реци Дурисавац,
у Крупњу

приказана је изградња бујичне преграде на реци Дурисавац. На слици 5 приказана је бујична преграда на
Црквеном потоку у Осечини.
БУЈИЧНЕ ПОПЛАВЕ У СЕПТЕМБРУ 2014.
Током 15. и 16. септембра 2014.
године, на делу приобаља акумулационог простора ХЕ Ђердап 1 и 2,
након обилних падавина и до сада
незабележеног интензитета на овим
просторима, најмање 160mm за 24
часа, односно 160 l/m2, догодиле
су се екстремне поплаве. На неким
местима те падавине су биле далеко
већег интезитета (количински и до
300 l/m2).
Распоред падавина на територији Републике Србије регистрован
током периода 15.09-21.09.2014.
године, на коме се јасно види колико су у кратком периоду екстремне
падавине захватиле подручје Неготина, Кладова и Мајданпека, приказан је у наставку овог текста, на
слици 6.
На ХЕ Ђердап 1 постоји аутоматска кишомерна станица која је
мерила количину падавина и интезитете падавина на 15 минута у
периоду од 14-15. септембра 2014.
(слика 7)
Дејством бројних бујичних токова, формираних на високим теренима сливног подручја овог дела
приобаља Дунава, дуж постојећих
мањих река, потока и вододерина
услед великих падавина, довело је
до изузетно великих штета у бројним насељима, на пољопривредним
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површинама и на постојећим инфраструктурним
објектима.
На делу приобаља Дунава од Брзе Паланке до
Милутиновца, и на ниским теренима дуж Дунава и
на вишим теренима припадајућег сливног подручја,
бројни постојећи и новоформирани бујични токови,

Слика 6. Просторна расподела количина падавина у mm за период од 15. до 21.
септембра 2014.године (извор РХМЗС)
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Слика 7. Јака киша забележена на ХЕ Ђердап 1 14-16. септембра 2014. која је узроковала бујице у Текији, Подвршкој, Великој Каменици, Грабовици и другим местима

који су са собом великом брзином носили каменит
нанос и шумску грађу, причинили су изузетно велике
штете.
На вишим теренима сливног подручја, на котама
80-200 mnm, у насељима Подвршка, Велика Каменица и Манастирица однети су бројни мостови, оштећени бројни стамбени и економски објекти, оштећена
изворишта и цевоводи за водоснабдевање становништва, а оштећени су и путеви којима се долази
до ових насеља и којима су она међусобно повезана
(слика 8).
Слика 9. Оштећени стамбени објекти и црква од бујичних
налета у Текији

Слика 8. Оштећен мост на Великокаменичкој реци

Насеље Текија је такође страдало услед интензивних киша које су трајале ова два дана. Услед појаве великог површинског отицаја са стрмих паднина,
бујице су проузроковале велику материјалну штету
на стамбеним и инфраструктурним објектима, као и
на регулисаним деловима водотокова. Такође, проузроковала је и велико покретање клизишта и тецишта.
(слика 9)

Падине брда Бачија које се налази непосредно у
залеђу насеља Текија, су веома стрмог нагиба и представљају ерозионо подручје. Велики нагиби терена
са претежно плитким слојем земљишта и веома еродибилном геолошком подлогом коју претежно чине
шкриљци, објашњавају огромне количине материјала којим је затрпана Текија.
Кључни негативни допринос величини стихије
која је погодила Текију, представља нечињење у прошлости противерозионих радова и мера заштите од
бујица. Очигледно је да се приликом формирања новог насеља Текија страховало од плављења од стране
Дунава, при чему су занемарене опасности од бујица
и ерозије. Црква и основна школа су изграђене непосредно низводно од бујичних јаруга, а потенцијална
велика вода усмерена је ка бочним стрмим улицама у
уличну риголу. Као једина заштита изграђен је ободни канал непримерено малих димензија који је служио за прикупљање воде која се сливала са околних
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Слика 10. Поплављена површина у Грабовичком пољу након 15.септембра 2014. године

брда после кише. Уз то канал је био и веома запуштен
и неодржаван.
Поред насеља Текије, од великих киша и бујичних надолазака страдало је село Грабовица, у општини Кладово. Виши терени у залеђу Грабовичког поља
се простиру од Речке до Каменичке реке. Укупна
површина овог слива износи око 50 km2. Најниже
коте терена на сливу се крећу од 37,00 mnm у зони
одбрамбеног насипа поред Дунава на Грабовичком
пољу, до 370 mnm на вишем делу сливног подручја
(брдовити део терена). Са ових терена воде атмосферског порекла се сливају на нижи део, Грабовичко
поље (слика 10), кроз неколико потока и вододерина.
Изградњом ХЕ „Ђердап 2“ водостаји Дунава у
зони Грабовичког поља су трајно повишени изнад
коте 41,00 mnm. За заштиту нижег терена Грабовичког поља изграђен је одбрамбени насип дуж Дунава.
Унутар територије изграђен је дренажни систем, који
чини црпна станица са дренажним каналима и ретензијом. Кроз насеље Грабовица је извршена регулација потока Одован, којим се воде са вишег терена
сливају до црпне станице. Инсталисани капацитет
црпне станице је око 4 m3/s. Њен задатак је да евакуише вишак унутрашњих вода атмосферског и дренажног порекла из подручја у Дунав.
Систем је у функцији од 1985. године до данас,
без неких значајнијих проблема у раду. Међутим, после изузетно великих падавина, које су регистроване
14. и 15. септембра 2014. године, у износу од око 160
mm (подаци РХМЗ Србије), дошло је до плављења
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Грабовичког поља, а у значајној мери и нижег дела
насеља Грабовица.
Наведена количина падавина за овако кратак
период представља категорију велике елементарне
непогоде. Велики нагиб терена у горњем делу слива, као и слабија пропустљивост терена (глиновите
наслаге при површини), изазвали су изузетно велике
дотицаје у нижи део Грабовичког поља, који је вишеструко превазишао инсталисани капацитет црпне
станице Грабовица (4 m3/s), тако да она није имала
способност да ове воде евакуише у Дунав. Односно,
због немогућности одржавања предвиђених нивоа у
црпилишту и потапања опреме, дошло је до престанка рада исте. Појавило се језеро са близу 4,5 мил. m3
воде која се задржало у Грабовичком пољу.
Под претпоставком хомогеног просторног распореда падавина у сливу, које одговарају главној
метеоролошкој станици Неготин, и прелиминарно
усвојених параметара слива, извршен је прорачун падавине-отицај за дату кишну епизоду (слика 11).
КОНЦЕПЦИЈА РЕШЕЊА ХИТНИХ РАДОВА ЗА
ТЕКИЈУ И ГРАБОВИЦУ
Заштита од бујица и ерозије је сложен задатак
који осим сразмерно великих средстава изискује и
велико време реализације радова. Наиме, без обзира
на обим уложених средстава, биолошки радови постижу свој заштитни оптимум тек после двадесет година, за разлику од техничких и биотехничких објеката који позитивне ефекте остварују одмах, али ти
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Слика 11. Хијетограм осмотрених дневних падавина и срачунати хидрограм поплавног таласа

ефекти трају сразмерно кратак период уколико нису
комбиновани са биолошким радовима.
Биотехничким радовима, израдом плетера, поготово у систему, делује се на заустављање ерозионог
материјала, односно, формирање заплава који има
мањи пад од првобитног нагиба дна јаруге (или повременог водотока). Заустављени материјал, у коме
има доста хранљивих материја (ерозиони продукти),
веома брзо обраста аутохтоном вегетацијом, чиме започиње процес трајне стабилизације. Сваки подигнути плетер са својим заплавом делује стабилизујуће на
косине. У циљу заустављања наноса и стабилизације
падина главним пројектом заштите насеља Текија од
бујичних вода предвиђени су системи једноструких и
двоструких плетера на укупно 5 локација (слика 12).
Биолошки радови предвиђени овим пројектом
су на укупно 13 ha деградираних површина изнад
насеља Текија, на подручју општине Кладово, на
земљишту које је у зони националног парка Ђердап.
У горњем делу сливне површине предвиђено је противерозионо пошумљавање буквом (3,98 ha), храстом
(3,98 ha), док је у доњем делу на купираним падинама
предвиђено пошумљавање црним бор (4,64 ha), као и
багремом (0,43 ha).
Бујичне јаруге узводно од цркве и школе у Текији су својим радом изазвале пресецање ободног
канала на више места. Циљ овог пројекта је безбедна
евакуација бујичних вода кроз насеље до реципијента.
На локацији 1 предвиђено је уређење једног
бујичног тока, притоке потока Одуш. Нова регула194

ција потока је до постојећих каскада које представљају уливни објекат у поток Одуш који даље води
до Ђердапске акумулације, као и
изградњом две бујичне преграде за
заустављање наноса.
На локацији 2 предвиђено је
уређење корита два бујична тока
узводно од насеља и увођење ових
токова у главни ток чије корито се
формира кроз насеља, на месту постојећих централних степеница на
траси, као и изградњом две бујичне
преграде за заустављање наноса.
За заштиту насеља Грабовица
и Грабовичког поља предвиђени
су противерозиони радови у сливу
и изградња растеретног канала за
прихватање бујичних вода са слива, у залеђу Грабовичког поља.
За противерозионо уређење
бујичних токова Грабовичког поља
одабрано је комплексно противерозионо уређење, јер омогућује
највећи и дуготрајан ефекат. Комплексно противерозионо уређење

Слика 12. Биотехнички радови, плетери, на терену изнад
Текије

обухвата техничке радове у кориту, биотехничке и
биолошке радове у сливу бујичних токова. Од радова
на уређењу бујичних токова предвиђена је изградња
преграда од бетона у коритима већих бујичних токова и система габионских прагова и појасева у комбинацији са системом плетерских преграда у мањим
бујичним токовима. Задатак ових радова је да ублаже
подужни пад бујичног тока и да делимично задрже
еродирани нанос у заплаву објекта. Од биолошких
радова предвиђено је пошумљавање густом садњом
багрема у јаругама и између габионских прагова,
појасева и плетера.
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Слика 13. Подручје радова у Текији

Траса растеретног канала је вођена тако да се ископом, и делимично насипањем леве обале, формира
корито са потребном пропусном моћи, имајући при
томе у виду истовремено постизање следећих ефеката:
– максимално могуће растерећење ц.с. “Грабовица” (тј. искључење што већег дела сливног подручја које сада гравитира црпној станици),
– да се масе ископа и насипа (колико је могуће)
избалансирају,
– да будући канал избегне укрштање или преклапање са постојећим објектима и инсталацијама у

пољу (резервоари за течно гориво на бензинској станици у Брзој Паланци, далеководи високог напона
кроз поље, коаксијални подземни ПТТ кабал лоциран дуж поља, стамбене зграде и сл.).
– да се остваре повољни хидраулички услови на
ушћу канала у Речку реку.
Канал почиње на месту улива потока Новак, на
стационажи км 3+470. Идући ка низводном крају, на
месту званом “Вашариште” на стационажи км 2+995
улива се поток Мртвица. Даље низводно, канал сакупља воде притока Поточице (км 2+100), Вела потока (км 1+425) и поток Арка (км 0+430), а затим се

Слика 14. Изградња регулације за евакуацију бијних токова кроз Текију
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Слика 15. Ископан растеретни канал близу улива у Речку
реку

улива у Речку реку, између моста на магистралном
путу Кладово-Неготин и каскаде у кориту Речке реке
(слика 15).
ЗАКЉУЧАК
Услед непосредног дејства јаких бујичних киша и покретања бујичних токова, као и ерозије падина и клижање терена на подручју западне, средње
и источне Србије, у току 2014.године, настале су
штете катастрофалних размера. При томе је срушен,
оштећен и непосредно потенцијално угрожен већи
број стамбених објеката, уништени су локални путеви и остала инфраструктура, засуто је и оштећено
пољопривредно земљиште. Непосредна штета је процењена на преко 1.5 милијарди евра.

Стабилизација терена и мере заштите од даље
бујичне активности, ерозије и клизишта треба да буду
пре свега превентивног карактера и треба их планирати као превентивне мере. Посебну пажњу треба обратити на клизишта и одроне који угрожавају стамбене
и инфраструктурне објекте, као и водне токове, бујичног карактера. При томе уз регулацију бујичних токова, смањењем брзине протицаја сливног подручија и
смањења брзине главног тока, потребно је спровести
и антиерозиону активност у сливном подручију. Третирати слив интегрално, техничким, биотехничким и
биолошким радовима. За потребе израде пројекта санације и заштите простора од клизишта, одрона, ерозија
и бујица потребно је поред осталог, извести и одговарајућа детаљна инжењерско-геолошка истраживања и
анализе ерозионих и бујичних процеса на терену.
ЛИТЕРАТУРА
[1] Извештај са обиласка ободних делова терена
насеља Текија, Општински штаб за ванредне
ситуације Општине Кладово, 2014.
[2] Идејни и Главни пројекат заштите насеља Текија
од бујичних вода, Општина Кладово, Институт
за водопривреду “Јарослав Черни”, 2014.
[3] Извештај о поплави Грабовичког поља у
септембру 2014. године, ПД “Хидроелектране
Ђердап” д.о.о
[4] Новелација Главног пројекта противерозионих
радова и растеретног канала у Грабовици,
Институт за водопривреду “Јарослав Черни”,
2015.

196IZGRADNJA 69 (2015) 5–6, 187–196

УЗРОЦИ АКТИВИРАЊА И ТИПИЗАЦИЈА
КЛИЗИШТА И СЛИЧНИХ ПОЈАВА
CAUSES ACTIVATION AND TYPING IN
LANDSLIDE AND SIMILAR APPEARANCE
УДК: 551.435.627
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РЕЗИМЕ
Клизишта, одрони, тецишта и пузишта, на простору Србије, су константне појаве,
које наносе велике материјалне штете (понекад и са жртвама), а ипак не постоје
државне установе које би се константно бавиле њиховим регистровањем и изучавањем.
Предмет разматрања, у овом саопштењу су процеси клижења и течења, обзиром
да су њихове појаве, у највећем броју, и настале или активиране током падавина из маја
2014. године. Поред падавина, присутни су бројни утицаји, који су у раду обрађени, а
утичу на активност, величину и особеност сваке поједине појаве, односно локиације на
којој се дешавају. Као што је дефинисано насловом рада, битна пажња је посвећена
типовима појава које су пре свега условљене геолошком грађом падине у којој су се
дешавала клижења и друге појаве нестабилности. На крају дати су прикази појединих
интересантних клизшта, која су уједно и детаљно изучена.
Кључне речи: клизиште, тециште, узроци настанка, класификација и типови
SUMMARY
Landslides, rockslides, slumps and soil creep in the territory of Serbia are continuous occurrences causing major damage to structures and infrastructure (and sometimes also human losses), and yet there are no state institutions to constantly deal with their recording and studying.
The subject of consideration in this paper includes the landslide and slump processes given
that they mostly occurred or were activated during heavy rainfalls in May 2014. In addition to
rainfalls, numerous other impacts, dealt with in this paper, also affected the activity, size and
specificity of each of these occurrences, i.e. locations on which they occurred. As defined by the
title of this paper, special attention has been paid to the types of phenomena that are primarily
conditioned by geological structure of slopes in which mass movement and other instability
phenomena occur. Finally, some interesting landslides are presented and also studied in detail.
Key words: landslide, slumps, the causes of occurrence, classification and types

1. УВОД
Велике до екстремне падавине током пролећа
2014. године захватиле су велики део простора Србије. То је изазвало поплаве, бујице, ерозију, интензивно расквашавање површинских делова терена и
активирање бројних клизишта и сличних појава, што
је резултирало огромним материјалним штетама, нажалост и људским жртвама.
Адресe аутора:
1) E– mail.: dsunaric@gmail.com;
2) E– mail: petarlokinŽgmail.com
3) E– mail: mlazic@gmail.com
4) E– mail: lolinm@sicip.co.rs
5) E– mail: jevremovic@rgf.bg.ac.rs
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Клизишта и сличне појаве (одрони, пузишта, тецишта) спадају у продукте егзогених геодинамичких
процеса, који се одвијају на падинама и косинама, а
основни агенс за њихов настанак је деловање гравитационих сила. Процеси клижења и одроњавања се
битно разликују од планарне и линијске ерозије, које
такође спадају у падинске процесе. Наиме, док се ерозија одвија, пре свега, под утицајем површинских вода (интеракција геолошке средине и падавина), клизишта и одрони се одвијају удруженим деловањем:
гравитације, атмосфере, подземних и површинских
вода. Поред тога, битна разлика је и у механизму померања и карактеристикама одвијања процеса.
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Предмет наших разматрања ће бити само процеси клижења и њихове творевине, обзиром да су те
појаве у највећем броју и настале или активиране током падавина из маја и јуна прошле године.
Аутори желе нагласити, већ у овим уводним напоменама, да и поред тога што су: клизишта, одрони,
тецишта и пузишта, на простору Србије константне појаве, које наносе велике материјалне штете (понекад и са жртвама), не постоје установе које би се
константно бавиле њиховим изучавањима. Тако се
земљотресима, на пример, бави Сеизмолошки завод, падавинама и другим метеоролошким и хидролошким осматрањима – Хидрометеоролошки завод.
Клизишта су, међутим, једним делом у надлежности
Министарства за енергетику и рударство у коме је и
ресор геологије, другим делом у надлежности Министарства грађевине и саобраћаја, али исто тако и
Министарства за ванредне ситуације, Министарства
унутрашњих послова (Сектор за ванредне ситуације
и Републички штаб за ванредне ситуације). Све би
било у реду да су надлежности поменутих актера јасно разлучене и дефинисане, али нису. То се нарочито
негативно одражава у време дешавања поменутих
немилих догађаја.
Свакако је неспорно да би са гледишта Државе
први интерес био да се изврши евидентирање свих
појава и утврди надлежност за праћење, предузимање превентивних мера и мера санације када је то и
где је то неопходно.
Евидентирање – израда катастра појава нестабилности терена, вршено је у више наврата, и од више
институција: Рударско-геолошки факултет, Геолошки завод, Институт за путеве, Саобраћајни институт
ЦИП, Институт за водопривреду „Јарослав Черни”,
Енергопројект, и др., које је обављано за различите
државне институције и системе (Министарство заштите животне средине, Министарство рударства и
енергетике, Дирекцију за изградњу Београда, Електропривреду Србије, Дирекцију за путеве, ЖТП и
др), свако из свог домена интересовања, никада није
урађен јединствен информациони систем свих ових
појава, који би био доступан свим потенцијалним корисницима.
Када је дошло да активирања огромног броја
клизишта у пролеће 2014., бројне институције геолошке струке, друге институције које располажу
одговарајућим стручним службама и појединци, на
позив Републичких органа, органа локалне самоуправе, јавних предузећа која газдују саобраћајном и
енергетском инфраструктуром, извршиле су евидентирање појава нестабилности на целокупном угроженом простору.
То је разлог што се и у овом саопштењу налазе
резултати личног ангажовања аутора, али и резултати ангажовања стручњака Саобраћајног института
ЦИП, Геолошког завода, Института „Јарослав Черни”, Института ИМС, тако да су на неки начин и они
коаутори овог саопштења.

2. ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И УЗРОЦИ
НАСТАНКА И АКТИВИРАЊА КЛИЗИШТА
Клизишта и друге појаве нестабилности, поред
општих својстава, у многоме се међусобно разликују, па свако клизиште има своје специфичности.
Разлике су условљене геолошком грађом, рељефом
и блиском геолошком прошлошћу разматране области. Због тога је свако подручје специфично, како по
бројности клизишта и других појава нестабилности,
по запремини покренутих маса, тако и по другим
карактеристикама тих појава. Општи фактори, који
условљавају настанак клизишта и одрона су интеракција спољне средине (атмосфере, блиског космоса) и
геолошке средине. Спољна средина, пре свега, утиче деловањем површинских и подземних вода, али и
меторолошким приликама, пре свега температурним
разликама. Поред тога, до активирања клизишта долази и услед деловања динамичких сила у сеизмички
активним областима, при дешавању земљотреса, али
су то релативно ретки догађаји. У новије време све
су значајнији и техногени утицаји: изградња различитих објеката, експлоатација минералних и енергетских сировина, минирања и сличне активности.
Међународни комитет за инжењерску геологију
(IAEG – 1972. год.) је предложио следећу класификацију гравитационих померања, односно њихових
творевина на падинама и косинама (напомињемо да
је слична класификација била у примени и код нас
(Јањић М., П.Локин 1970.):
– одрони
– клизишта,
– тецишта
– пузишта и
– појаве сложене генезе.
Одрони настају на стрмим падинама – литицама,
које су углавном изграђене од чврстих стенских маса, а карактерише их слободно падање нестабилних
блокова, из вршних делова падина или косина. При
томе су путање блокова веома компликоване и превасходно зависе од морфологије падине. Одроњени
материјал се депонује у ножичним деловима, односно деловима падине са блажим нагибом или у речним
коритима.
Kлизишта су појаве настале померањима стенских маса (тла) на падинама, без одвајања од подлоге, по јасно израженој површини смицања, која се
назива клизном површином, ређе зоном клижења.
Према механизму померања тела клизишта, разликују се:
– транслаторна клижења,
– ротациона клижења,
– клижења са комбинованим механизмом.
Пузишта представљају појаве које настају лаганим померањима тла или стена код којих је:
– механички утицај тај који провоцира клижење
(притисак – тежина повлатних стена на подинске седименте, измена хидрауличког режима и др),
– површина пукотине је јасно дефинисана и уочљива.
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Кретања се одвијају лагано без промене оптерећења, а њихове карактеристике су:
– померања у масиву који је у покрету су континуална, али су брзине мале;
– ожиљци и пукотине на површини нису изражене (наслућују се пластичне деформације). Померања
су реда величине 1cm/god.
Специјална врста пужења је солифлукција. Овај
вид деформација се одвија у периглацијалном климату или високим планинама (Алпи и др).
Tецишта представљају творевине процеса течења или „кашастог течења” водозасићених (расквашених) стенских маса на падинама. Процес течења,
код нас су дефинисали М. Јањић и П. Локин на следећи начин: Течење или „кашастог течење” је кретање расквашених стенских маса, слично кретању
вискозног флуида, у приповршинској зони терена
(Јањић М; Локин П. 1970). Дакле механизам померања је сложен зависно од степена водозасићења
(између клижења и бујичних токова). Максимална
брзина померања је на површини, а према подлози се
смањује услед трења. Разликује се зона извора материјала, канал и плазина (тело слика 7).
Поред тога постоје и прелазне и комплексне појаве: нпр. клизишта-одрони; клизишта– тецишта и др.
Када се говори о узроцима настанка клизишта
треба разликовати:
– услове настанка нових клизишта, и
– узроке активирања привремено умирених клизишта.
Настанак клизишта је веома дуг природни процес, који некада траје и више хиљада година. Тај
процес обухвата формирање падине и одређених
својстава тла и стенских маса у површинским деловима терена (површинско распадање стенских маса,
стварање елувијума, депоновање делувијалних, пролувијалних и сличних маса).
Због природе настанка нових клизишта, она су
врло ретка. И када се срећемо са њима, то су или
клизишта чијем настанку је у значајној мери допринео човек, или пак природне појаве неуобичајеног
интензитета, као што су: енормне падавине, велика
ерозија, земљотреси, и сл.
Далеко највећи број клизишта са којима се у
пракси срећемо су реактивирана клизишта, која су
дотле била привремено умирена. Тако су, на пример,
у ширем подручју Београда, практично сва клизишта
активирана у пролеће 2014. године, била од раније
позната и регистрована клизишта, привремено умирена, па реактивирана.
Уопште, „живот” клизишта може бити, и најчешће јесте, веома дуг, па и више векова. У том периоду се клизиште, или један његов део, повремено
активира, што обично траје сезону-две, тело клизишта при томе заузме положај стабилне равнотеже,
па наступа фаза привременог мировања. Дужина те
фазе зависи од интензитета деловања природних чинилаца или техногене активности, која често узрокују реактивирање клизишта. У нашим геолошким и
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климатским условима, без утицаја човека, ова фаза
мировања обично траје 10 – 30 година. Те фазе мировања су и главни „кривци”, што се клизиштима
бавимо несистематично и што лечимо последице, а
никако не предузимамо превентиву.
Превентива подразумева сталну активност
у евидентирању и изучавању појава нестабилности. Најбоље је при урбанистичким планирањима и пројектовањима, користити резултате
инжењерскогеолошких истраживања, што је нажалост редак случај. Планери морају да се придржавају златног правила, кад год је могуће треба
избегавати нестабилне и потенцијално нестабилне
локације, за изградњу објеката. Таква подручја
треба, превасходно користити за подизање шума.
То је и најрационалнији превентивни приступ у
управљању теренима склоним клижењу.
3. УЗРОЦИ АКТИВИРАЊА КЛИЗИШТА 2014.
ГОДИНЕ
У претходном тексту су приказани општи узроци настанка клизишта, и мада су они општег карактера и важе за све случајеве, па према томе и за клизишта, тецишта и друге појаве нестабилности, овде
ће бити указано на специфичности настанка, односно
активирања клизишта и других појава нестабилности
2014. године. Ове специфичности се односе пре свега
на: количине и интензитет падавина, као и инжењерско геолошка својства терена, која условљавају одређене типове клизишта.
Мада ће на овом Научно-стручном скупу бити
детаљно приказана хидрометео-ролошка ситуација
из маја прошле године коју су анализирали С. Прохаска и др. ми ћемо дати неколико података из њиховог саопштења који су битни за разумевање материје
која се излаже у овом саопштењу.
Повећане до екстремне падавине током пролећа
прошле године захватиле су велики део простора
Србије. Нарочито је био карактеристичан период од
14.04.до 05.05. 2014. године у коме је скоро непрекидно падала киша. У том периоду највише падавина
пало је у сливу Западне Мораве и Колубаре, затим у
сливовима Јужне Мораве, Млаве, Пека и Тимока.
За настанак клизишта-тецишта нарочито су „заслужне” падавине из периода од 12. до 19. маја 2014.
године, које је изазвао циклон „Тамара”. Према подацима РХМЗ Србије, у периоду од 14. до 18. маја
2014. године, забележене су екстремне количине падавина, нарочито у сливовима Јадра и Колубаре. На
главним метеоролошким станицама забележене су
следеће највеће количине падавина у: Лозници (188,3
mm), Београд (179,1 mm), у Ваљеву (179,0 mm), Римским Шанчевима (133,8 mm), Смедеревској Паланци
(130,8 mm) итд.
Анализа падавина је показала да су највеће количине падавина излучене у центру слива Трешњице
(притоке Дрине) око 320 mm, затим у зони Крупња и
у сливу Љига око 280 mm. Падавине више од 200 mm
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захватиле су већи део Шумадије и непосредан слив
реке Дрине од Рогачице до ушћа.
За 72-часовну кишу (слика 1) приказан је просторни положај највећег интензитета кише, где се виде два центра јаке кише, један на подручју Београд–
Ваљево, а други у околини Лознице.
Максималне висине падавина за 48 часова реализоване су у Лозници, где измерена вредност превазилази хиљадугодишњу кишу, затим следе Београд и

Ваљево са 400– годишњом кишом, те Ниш са кишом
80-годишњег повратног периода. За тродневну кишу
регистровану у Београду и Ваљеву повратни период
је оцењен на 625–650 година.
Повратни период реализоване тродневне кише у
Лозници оцењен је на 450 година, а код Римских Шанчева на 110 година. Са гледишта поређења укупних палих киша у разматраној кишној епизоди и просечних
вишегодишњих вредности кише у мају може се рећи

Слика 1. Максимум падавина за 72 часа, у оквиру временског периода
12–19.05.2014. (С. Прохаска и др. 2015)

200IZGRADNJA 69 (2015) 5–6, 197–214

Слика 2. Прегледна карта клизишта на државним путевима Србије,са бројним клизиштима које је изазвао циклон „Тамара”
(Јотић, М., Вујанић В. 2015)
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Табела 1. Заступљеност нестабилности терена према типу појава
да укупне суме у кишној
епизоди, такође, значајно
Општина
Заступљеност појава нестабилности према типу
превазилазе вишегодишње
Клизиште Тециште Одрон и сипар Сложена појава Бујични ток
просеке. На наведеним
Бајина Башта
47
ГМС тај однос креће се од
Љубовија
7
1,64 до 2,64, односно падаМали Зворник
13
3 (10)*
4**
1
вине у кишној епизоди су
Крупањ
78
4
веће за од 64% до 164%.
Према наводима у саКосјерић
15
општењу Јотић М.; ВујаЛучани
2
нић В. 2015. на подручју
Топола
4
Србије током кишне епиГорњи Милановац
3
2
зоде до регистровано је
преко 2000 различитих
* појаве третиране као клизиште, али су према брзини померања и скицама ближе тецишту
**појаве из необезбеђених косина на железничкој пруги
деформација на државним
путевима, а међу њима је
4. ТИПОВИ ПОЈАВА НЕСТАБИЛНОСТИ АКи 100 клизишта. На слици 2 тачкицама су приказане
локације клизишта, густина тачака које означавају
ТИВИРАНИХ ТОКОМ 2014. ГОДИНЕ
локације клизишта оконтурене области, се подудаМеђу деформацијама тла и оштећењима објекарају са максималним интензитетом падавина приката који су се десили у подручју утицаја циклона „Тазаним на слици 1 (подручје Западна Србија и Шумамара” можемо разликовати:
дије).
Поред тога, на осталим деловима подручја у
I Према узорцима настанка:
које спадају сеоска насеља и локални путеви, ауто1. Деформације тла и оштећења објеката услед
ри овог саопштења, као и стручњаци: Саобраћајног
бујица
и поплава;
института ЦИП, Геолошког завода и Института за
2. Деформације тла и оштећења објеката услед
водопривреду „Јарослав Черни” из Београда, су извршили рекогносцирања терена локација на којима
активирања падинских процеса нестабилности.
су активирана клизишта у општинама: Бајина Башта,
Бујице су оштетиле или уништиле бројне насиЉубовија, Мали Зворник, Крупањ, Косјерић. Сви
пе, обалоутврде, мостове, путну мрежу, станбене или
они су допринели у регионалном сагледавању узрока
бројне привредне објекте (руднике, фабричке хале и
настанка. типова и интензитета појава нестабилности
др.). Типичан пример су објекти у алувијалној равни
током разматраног периода. Треба одмах нагласити
реке Чађавице у Крупњу (слика 3) Предметна зграда ни на овим подручјима нису констатоване све
да је услед испирања темељног тла онеспособљена
појаве нестабилности, већ углавном само оне које
за даљу употребу. Далеко бројније штете су међутим
угрожавају или објекте или локалну путну мрежу.
изазвала клизишта и сличне појаве, о чему ће бити
Исто тако ни све констатоване појаве нестабилности
више речи у даљем тексту.
нису настале током разматраног временског интерва-

ла, већ су или старије или су покрети овом приликом
само интензивирани.
У ширем подручју Београда, током и после пролећних падавина 2014. године регистровано је око 150
појава од којих велика већина представља раније регистрована клизишта. Она су дотле била у фази привременог мировања, па их је нагла и велика заводњеност
реактивирала.
Само мањи број појава су новонастала клизишта
од којих је значајан број настао услед неадекватних
техногених и других антропогених утицаја. Има неколико случајева да су се клизишта активирала на местима која су раније била оцењена као „условно стабилне
падине”.
Није искључено да се и у тим случајевима ради о
старим клизиштима која су дуго мировала, па су морфолошки знаци карактеристични за клизишта били
замаскирани, због чега су била категорисана не као
привремено умирена клизишта, већ као условно стабилне падине.

II Према механизму померања тла и стенских маса на падинама:
1. клизишта,
2. тецишта,
3. одрони и
4. комбиноване појаве .
Често се све појаве нестабилности на падинама називају клизиштима. Оне се међутим разликују,
пре свега , премам механизму деформација, што је
објашњено у претходниом тексту. У случају појава
које сус е активирале током поплава 2014. године свакако су преовладала клизшта, нешто мање тецишта,
док је било свега неколико мањих одрона. Значајан
број појавапоготово на ртеренима изгарђеним од палеозојских шкриљаца и флиша предтсавља сложене
појаве са некиом карактериостичним својствима клизишта и својствима тецишта, што ће бити приказано
у следећем поглављу.
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Слика 3. Стамбена зграда у алувијалној равни реке Чађавице у Крупњу која је
деформисана услед поплавног таласа изазаваног циклоном „Тамара” 2014. год.

III Према геолошкој грађи падина:
1. клизшта у неогеним глиновито-песковитим
седиментима;
2.клизшта и тецишта у елувијално-делувијалној
распадини палеозојских шкриљаца и флиша;
3.клизшта и тецишта у елувијално-делувијалној
распадини флишних седиемната;
4. клизишта и одрони у чврстим стенским масама.
За клизишта формирана у неогеним глиновито-песковитим седиментима, која су најбројнија у
ширем подручју Београда, је интересантно да се њихова активност током и после поплава није заначајно
појачала. Код неких активних клизишта сее процес
померања тла убрзао и прширио, нека привремено
умирена су реактивирана, али се на значајном броју
активност није битно разликовала од оног што је уобичајено дешава током кишних сезона. тако да на
пример велика клизишта Умка и Дубоко нису показала битну разлику у активности у односу на уобичајено оживљавање процеса карактеристично за свакиу
кишни период.
Код падина изграђених од чврстих стенских маса:
палеозојских шкриљаца или мезозојског флиша, клизишта су, по правилу, формирана у елувијално-делувијалној распадини, односно припадају консеквентом
типу клизишта, а дубина клижења је условљена дебљином те распадине. Поред тога, веома је битан и нагиб
падине или косине, а он је по правилу зависан од структурних и др. карактеристика стенских маса: слојевитоIZGRADNJA 69 (2015) 5–6, 197–214

сти, лучења, шкриљавости, испуцалости и др. Наиме
уколико је нагиб падине благ (до 5o) померања су веома
спора и тада се јављају пужења (пузишта). Клизишта
су најчешће јављају на падинама и косинама нагиба
10-35o. Тецишта су карактеристична за нагибе 20-35o,
а одрони на падинама и косинама стрмијим од 40-45o.
Када је дисконтинуалан (промењив) нагиб падине,
онда се чешће јављају комплексне појаве. На пример
уколико је падина у вршним деловима стрмог нагиба у
тим деловима се јавља одроњавање или осипање, док у
ножичним деловима долази до формирања клизишта,
односно сипраски или одронски материјал клизи. Има
много и супротних појава , а једна таква ће бити детаљније приказана у наредном тексту) клизиште ког моста
у малом Зворнику).
Код падина и косина које су изграђене од магматских или карбонатних стенских маса, најчешће
се јављају одрони. Уколико су стенске масе у већем
степену издељене често се јавља одроњавање појединачних блокова, који се котрљањем уситњавају и при
дну падина се формирају сипаре или сипарска платна.
IV Према претходном кинематском статусу:
1. новоформиране појаве нестабилности и
2. реактивиране – привремено умирене појаве
нестабилносзи
Новоформиране појаве нестабилности, када су
у питању клизишта су врло ретке, као што је наведено у поглављу бр. 2. Новоформирана клизишта су
најчешће везана за утицај различитих техногених и
203

сличних појава које настајупосле дуге фазе припреме, а под дејством енромних падавина , бујица и сл.
Одрони су практично увек новоформиране појаве, с тим што можемо гобворити о настанку одрона
на месту дге се то мање или више могло очекивати
јер су постијали предуслови за њихов настанак.
Реактивирање старих, у дужем или краћем периоду умирених појава је каракетристично за клизишта. То је нарочито јасно изражено код клизишта
на обалама већих водотокова где је ерозија матице
најчешће узрок реактивирања процеса. те поајве се
епериодично понављају.

V Према утицају природних и антропогених фактора:
1. појаве настале под доминантним утицајем
природних фактора;
2. појаве настале удруженим деловањем природних и антропогених фактора.
Нестабилности падина, у основи су последица
природних егзогених процеса. Данас се то, одвија, пре
свега, на просторима ван насеља и ван простора интензивних људских активности. У насељеним местима,
у подручју коридора саобраћајне, енергетске и друге
инфраструктуре, у зони утицаја вештачких акумулација, интензивне експлоатације минералних сировина,
шума или пољопривредног земљишта и др. активност

Слика 4. Изглед ножичног дела падине, у коме се активирало тециште (лево) и
вршни део клизишта 19.05.2014 (фото Д. Митровић)
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највећег броја нестабилних појава је условљена мањим
или већим урицајем човека. Тај утицај не мора бити
најважнији за процес реактивирања, али врло често
представља „иницијалну капислу” активирања.
У овоме се делимично налази и одговор на питање како смањити штете од клизишта? Шта је то
што може бити успешна преветива? Одговор је искључити или смањити на минимум негативне утицаје које чинимо неадекатним техничким или другим
радовима при грађењу и коришћењу објеката коришћењу простора у друге сврхе и т.д.
5. ПРИКАЗ НЕКИХ КЛИЗИШТА И ТЕЦИШТА
АКТИВИРАНИХ ТОКОМ МАЈА 2014. ГОДИНЕ
Клизиште на десној обали Дрине код моста „Краља
Александра Карађорђевића” у Малом Зворнику
Падина у којој је формирано клизиште је релативне висине око 300 м. У доњем делу клизишта је
стрмија са нагибом од 30-40°, а у горњем блажа са
нагибом од 10-15°. Нагиб падине изнад клизишта је
од 20 до 30° и ту је регистровано више мањих јаруга.
Клизиште је формирано у једној већој, старој, јарузи
која је запуњена делувијално-пролувијалним наносима (фосилизована јаруга).
Морфологија падине, у ножичном делу, је измењена изградњом пута, који је изведен засецањем у
кречњацима. Засек је стрм и није обезбеђен, а потсекао је и јаругу, која није каналисана већ је остала као
висећа. Због тога је водозасићени материјал из тела
клизишта, у виду водопада транспортован на пут и у
речно корито испод пута (слика 4 горе).
Геолошку основу терена у подручју овог клизишта
чине стене тријаске (масивни и плочасти кристаласти
кречњаци у смењивању са кварцитима и глинцима) и
палеозојске старости (метаморфисани пешчари, кварцити, филити и аргилошисти). Преко њих су депоноване релативно дебеле делувијалне и пролувијалне
наслаге, настале углавном распадањем палеозојских
шкриљаца и транспортом тог материјала.
Коритасто-левкасти облик фосилне јаруге, у
којој су депоновани делувијално-пролувијални наноси, ствара повољне услове за њихово прихрањивање
водом. Због тога су елувијално-делувијални наноси
главни сабирници и спроводници површинских и
подземних вода. У овим депозитима, формирана је
збијена издан, а у чеоном делу клизишта налази се
група мањих извора, са процењеном издашношћу од
10-15 l/s. Ове воде битно утиче на стабилност падине,
јер се инфилтрирају у наносе, а потом дифузно процеђују у подинске кречњаке.
Дебљина делувијално-пролувијалних наноса је
најчешће од 2-5 m, али су констатоване дебљине од
10-15 m, а максимално и преко 20 m. Они су хетерогеног литолошког и гранулометријског састава:
преовлађују песковито-глиновите прашине са мањим
учешћем ситније и ређе крупније угласте и полузаобљене дробине: кварцита, пешчара и кречњака. У
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дубљим деловима, су чешће песковите прашине, са
знатним учешћем ситније и крупније полузаобљене
дробине. У условима потпуног водозасићења ове
масе су и течљиве. По карактеристикама пластичности припадају нископластичним до средњепластичним глинама, а према стању консистенције спадају у
средње гњечива тла.
На основу резултата лабораторијских испитивања на узорцима и теренских испитивања, меродавни физичко-механички параметри за ову средину су:
g = 19 – 22 kN/m3, j = 17 – 22°, c = 10 – 25 kN/m2,
j’ = 11 – 13°, c’ = 0,00 – 0,84 kN/m2,
Мs ³ 10.000 MPa, Е = 3.000 – 5.000 kN/m2,
n = 0,38, Vp = 350 – 410 m/s, ρ = 89 – 2322 Ωm.
Параметри чврстоће на смицање у условима резидуалног директног смицања су:
j = 11,16° – 12,56° и c = 0 – 3 kN/m2.
Предуслови за настанак клизишта стварани су
током дугог временског периода и уз учешће више
егзогених, али и ендогених чинилаца. Ти чиниоци су,
делујући у дугом временском периоду, формирали
дебелу кору површинског распадања, која је делувијално-пролувијалним процесима транспортована
низ падину. Такође су депоновани и у главној јарузи
и на тај начин су је запунили – фосилизовали.
Услед интензивних падавина, у вишим деловима падине су, значајно повећани нивои подземних
вода (практично до саме површине терена), а повећана је и издашност извора, који се налазе у том
подручју. Све је то додатно повећало површинско
отицање, али и хидростатичке и хидродинамичке силе у тим срединама. Непосредан повод активирања
процеса клижења су екстремне количине падавина
у кратком временском периоду средином маја 2014.
године. Описани морфолошки и други утицаји су
омогућили релативно брзу инфилтрацију падавина
и потпуно водозасићење маса, али и повећано површинско отицање падавина. Физичко-механичка својства делувијално-пролувијалних наслага су битно
зависна од влажности, односно веома се погоршавају
услед водозасићења. То је све утицало на формирање
клизишта, као и интензитет (динамику) клижења до
простора сужења јаруге између одсека кречњака близу пута. Расквашени материјал је ниже, у виду камено-блатног водоскока и течења најпре затрпао пут, а
потом се депоновао и у речном кориту (слика 4 лево).
Иницијална померања су настала у вршним деловима падине. Покренуте масе су својом тежином активирале клижење у средњем делу падине. Све се то
одвијало у веома кратком временском интервалу, тако
да сужени профил јаруге у кречњацима, није могао те
масе транслаторно померати ка путу. На тај начин је
привремено формирана природна водојажа (нагурани
материјал). Знатна оводњеност, а самим тим умањени
параметри чврстоће делувијално-пролувијалног наноса, хидраулички притисци и филтрационе силе подземних и површинских вода, уз расквашавање и пла205

Слика 5. Инжењерскогеолошка карта клизишта ,,Мали Зворник”(М. Лолин и др.-2015.):1 – насип камене обалоутврде; 2 – насип пута; 3 – алувијални нанос реке Дрине; 4 – делувијално -пролувијални нанос; 5 – елувијално-делувијални нанос; 6 – тријаски
седименти – „Зворничка серија; 7 – палеозојски шкриљци, пешчари и кварцити – „Дрински палеозоик”; 8 – наклизали материјал у ножици клизишта; 9 – ожиљак клизишта; 10 – смер кретања; 11 – истражна бушотина; 12 – инжењерскогеолошки
пресек; 13 – граница зона различитог механизма и интезитета померања

стификацију плићих зона терена довели су до пробоја
те масе. Кашаста камено-блатна маса је, у виду водоскока, куљала на пут и ка речном кориту. Тај процес
је био експлозиван и трајао је релативно кратко време.
Клижењем је захваћена падина изнад пута у дужини од око 390 m, са висинском разликом између
чеоног ожиљка и ножице клизишта од око 130-140
m. Тело клизишта, после главне фазе померања се,
кретало различитим брзинама и због тога је условно
подељено на четри зоне (слике 5 и 6):
Зона А се налази у чеоним деловима клизишта.
У њој су настале прве деформације. Дужина ове зоне
од чеоног ожиљка низ падину је око 190 m, а ширина
око 40 m, у вишем, а 150 m у нижем делу. Нагиби по-

вршине клизишта, од централног дела депресије према бочним границама клизишта износе око 10-15°. У
ивичним деловима чеоних ожиљака и падине, нагиби
терена су око 25-35°.
Дебљине делувијално-пролувијалних седимената,
у овом делу клизишта, износе у просеку око 5 m, а локално и 10 m. Највећа дебљина регистрована бушењем
износи преко 20 m. У односу на влажност, пластичност
и нивое подземних вода, дубине иницијалних клижења
су констатоване на 3-5 m и максимално до 7 m.
Зона В обухвата средишње делове клизишта и
дужине је око 70 m, ширине 150 m у вишем, и 120
m у нижем делу. Клизиште је у овом делу оконтурено већим бројем чеоних и бочних ожиљака, са ско-
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Слика 6. Пресек падине и клизишта са ознаком зона”(М. Лолин и др.-2015.): 1 – наклизали материјал у ножици клизишта;
2 – алувијални нанос реке Дрине; 3 – делувијално-пролувијални нанос; 4 – елувијално-делувијални нанос преко тријаских седимената; 5 – елувијално-делувијални нанос преко палеозојских стена; 6 – тријаски кречњаци, пешчари, кварцити и глинени
шкриљци у неправилном смењивању; 7 – палеозојски шкриљци, пешчари и кварцити – „Дрински палеозоик”; 8 – клизна површ;
9 – група извора

Слика 7. Тело клизишта-тецишта Велика река снимљено 04.06.2014. године
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Слика 8. Тело клизишта-тецишта Велика река снимљено 28.10.2014. године
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Слика 9. Тело клизишта-тецишта у долини реке Трешњице
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Слика 10. Остаци старог пута који је оштећен клижењем у околини рудника

ковима од 1-3 m. Износи померања тела клизишта
су значајни, са израженим улегнућима и са карактеристичним лучним зјапећим пукотинама клижења,
углавном управно на правце кретања.
На основу података истражног бушења, у корелацији са геофизичким испитивањима, утврђене су
дебљине делувијално-пролувијалног наноса, у овој
зони, које износе: у ивичним деловима тела клизишта
више од 5 m, у средњим деловима око 10 m, а локално и до 15 m. Дубине клижења су констатоване на 4-7
m и максимално до 8-9 m.
Зона С захвата ниже делове клизишта према путу. Дужине је око 77 m, ширине у горњем делу 150
m, односно 120 m у доњем делу. Дефинисана је као
најактивнији део, са нагуравањем маса тела клизишта
из виших делова падине. То је, пре свега, последица
повећаног нагиба некретане подлоге клизишта. Контуре бочних ожиљака су јасне, а унутар клизишта су
бројне зјапеће пукотине, које геодетски није било могуће прецизно снимити. Вертикална померања су 2-3
m, а локално су присутне и веће денивелације.
Зона D представља делове клизишта према путу
и она је дужине од око 55 m, а ширине 50 m у вишем,
односно 15 m у нижем тј. ножичном делу клизишта.
Стабилна подлога, у овом делу клизишта је изграђена
од кречњака, Највећи део наноса је из овог простора
отклизао на пут и у простор речног корита. Дубина
клижења је процењена на око 3-4, а максимално до
6 m.

Зона Е представља нajниже делови терена, на
путу и испод пута у кориту реке Дрине. На овом делу терена је одложен део тела клизишта клижењем,
течењем и обрушавањем. Нанос је уклоњен са пута,
али се налази у кориту реке и непосредно испод пута.
Укупна површина тела овог клизишта износи од
3,5-3,7 ha са запремином покренутог материјала која
се процењује на око 150.000-180.000 m3.
У вишим деловима клизишта (зоне В и С) постоје још увек значајне количине материјала, па је
оцењена директна опасност од даљих клижења стенских маса у простор пута. Површине терена захваћене
клижењем ових најнестабилнијих делова процењене
су на око 1,7 ha, са запремином од око 72.000-88.000
m3. То су дакле, количине маса које се у процесима
кретања низ падину могу очекивати као масе које
угрожавају пут. Због тога је неопходно предузимање
санационе радове, како би се обезбедила сигурност
транспорта на овом магистралном путу.
Клизишта у долини Велике Реке
Лева падина Велике Реке, десне притоке Дрине,
у којој је дошло до активирања клизишта, изграђена
је од палезојских глинаца, алеворлита, пешчара са
прослојцима кречњака и са дебелом глиновитом распадином у којој се налазе блокови кречњака и до m
реда величине. Тело клизишта – тецишта је изграђено од глиновите дробине у којој се налазе и блокови
кречњака. Падина је, у овом делу, била пошумљена,
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Слика 11. Тунел за регулацију – узводни улаз

а активирање клизишта је иницирано локалном јаругом и великим падавинама. На левој долинској страни Велике реке, 17.маја 2014 године, у преподневним
сатима (око 10 сати 30 минута) отпочело је клижење
– течење терена дуж постојеће јаруге и за око 15 минута поклизала маса је однела пут и преградила речно корито, а том пределу је тело клизишта наклизало
на алувијалну раван и померило корито на супротну обалу. Ново корито је формирано у малињацима
односно усечено у алувијалну раван на десној обали
Велике реке, непосредно испод постојећих објеката
(слика 7).
Усвојено привремено решење за успостављање
локалног саобраћаја је постављањем привременог
војног моста и превођењем пута на супротну (десну)
обалу око посотојећих објеката.
Корито реке, у овом делу се може привремено
каналисати, тако да се профил прошири и ублажи
подужни нагиб. То је могуће безбедно обавити и
пажљивим засецањем и тела клизишта у ножичном
делу, обзиром да је оно навучено на хоризонталну
алувијалну раван, тако да не постоји могућност да у
овом делу дође до поновног померања.
Рекогносцирањем терена, које је обављено
28.10.2014. године, уочене су видљиве разлике у
односу на претходно описано. Према препорукама
у ножичном делу клизишта је изведено корито реке
(слика 8 горе), из тела клизишта су у највећем извађеIZGRADNJA 69 (2015) 5–6, 197–214

на стабла, а преко тела клизишта је изграђен привремени макадамски пут (фотографија доле).
Клизиште – тециште поред реке Трешњице
Геолошка грађа падине у долини реке Трешњице, десне притоке Дрине, је скоро идентичног састава
и својстава, као и код претходно описане локације:
изграђена је од палезојских глинаца, алеворлита, пешчара са прослојцима кречњака и са дебелом
глиновитом распадином у којој се налазе блокови
кречњака и до m3 величине. Тело клизишта – тецишта је изграђено од глиновите дробине у којој се
налазе и блокови кречњака.
Падина је, као што је видљиво на фотографијама
(слика 9), била пошумљена, а активирање клизишта
је иницирано локалном јаругом и великим падавинама.
Водена маса је однела цео локални рибњак, камено-блатна маса са дрвећем је преградила речно корито, које је померено на супротну обалу.
Клизиште – тециште у долини Крупинске реке
Лева долинска страна ове реке, у пределу рудника олова и цинка Велики Мајдан, практично од
врха (локална вододелница) захваћена је клижењем
(тециштем) које је потпуно уништило постојећи локални пут (слика 10), а поклизале масе су запуниле
корито, тако да је поток поплавио и део рудничког
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платоа. Масе клизишта се налазе и у средишњим
деловима падине, тако да није безбедно извођење
било каквих захвата у ножичном делу клизишта у
циљу успостављања привремене комуникације са
узводним насељима.
На основу постојећег „Главног пројекта армирано-бетонског затвореног профила Крупинске реке
на потезу кроз рудник Велики Мајдан”, кога је урадило Водопривредно предузеће „Лозница” из Лознице 1969. године, извршена делимична регулација
водотока на дужини од 100 m (слике 11 и 12) у делу
рудничког платоа (провођење потока кроз затворени
бетонски колектор (тунел). Како је изведени објекат
успешно провео бујицу из маја ове године кроз зону
рудника, могућа концепција решавања саобраћаја је
продужење изградње објекта за пројектованих 180 m
низводно и формирање саобраћајнице на том потезу,
уз извођење радова на стабилизацији левообалне косине Крупинске реке.
Клизиште – тециште у долини Кржавске реке –
Крупањ
Падина, у којој је дошло до активирања клизишта-тецишта, изграђена је од палезојских-девонско-карбонских пешчара, аргилофилита и филита.
Ове стенске масе су подложне распадању, тако да је
формирана дебела глиновита распадина са претежно

ситнозрном дробином основних стенских маса, које
уједно сачањивају и тело клизишта – тецишта.
Падина је, у овом делу, била пошумљена, а активирање клизишта је иницирано локалном јаругом и
великим падавинама. На слици 13 је приказано тело
клизишта-тецишта, које је затрпало – деформисало
четри стамбена објекта.
6. ЗАКЉУЧЦИ
На основу свега могу се извести неке опште напомене, које могу да послуже за боље поступање при
догађању геолошких стихија:
– клизишта, одрони, тецишта и пузишта, на простору Србије су константне појаве, које наносе велике материјалне штете (понекад и са жртвама), а још
увек не постоји орган државне управе или установа,
која би се константно бавила њиховим изучавањима;
– мада је евидентирање (израда катастра) појава нестабилности, вршено у више наврата, и од више
организација, никада није урађен целовити информациони систем ових појава, који би био доступан свим
потенцијалним корисницима;
– за настанак клизишта-тецишта нарочито су
„заслужне” падавине из периода од 12. до 19. маја
2014. године, које је изазвао циклон Тамара. Према
подацима РХМЗ Србије, у периоду од 14. до 18. маја
2014. године, забележене су екстремне количине
падавина, нарочито у сливовима Јадра и Колубаре.
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Слика 13. Клизиште – тециште које је угрозило четири објекта – поглед са задње – узбрдне стране Крупањ

Максималне висине падавина за 48 часова реализоване су у Лозници, где измерена вредност превазилази хиљадугодишњу кишу, затим следе Београд и
Ваљево са 400– годишњом кишом, те Ниш са кишом
80-годишњег повратног периода. За тродневну кишу
регистровану у Београду и Ваљеву повратни период
је оцењен на 625–650 година;
– већ дуго је утврђена чињеница, да карактеристике, учесталост, запремине, механизам и динамика клижења, односо тип клизишта или других појава нестабилности, битно зависе од геолошке грађе
падине. На пример уколико је падина изграђена од
чврстих стенских маса: палеозојских шкриљаца или
мезозојског флиша, клизишта су, по правилу, формирана у елувијално-делувијалној распадини, односно
припадају консеквентом типу клизишта, а дубина
клижења је условљена дебљином те распадине. Поред тога, веома је битан и нагиб падине или косине,
а он је по правилу зависан од структурних и других
карактеристика стенских маса: слојевитости, лучења,
шкриљавости, испуцалости и др. Наиме уколико је
нагиб падине благ (до 5°) померања су веома спора
и тада претежно настају пужења. Клизишта су најчешће јављају на падинама и косинама нагиба 1035°. Тецишта су карактеристична за нагибе 20-35°, а
одрони на падинама и косинама стрмијим од 40-45°.
Када је дисконтинуалан (промењив) нагиб падине,
онда се чешће јављају сложене појаве. На пример
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уколико је падина у вршним деловима блажег нагиба
пре ће се формирати клизиште, које се, у ножичним
деловима поприма карактеристике тецишта или пак
одрона. Таква појава је описана код клизишта формираног код старог моста у Малом Зворнику.
– Код падина и косина које су изграђене од магматских или карбонатних стенских маса, најчешће
се јављају одрони. Уколико су стенске масе у већем
степену издељене често се јавља одроњавање појединачних блокова, који се котрљањем уситњавају и
при дну падина се формирају сипаре или сипарска
платна.
– Превентива подразумева сталну активност у
евидентирању и изучавању појава нестабилности,
али је неопходно, при урбанистичким планирањима
и пројектовањима, користити резултате инжењерскогеолошких истраживања. Планери морају да се придржавају златног правила, кад год је могуће треба
избегавати нестабилне и потенцијално нестабилне
локације, за изградњу објеката. Таква подручја треба, превасходно користити за подизање шума. То је и
најрационалнији превентивни приступ у управљању
теренима склоним клижењу.
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КЛИЗИШТА И ШТЕТЕ НА САОБРАЋАЈНОЈ
ИНФРАСТРУКТУРИ У СРБИЈИ
THE EXTENT OF DAMAGE CAUSED BY THE
CYCLONE ON STATE ROADS
UDK: 624.131.537(497.11)
Научни рад

Милован ЈОТИЋ, дипл.инж.геолог.1)
Мр Владета ВУЈАНИЋ, дипл.инж.геолог.2),
Бранко ЈЕЛИСАВАЦ, дипл.инж.геолог.3),
Миле ЗЛАТКОВИЋ, дипл.грађ.инж.4),
Светозар МИЛЕНКОВИЋ, дипл.инж.геолог.5)
РЕЗИМЕ
Дејством циклона, који је погодио Србију и земље најближег региона у периоду априлмај 2014.године, и огромних падавина у кратком временском периоду (процењене као
веће од 100 годишњих), дошло је до катастрофалних поплава на угроженим подручјима,
као и појава великих и бројних нестабилности (преко 2000 већих и мањих клизишта,
одрона, тецишта, бујичних наноса, речних ерозија и сл.) која су на инфраструктурним,
привредним и стамбеним објектима нанела огромне штете, које према проценама износе
више од 50 милина €.
Најразорније дејство и материјалне штете, које је циклон нанео, биле су на
Државној путној мрежи, затим привредним објектима, као и објектима индивидуалних
домаћинстава у подручју Ваљева, Крупња, Љубовије, Малог Зворника и Лознице.
Кључне речи: циклон, поплаве, клизишта, штете.
SUMMARY
The effects of a cyclone which affected Serbia and surrounding countries, between АprilMay2014 and extremely heavy rain which fellover a short period of time (referred to as the
“100-year flood”) caused catastrophic floods in affected areas, as well as great and numerous
instabilities (over 2000 major and minor landslides, rockfalls, mudflow, flash flood sediments,
river banks erosion and similar) which inflicted enormous damage on infrastructure, residential
and commercial buildings estimated at more than € 50 million.
The most devastating effects andthe material damage caused by the cyclone affected the
State road network, commercial properties as well as individual households in the region of
Valjevo, Кrupanj, Ljubovija, Mali Zvornik and Loznica.
Key words: cyclone, floods, landslides, damage.

Адресе аутора:
1) Институт ИМС АД Београд, , Булевар Војводе Мишића 43, 11000
Београд,
E-mail: mjotic@hotmail.rs
2) Магистар геотехничких наука, редовни члан Инжењерске
Академије Србије, дугогодишњи директор Завода за геотехнику
Института за путеве АД Београд – Цара Николаја II 61ц, 11000
Београд
E-mail: v.vujanic944@gmail.com
3) Институт за путеве АД Београд , Кумодрашка 257, 11000
Београд,
E-mail: jelisavac.branko@gmail.com
4) ЈП Путеви Србије, Булевар Краља Александра бр. 282, 11000
Београд,
E-mail: zlatmile@gmail.com
5) Институт за путеве АД Београд , Кумодрашка 257, 11000
Београд,
E-mail: svetozar.milenkovic@highway.rs

IZGRADNJA 69 (2015) 5–6, 215–224

УВОД
У периоду од априла до септембра 2014.године,
територију Србије погодио је циклон који је проузроковао поплаве великих размера. Киша која је изазвала поплаве са катастрофалним последицама пала је
у периоду од 12. до 19.маја 2014.године. Посебно су
биле великог интензитета кише на подручју Западне
Србије (територија Ваљева, Крупња, Ужица, Лознице, Бајине Баште, Љубовије и Малог Зворника). У том
периоду, на овом угроженом подручју, активиран је
огромни број клизишта, тецишта, одрона и бујичних
наноса који су нанели становништву, стамбеним и
привредним објектима и путној инфраструктури
огромне материјалне штете. Било је и људских жрта215

Слика 1.

ва. Дакле, ова „природна непогода“ је била „окидач“
за појаву „геолошких стихија“ које су проузроковале
огромне штете и проблеме неслућених размера у животној средини.
На територији Републике Србије има много лабилних и нестабилних терена које карактеришу појаве бројних (неактивираних-старих и активираних)
клизишта, тецишта, одрона и сипара, различитих
димензија и степена активности. Процењује се да је
око 20-25% од укупне површине Србије обухваћено
процесима клижења и другим видовима нестабилности. Нарочито су по појавама нестабилности карактеристична подручја Шумадије, Западне и Југоисточне
Србије, слика 1.
Клизишта се јављају практично у свим геолошким срединама, како у планинским, тако и у брдовитим, па и благо заталасаним теренима, посебно
на падинама, односно обалама већих речних токова. Најчешће се јављају по падинама изграђеним од
терцијерних (неогених) и квартарних наслага, затим
у флишним и флишоликим творевинама, кристаластим шкриљцима и другим стенама у којима је највише заступљена глинена компонента. При великим
атмосферским падавинама, наглим опадањима максималних водостаја река, сеизмичким потресима, долази до масовних појава нових и активирања старих
клизишта.

Изградња а посебно одржавање линијских објеката, какве су путне саобраћајнице, представља посебан проблем, кад су у питању лабилни и нестабилни
терени, из разлога, што њихово стање (не) стабилности, често доводи до великих деформација терена и
објеката на њему a што може довести до делимичног
или потпуног прекида одвијања саобраћаја, кога по
правилу, прате огромне материјалне штете, а не ретко и људске жртве. Нажалост, као последица појаве
циклона „Тамара“ 2014.год. oво се и десило на појединим деоницама државних путева Србије.
У раду се презентује шта се заправо десило у Србији у том релативно кратком периоду дејства циклона, затим процене размере штете изазване циклоном,
односно клизиштима и бујичном ерозијом на путној
инфраструктури, како и зашто се десило активирање
огромног броја клизишта и предлози шта даље чинити и које превентивне мере предузети како би се што
је могуће у већој мери спречиле или умањиле последице оваквих природних катастрофа.
2. ПРОЦЕЊЕНЕ РАЗМЕРЕ ШТЕТА ИЗАЗВАНЕ
ЦИКЛОНОМ „ТАМАРА“
Дејством циклона, у периоду од 14. до 24.априла и од 12. до 17.маја 2014.године, са екстремно великим кoличинама падавина, које су процењене као
100 годишње и више од те вредности, дошло је до по-
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плава на великом пространству, са катастрофалним
последицама, нарочито на подручју Западне Србије
(подручје Ваљева, Крупња, Лознице, Ужица, Бајине
Баште, Љубовије и Малог Зворника). На подручју
Ваљева и Крупња достигнута је највећа месечна сума падавина са повратним периодом од око 250 година (излучене количине падавина преко 280 mm). На
читавом овом простору причињене су огромне материјалне штете а било је и људских жртава.
Киша која је изазвала поплаве са катастрофалним последицама, обухватила је: слив Колубаре,
доњи део слива реке Дрине, слив Западне Мораве,
доњи део слива Јужне Мораве, сливове непосредних
притока Велике Мораве, слив Млаве, као и непосредни слив реке Саве, од државне границе до ушћа у реку Дунав код Београда.
Циклон је на овом подручју, у периоду од 14. до
18. маја 2014. године, условио, према подацима РХМЗ Србије, екстремну количину падавина, у већини
места преко 200 l/m2, локално и преко 300 l/m2. Oвом
догађају претходиле су обилне падавине у периоду
од 14. априла до 5. маја, када је у већем делу Републике Србије пало између 120 l/m2 и 170 l/m2, а у југозападним деловима земље и преко 250 l/m2. Највеће
количине падавина су излучене у центру слива
Трешњице (притоке Дрине) – око 320 mm, затим у
зони Крупња и у сливу Љига око 280 mm. Падавине
више од 200 mm захватиле су већи део Шумадије и
непосредан слив реке Дрине од Рогачице до ушћа.
Карактеристично је, да је оваj кишни период трајао
скоро непрекидно 21 дан.
У брдско планинским пределима, нарочито око
Крупња, Љубовије и Малог Зворника, поплаве које
су се догодиле имале су бујични карактер, са великом брзином простирања и разорном моћи.
У периоду од 11. до 17.септембра 2014.године,
интензивне кише са количинама падавина од преко
200 mm, изазвале су на подручју Горњег Милановца, Текије, Кладова, Неготина, Грабовице...поплаве
са огромним материјалним последицама и људским
губицима.
Огромне количине падавина на овим подручјима, осим поплава, појаве бујица и ерозије, поплавним
и бујичним водама изазвале су и активирање изузетно великог броја клизишта, тецишта и одрона различитих димензија, механизама и динамике померања
покренутих маса.
На државним путевима Србије I и II реда, за време дејства циклона и касније, у периоду мај – септембар 2014.год., активирано је преко 2000 нестабилних појава, од чега је око 160-170 већих и великих
клизишта, запремине од неколико стотина до неколико десетина хиљада кубика покренуте масе, која
захтевају огромна средства за санацију и за која су
потребна геолошко-геотехничка истраживања и израда пројектно технике документације за њихову санацију.
На слици 2 je приказана карта државних путева
Србије I и II реда, на којој су нанета активна клизишта
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(око 320 појава), регистрована у периду 2005.-март
2014.године (која су била непосредна опасност за
безбедност саобраћаја) и клизишта настала као последица дејства циклона у периоду мај – септембар
2014.(око 160 појава). Анализом распореда приказаних клизишта на карти државне путне мреже, уочљиво је да је далеко највећи број нестабилних појава
активиран на подручју Крупња, Бајине Баште, Љубовије, Ваљева и Малог Зворника (слика 3). Када би се
на ову карту нанела и клизишта на локалној путној
мрежи, предходна констатација би још више дошла
до изражаја.
На локалној путној мрежи, у истом периоду, активирано је преко 3000 нестабилних појава, од чега
је велики број тешких клизишта, врло сложених и
скупих за санацију, за која су такође потребна геолошко-геотехничка истраживања и израда пројектно
техничке документације.
Као илустрација геолошке стихије, која је задесила Србију у периоду мај-септембар 2014.године, на сликама 4-19 су приказана карактеристична
клизишта. Приказане појаве су великих размера, са
покренутом масом од неколико хиљада до неколико
десетина хиљада кубика водозасићеног до течљивог,
глиновито прашинастог до глиновито дробинског
материјала.
Осим државних и локалних путева као и мостова на њима, дејством циклона, односно клизишта,
тецишта, одрона и бујичних наноса, на угроженом
подручју, страдала су и бројна домаћинства па и
читава насеља. Порушен је велики број индивидуалних стамбених и помоћних објеката, девастиране
су огромне пољопривредне површине. Страдали су
и бројни привредни објекти, па је становништво на
угроженом подручју, осим директних материјалних
штета, које је претрпело рушењем стамбених објеката и девастацијом обрадивог земљишта, додатно
угрожено губљењем радних места.
Најразорније дејство и материјалне штете, које
је циклон нанео, биле су на државној путној мрежи.
Према неким проценама, само су на државним путевима I и II реда нанете штете у износу од преко 50
милиона еура.
3. ДОСАДАШЊЕ АКТИВНОСТИ НА ОТКЛА
ЊАЊУ ШТЕТА НА ПУТНОЈ МРЕЖИ СРБИЈЕ
Непосредно након дејства циклона и формирања
огромног броја деформација и клизишта на путној
мрежи Србије, Јавно предузеће „Путеви Србије“ је
преко компетентних институција, у периоду од маја
2014. године до 15. марта 2015. године, за потрбе санације урадило 50 Главних пројеката санације већих
и великих клизишта на најугроженијим подручјима
Западне Србије, чија санација треба да се финансира
из донација Уједињених нација (UNOPS). Осим тога,
преко предузећа за одржавање путева, предузете су
хитне санационе и превентивне мере на државним
путевима, у циљу омогућавања одвијања саобраћаја.
На државној путној мрежи санирано је, потпуно или
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Слика 2. Прегледна карта клизишта на државним путевима Србије, IX 2014.

делимично oko 228 клизиштa и других нестабилних
појава. На локалној путној мрежи санирано је укупно
14 клизишта и других нестабилних појава. За потребе
санације клизишта на државним путевима I и II реда
утрошено је укупно око 600 милиона динара а за потребе санације клизишта и других нестабилних појава на локалној путној мрежи око 14 милиона динара.
Све укупно за државну и локалну путну мрежу утрошено је око 614 милиона динара или око 5,1 милион
еура. Осим тога, за потребе санације око 500 разних
оштећења на коловозу, косинама усека, засека, насипа, пропуста и др. на државним путевима, утрошено
је око 964 милиона динара, односно око 8,1 милион

еура. За потрбе санације око 118 разних оштећења на
локалној путној мрежи утрошено је око 710 милиона динара, односни око 6 милиона еура. Из донација
Уједињених нација (UNOPS) предвиђено је финансирање санације клизишта на државној путној мрежи у
вредности од око 850 милиона динара, односно око
7 милиона еура. За потребе финансирања оштећења
насталих као последица поплава и изградњу нових
на месту порушених мостова на државним путевима,
утрошено је укупно око 570 милиона динара, односно око 4,7 милиона еура. Из донација Уједињених нација (UNOPS) предвиђено је финансирање санације
мостова на државној путној мрежи у вредности од
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Слика 3. Простори са највећим бројем појава нестабилности насталих као последица поплава
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око 354 милиона динара, односно око 2,95 милиона
еура. На локалним путевима, за санацију и изградњу
мостова утрошено је око 1,2 милијарде динара, односно око 10 милиона еура. Дакле, све укупно на
државној и локалној путној мрежи Србије, до данашњих дана, санирано је или је предвиђено за санацију око 910 разних нестабилних појава (клизишта,
одрони, тецишта, одцепљења на косинама усека, за-

сека и насипа и др., затим око 20 мостова које финансира UNOPS и остали мостови чија је санација
финансирана из државног буџета). За финансирање

Слика 7. Клизиште на државном путу IIA-139, деоница:
Костајник – Столице, km:10+950 – 11+070. Клижењем и
бујичним разарањем захваћена је падина непосредно изнад
и испод пута у дужини по путу од око 120m а уз падину
преко 200m.

Слика 8. Клизиште на државном путу IIA-170 Рогачица – Бајина Башта, у селу Црвица – потез Васићи. Чеони ожиљак клизишта је на падини изнад пута и сеоских
домаћинстава, на удаљености од пута око 300m. Нанклизавањем велике количине расквашеног глиновито прашинастог материјала, угрожени су стамбени и помоћни објекти сеоских домаћинстава, као и државни пут
Сликe 4 и 5. Клизиште на државном путу IB– 26, деоница:
Умка – Обреновац, насеље Умка

Слика 6. Клизиште на државном путу IIA-137 Крупањ –
Мачков Камен – Грачаница, km:6+900. Клижењем је потпуно уништен труп пута у дужини од 60m. Чеони ожиљак
висине 3-5m. Дужина клизишта низ падину је око 190m.

Слика 9. Клизиште на државном путу IIA-170, деоница:
Ваљево – Дебело брдо, km:22+200, настало након мајских
поплава 2014.год.На коловозу леве саобраћајне траке формиран је чеони ожиљак полукружног облика са вертикалним скоком висине 1,5-2m у дужини по путу око 19m .Клизиште је дугачко низ падину више од 100m.
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Слика 10. Клизиште на путу IIA-150, km:82+900, деоница: Босута-Белановица, настало након мајских поплава
2014., дужине по путу 75m а низ падину око 60m, са чеоним
ожиљком висине 2-3 m.

Слика 11. Kлизиштe на државном путу IB-30,деоница:
Ивањица-Ушће, km:38+100; Дана 19.04.2014.године,у току
веома обилних падавина, набујала река Студеница поткопала је и однела пут у целој ширини а у дужини од ~ 50 m.

Слика 12. Клизиште “Завлачко брдо“ на државнoм путу
IIA-137, Шабац-Текериш-Завлака, деоница: Текериш-Завлака, km:10+225, настало у време мајских поплава 2014.
године, дужине по путу око 45m и од ножице клизишта
до главног (чеоног) ожиљка око 50m. Клизиште је захватило леву саобраћајну траку, са чеоним ожиљком у виду
вертикалне деформације на средини коловоза, висине око
2m.Клижењем je захваћена и падина испод пута у дужини
преко 50m.
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Слика 13. Kлизиштe на државном путу IIB-355,деоница:
Чачак – Шиљковица, у месту Цагање, km:13+200. Дана
05.03.2015.године,у току веома обилних падавина, дошло је
до наглог одцепљења косине насипа, превртања потпорног зида и склизнућа низ стрму падину 15-20m. Клижење
се десило дуж пукотине, на 2,5m од десне ивице коловоза
у дужини око 50m. На овом потезу потпуно је уништена
десна коловозна трака.

Слика 14, Kлизиштe на државнoм путу IB-29, деоница: Јабука(гр.прелаз са Црном Гором) – Пријепоље, km:15+300,
насеље Равне. До реактивирања старог клизишта дошло
је након дуготрајних и обилних падавина средином маја
2014.године и касније. Клижењем језахваћена лева (у целости) и делимично десна коловозна трака пута (смер из
правца Јабуке ка Пријепољу) у дужини од 30m. Дужина
клизишта низ падину је већа 500m.Покренуто је више од
200 хиљада кубика материјала.

Слика 15 и 16. Kлизиштe на државном путу IB-22,деоница:
Краљево – Ушће, у месту Пивнице, km:390+050. На падини
изнад државног пута, непосредно испод објеката сеоских
домаћинстава, формирано је велико клизиште чије су процењене димензије око 350-400m x 200-250m x око 5-8m.(покренуто више од 500 хиљада m3 материјала). Покренута
количина материјала на падини је довела до затрпавања
Ибарског пута и потпуног прекида саобраћаја а може веома озбиљно да угрози не само деоницу државног пута већ
и реку Ибар.
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све укупних санација на државној и локалној путној
мрежи, утрошено је или је у фази реализације укупно
око 5,2 милијарде динара, односно око 43,8 милиона
еура.

Слика 17 и 18. Клизиште на државном путу: IIB-342 Ваљево (Иверак) – Караула – Уб, km: 3+610 у насељу Дупљај,
настало као последица мајских поплава 2014. и великих
падавина у фебруару и марту 2015. Клижењем је потпуно уништен пут у дужини од 100m и саобраћај је прекинут. Клизењем захваћена и падина изнад и испод пута са
сеоским стамбеним објектима; мањи стамбени објекат
непосредно изнад пута је срушен а два стамбена објекта
непосредно испод пута су деформисана и пред рушењем.
На удаљености око 25-30m од овог клизишта према Ваљеву, дошло је у периоду од 5.-10. априла 2015.године до формирања новог клизишта на падини непосредно изнад пута
у дужини око 50-55m. Покренута земљана маса је заједно
са дрвећем зазатрпала државни пут у дужини око 80-85m.
Поред државног пута, угрожени су и многобројни стамбени и помоћни сеоски објекти а два објекта су срушена.

Слика 19. Клизиште на државном путу IIB-358, Кадина
Лука – Срасла Буква, km:7+950-km:8+200. Трасу пута на
овом потезу пресеца неколико клизишта различитих димензија од којих су два довела до затрпавања пута и потпуног прекида саобраћаја. Посебно је изражено клизиште
на km 7+950-8+200. До активирања и покретања водозасићене дробинско глиновите масе дошло је средином маја
2014.год.након дуготрајних и веома обилних падавина.
Клижењем је захваћен пут у дужини од око 142m и падина изнад и испод пута у укупној дужини од око 450m. Покренута је огромна количина материјала која је потпуно
затрпала пут а у ножици падине клизиште је угрозило и
сеоско насеље.

4. КАКО И ЗАШТО СЕ ДЕСИЛО АКТИВИРАЊЕ
ОГРОМНОГ БРОЈА КЛИЗИШТА И ДРУГИХ
НЕСТАБИЛНОСТИ ИЗАЗВАНИХ ЦИКЛОНОМ
„ТАМАРА“?
Овакве размере штета до сада незабележене на
простору Србије (а и шире у окружењу), настале као
последица великог броја нестабилности, изазване циклоном „Тамара“, захтевају и траже стручну и сваку другу анализу у смислу, шта се све то догодило,
зашто, како и где на нашим просторима, и да ли се
могла та снажна и интензивна повредљивост терена
и објеката предвидети или спречити, односно, ако
се иста већ догодила, да ли је могло пре или у току
њеног догађања њихове последице (ризик) од штета
свести на прихватљиву меру.
Полазне предпоставке за могуће одговоре на нека од ових питања, налазе се у природним (пред) условима терена, који у суштини полазе од тога, да до
активирања клизишта (и др. нестабилности) доводе
различити процеси, како природни, тако и антропогени, чије размере зависе од непосредног окружења,
тј. природе основног агенса сила (термичких, гравитационих, сеизмичких), које су иницирале ове појаве.
Дакле, који су све били узроци и поводи за иницирање и активирање бројних нестабилности за време и после појаве снажног циклона „Тамара“, треба
их, по нашем мишљењу (по) тражити у следећем:
1. Опште је познато да су узрочници појаве клизишта и других нестабилности бројни и да се они
спонтано јављају у току морфогенетског обликовања савременог рељефа. Клижење, као један од најчешћих падинских (гравитационих) процеса, настаје
углавном као резултат деловања бројних природних
и техногених фактора, од којих су свакако најважнији
морфологија терена, геолошка грађа, карактеристике
тла(стена) и њихове промене проузроковане геолошким развојем, или су настале услед више комплексних фактора, истовременим деловањем природних
(земљотреси, ерозије, падавине) и техногених фактора (промене и обликовање падина, односно терена
људском делатношћу).
Развој ових процеса, нарочито долази до изражаја на лабилним и нестабилним (падинским) деловима терена, каквих у Србији (осим Војводине)
има много, слика 1, 2 и 3, у чијој грађи, најчешће,
учествују глине и лапори, који се кад кад смењују
са песковима и шкриљцима, покривени квартарним
покривачем, различите дебљине. У присуству воде,
овакве стене подлежу промени физичког стања – густине, односно порозности и конзистенције, а самим
тим прогресивном смањењу отпорних својстава. При
осталим неповољним околностима, као што су просторни положај, уклањање растреситог покривача,
било неадекватним инжењерским радовима или при-
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родном ерозијом, затим, спољни на пример, динамички утицај или друго, може да наступи клижење,
течење , одроњавање, осипање, и сл.
Обилне падавине које су се десиле током циклона „Тамара“ у кратком временском периоду, од
12.-17. маја 2014.год., биле су непосредни (директни)
повод за међусобно (здружено) деловање многих
од поменутих фактора, што је изазвало активирање
огромног броја, потенцијално старих и нових клизишта и других видова нестабилности, различитих
димензија и интензитета, посебно на подручју централне, западне, и источне Србије и шире у региону,
где су падавине биле између 100 и 250 l/m2, што је
изазвало огромне материјалне штете а било је и људских жртава.
2. За активирање напред наведених савремених
геолошких процеса, током и након поменуте геолоште стихије, значајну улогу, може се рећи пресудну,
су имали интензивни процеси ерозије, који су били
активирани практично у свим облицима (као планарни, линијски, ерозиони, флувијално речни и др.) а
који су својим дејством испирања и одношења ситних честица тла, као и ситних до већих комада стене,
затим шумских стабала и других материјала, рушећи
све пред собом, довели до, уз остале факторе, формирања клизишта, одрона и другин нестабилности, како
у природној геолошкој средини тако и на изграђеним
објектима.
Ерозија је нарочито била изражена на релативно
стрмим, расчлањеним падинама и на косинама изнад
изграђених објеката, на оним деловима терена који
су били огољени, без вегетације. Непостојање или
уклањање вегетације, доводи до повећања ерозије,
односно смањивања дебљине покривача (распадине),
тиме што се корени уклањају, што омогућава површинским водама, током кишних периода, да продру
у потенцијална подручја клизања, као и повећања
испаравања у току сушних периода, када по правилу
долази до стварања пукотина у површинском покривачу, што га чини подложним новом клижењу. Иначе
из праксе је познато да подручја стабилизовања шумским – биљним покривачем на падинско долинским
странама заустављају развој клизних процеса, фосилизирањем врло старих клизишта и ерозионе процесе
површинских водених токова.
С`обзиром да се код нас при пројектовању и изградњи путних и других објеката, често није довољно водило рачуна о потенцијалној еродибилности
терена, са могућностима у кишним периодима појаве
интензивних бујичних токова у ближој и широј зони
изграђеног објекта, природа нас је догођеном стихијом на то опоменула.
Дакле то је била „освета ерозије“, која се појавом циклона „Тамара“ у пуном замаху рушилачки
манифестовала.
3. Непознавање или неуважавање чињеница
какве све штете и последице могу настати по животну средину, због могућих појава геолошких (и других природних) феномена, односно, подцењујући
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знања геолошке струке, често доводи до тога да се
при пројектовању и изградњи а касније и одржавању
објеката, посебно објеката саобраћајне инфраструктуре, не обезбеђује општа стабилност и сигурност
(како њих самих, тако и непосредне животне средине), од потенцијалних стихија великих размера, какав
је управо био циклон „Тамара“.То из разлога што су
објекти по врсти, броју, структури, димензијама, били недовољни и неадекватни, што се на жалост овом
приликом и потврдило. Наиме, пројектвани су и изведени многи грађевински објекти (труп пута, одбранбени насипи, обало утврде, мостови, пропусти,
потпорни зидови, дренаже, канали и сл.), који рушилачки налет циклона „Тамара“ нису могли да задрже
па је дошло до њиховог деформисања и урушавања, а
тиме и до појаве разних видова нестабилности у животној средини (клизишта, одрони, тецишта, наплавина, стварање вештачких језера и забарења и тд.).
4. Најзад, код догађања ове природне стихије,
не треба занемарити ни недовољну и неусаглашену међусобну обавештеност (понекад хаотично, без
праве координације) и размену информација (путем медија и сл.), од стране стручних организација
и појединаца који се баве овом проблематиком и
одређених државних представника, о размерама и
правцима деловања надолазеће стихије, и шта треба
(и како) при томе чинити (мада је било и позитивних примера). Због тога, можда су пропуштене правовремене техничке и друге могућности, да стихија
не добије догођене размере по питању развоја процеса нестабилности и огромних штета, с`напоменом
да у том догађању, пре, за време а и касније, нису
адекватно и довољно били ангажовани правовремено одговарајући мериторни стручњаци и специјалисти који се баве овом проблематиком. Мисли се пре
свега на инжењере геологе (специјалисте инжењерске геологије и геотехнике, морфологије, геофизике
и сл.), инжењере грађевине (специјалисте хидрологије, хидротехнике, конструктивци, путари и сл.),
затим инжењере хидрометеорологије, пољопривреде
и шумарства те планере и урбанисте итд. То су углавном, по мишљењу аутора, били одлучујући разлози,
односно узроци за објашњење настанка и размере и
штете које је изазвао циклон „Тамара“.
5. ШТА ДАЉЕ ЧИНИТИ У СМИСЛУ НЕОП
ХОДНИХ АКТИВНОСТИ
Полазећи од свега што се десило са природном
геолошком средином током циклона и искустава из
прошлости, као и чињенице да је већи део простора Републике Србије, у неповољним климатским
условима, подложан развоју савремених геолошких
процеса и појава као што су клизишта, одрони, тецишта, ерозије, плавине, забарења и сл., неопходно
је за потребе пројектовања и изградње нових објеката
и одржавање старих изграђених објеката, посебно за
објекте саобраћајне инфраструктуре, прво урадити
савремену базу података о процесима и појавама чије
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постојање и деловање може непосредно и посредно
угрозити стабилност и функцију објеката кроз време.
База треба да садржи: инвентар (регистрацију)
појава, њихову историју развоја, карте „хазарда и ризика“, податке о истражености и евентуалној успешности санације, затим квалитативну и квантитативну
процену њихове опасности по простор и објекте на
њему, те податке о мониторингу за време грађења и
у фази експлоатације, као превенција за благовремено откривање појава нестабилности и правовремено
предузимање адекватних санационих мера. О томе
ће, бити више речи другом приликом. Иако већина
развијених земаља поседује урађену овакву базу података за своје потребе, до сада се у нашој земљи, по
овом питању мало радило. Учињени су у задњих 1020 година по томе значајни кораци за потребе државних путева Србије првог и другог реда, у оквиру ЈП
„Путеви Србије“, затим за потребе електропривреде
и водопривреде, те за урбани простор града Београда.
Међутим то није довољно, па треба инсистирати код
надлежних државних и локалних органа и других заинтересованих институција, због актуелне проблематике, да се та активност убрзано настави и обухвати
читави простор Србије.
6. ЗАКЉУЧАК
Наша земља, ако жели да достигне виши степен
друштвеног и економског развоја, мора смоћи снаге

и употребити сва средства, да се са својим људским
потенцијалом и другим ресурсима успешно бори са
разним природним непогодама, какав је циклон „Тамара,“ како би се очувала и заштитила своја животна
средина, односно животни простор од могућег његовог великог нарушавања и наношења штета великих
размера, нарочито на саобраћајној – путној инфраструктури. Треба се у суштини навићи да се рационално и безбедно живи са тиме.
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КЛИЗИШТА И ШТЕТЕ У УРБАНИМ И
ОСТАЛИМ НАСЕЉЕНИМ ПРОСТОРИМА
LANDSLIDES AND DAMAGES IN URBAN AREAS
UDK: 551.435.627:711.42/.45
Научни рад
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REZIME
Током маја 2014. године догодиле су се неуобичајено велике количине падавина у Србији
које су изазвале поплаве и бројна клизишта. Овим појавама је највише угрожено подручје
западне Србије. Услед плављења и клижења терена настале су велике материјалне штете
како на стамбеним и привредним објектима, тако и на објектима инфраструктуре.
На основу великог броја прегледаних локација које су захваћене клижењем и на основу
прикупљених, анализираних и синтетизованих података на подручју општина Љиг,
Лајковац, Мионица, Ваљево, Бајина Башта, Крупањ, Осечина, Београд и др. покушали смо
да укажемо на основне природне и антропогене чиниоце који су утицали на формирање
клизишта, размеру деформација у терену и на објектима, као и на неопходост коришћења
инжењерскогеолошких подлога при планирању простора.
Кључне речи: клизишта, геолошка грађа, падавине
SUMMARY
In May 2014, an extraordinary precipitation occurred in Serbia. Western Serbia was threatened by flood and landslides the most. Great damages both to the residential buildings and
industrial facilities and to the infrastructure facilities were caused by flooding and landsliding.
Based on the great number of locations examined in the territory of Ljig, Lajkovac, Mionica,
Valјevo, Krupanj, Bajina Bašta, Osečina, Belgrade, etc., we will try to indicate which natural
and anthropogenic factors affected the formation of landslide processes and the scale of destruction, as well as the necessity to use engineering geological data in planning this space.
Key words: landslides, geological structure, precipitation
1. УВОД
Током последњих 15 година Србија је више пута
била погођена средње великим и великим поплавама
и бројним клизиштима. На пример, у априлу 2006. године воде Дунава и његових притока достигле су свој
највиши ниво у последњих 100 година због обимних
количина падавина.
Укупне штете те године од поплава и клизишта
процењене су на око 35,7 милиона евра. Масовна
појава клизишта била је на подручју Колубарског
округа, пре свега на територији општина Ваљево,
Мионица, Љиг и Осечина.
Адреса аутора:
1) Геолошки завод Србије, Ровињска 12, 11000 Београд
E-mail: dobrica.dam@gmail.com
2) Урбанистички завод, Палмотићева 30, 11000 Београд
E-mail: vesnatahov@urbel.com
3) Рударско геолошки факултет, Универзитет у Београду, Ђушина
7, 11000 Београд
E-mail: jevremovic@rgf.bg.ac.rs
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Годину дана касније, у новембру 2007. године,
дошло је до великих поплава на југу Србије. Бујичне поплаве у сливу Велике Мораве и њених притока
угрозиле су становништво и озбиљно оштетиле мостове и путеве. Слични догађаји регистровани су и
током 1999, 2001, 2002, 2005, 2009 и 2010. године.
Обилне кише у периоду од 15.-19.маја 2014.године изазвале су велике штете у западном и централном делу Србије. Главни правац падавина био је на
потезу Рудник-Соколске планине. На ово подручје
слила се енормна количина падавина – у просеку
200 l/m2, а између Крупња и Љубовије 450 l/m2 за
мање од 48h.
Последице оваквих падавина су поплаве које су
угрозиле или пак уништиле објекте у великом броју
градова, од којих је Обреновац највише погођен. Као
пратећа појава дошло је до формирања бројних клизишта и тецишта на ширем подручју, која су узроковала велике материјалне штете, како на стамбеним и
привредним објектима, тако и на објектима инфраструктуре.
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Влада Републике Србије је 15. маја прогласила
ванредно стање на читавој територији земље. Основан је „Кризни штаб за поплаве“ у оквиру Сектора за
ванредне ситуације у оквиру МУП-а, заједно са кризним центрима који постоје у свакој од погођених
општина/области/градова. Као резултат тих активности 22. маја 2014. године основана је Канцеларија за
помоћ и опоравак поплављених подручја.
Под руководством Канцеларије за помоћ и опоравак поплављених подручја, стручњаци Одељења
за геотехнику Геолошког завода Србије заједно са
стручњацима из других радних организација, као и
стручњацима из Министарства грађевине и Србија
воде, били су укључени у посао верификације срушених и оштећених објеката под директивом Владе
Републике Србије. Извршен је преглед објеката на
преко 650 локација који су решењем инспектора из
наведених општина били забрањени за становање
или пак срушени. Прелиминарне процене показале
су да је током мајских киша дошло до активирања
око 3000 клизишта која су евидентирана у 24 општине.
Међу општинама које су издвојене као најугроженије клизиштима су: Бајина Башта, Крупањ,
Лозница, Мали Зворник, Љубовија, Ваљево, Мионица, Љиг, Осечина, Ужице, Београд и др. Анализом
прикупљених података утврђено је да је, од укупног
броја активираних клизишта у 2014-ој години, 30%
новоформираних док су око 70% стара клизишта која
су се поново активирала.
У раду је дат кратак приказ неких делова терена захваћених клижењем и прегледаних угрожених
објеката на подручју околине Ваљева, Мионице,
Лајковца, Љига, Бајине Баште и Београда. На основу датих примера покушаћемо да укажемо на више
фактора на које би требало да се обрати пажња при
планирању простора, са надом да ћемо на овај начин
стеченим искуством, допринети да се у будућем периоду смање штете које настају у ванредним временским условима.
2. КРАТАК ПРИКАЗ ГЕОЛОШКЕ ГРАЂЕ ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИХ И ХИДРОГЕОЛОШКИХ УСЛОВА ТЕРЕНА ЗАХВАЋЕНИХ
КЛИЖЕЊЕМ
Геолошка грађа погођених подручја је разнолика. У западној Србији основу терена граде метаморфне стене ниског и високог степена кристалинитета –
шкриљаци и кварцити палеозојске старости; пробоји
магматских стена представљених гранитима и гранодиоритима и кречњаци карбонске и тријаске старости, стене дијабаз-рожне формације и кредног флиша
(глинци, пешчари, алевролити) и неогени седименти
на подручју Ваљева, Лознице и ширег подручја око
реке Колубаре. Комплекс наведених стенских маса је
врло убран, и тектонски оштећен, а у површинском
делу издељен пукотинама различите генезе, димензија и густине. Услед податности лаком површинском распадању, нарочито глиновитијих и тектонски

оштећених, тј. убраних и поломљених литолошких
чланова, у њима долази до образовања земљасто-дробинске зоне коре површинског распадања, елувијално-делувијалног покривача дебљине од 3-5 m, лако
покретљивог наноса на падинама. Расквашавање
овог покривача на падинама често доводи до појаве
већих или мањих откидања и клижења.
Елувијално-делувијални пoкривач је прашинасто-глиновито-песковитог састава, тамно и светло
смеђе боје, са одломцима матичне стене од шкриљаца cm-dm димензија. У хидрогеолошком смислу
представља хидрогеолошки колектор, у коме је инфилтрирана вода са површине терена усмерена кроз
читаву кору површинског распадања, ка нижим деловима терена изграђеним од матичне стене која је
водонепропусна и представља хидрогеолошки изолатор. Услед тога цело подручје обилује бројним изворима, пиштевинама и потоцима.
Подручје ближе Београду, тј. општине Обреновац, Лазаревац, Гроцка, и подручје које обухвата
ГУП Београда, у основи је изграђени претежно од
неогених – глиновито-лапоровито-песковитих наслага, које су прекривене квартарним седиментима.
Ови седименти су изразито променљиви у погледу
састава и својстава, као и у погледу хидрогеолошких
карактеристика. На падинама су подложни развоју
процеса клизања и јаружања.
3. ЧИНИОЦИ КОЈИ СУ ПОГОДОВАЛИ ФОРМИРАЊУ КЛИЗИШТА И РАЗВОЈУ ПРОЦЕСА
КЛИЖЕЊА
3.1. Природни чиниоци
Када се разматрају узроци формирања новонасталих клизишта и њихове последице, треба у обзир
узети следеће чиниоце:
– енормне падавине у кратком периоду,
– геолошка грађа и литолошки састав,
– степен распаднутости стена,
– дебљина распаднуте зоне,
– режим подземних вода.
3.2. Антропогени чиниоци
Током обиласка терена, на многим местима широм Србије, поред наведених природних фактора, уочени су додатни фактори, који су допринели у већој
или мањој мери клижењу тла и оштећењу објеката,
а то су:
– лоша пракса у начину коришћења земљишта
(непостојање планских докумената, градња објеката
на нестабилним теренима, неадекватна градња на условно стабилним теренима,
– засецање и насипање падина ради изградње
стамбених објеката, приступних путева и других
објеката,
– лоше урађени или, чешће, неурађени системи
за одвођење кишнице (олуци не постоје или, ако постоје, упуштају воду у темеље кућа) и неадекватно
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испуштање и одвођење отпадних вода из објеката
(кућа, штала и др.)
– уклањање вегетационог покривача за пољопривреду и претерано оптерећивање падина зградама
и инфраструктуром,
– као и градња без претходних геотехничких истражних радова или непоштовање услова из наведених елабората.
4. СТАЊЕ НА ТЕРЕНУ И ОБЈЕКТИМА
Сви градови и општине које смо обишли ван
територије ГУП-а Београда, представљају скуп више мањих насеља, тј. села и засеока која окружују
градска језгра. Градови су формирани претежно у долинамаили по ободу долина већих река (Дрина, Колубара, Тамнава, Љиг, Рибница, Ликодра). Села и засеоци су раштркани по брдима, и обронцима околних
планина. Формирани су од мањег броја кућа и често
су сеоска домаћинства релативно удаљена једна од
других. Подручја су насељавана још од давних времена, па није реткост да на парцелама које смо обишли егзистирају домаћинства и више од 100 година.
Објекти су снабдевени струјом и водом из локалних водовода, а углавном немају канализацију, већ
имају септичке јаме.
Може се рећи да је највећи број срушених објеката није рађен у складу са геотехничким условима
терена. Темељи су углавном од ломљеног камена везаног малтером, променљиве дубине укопавања, без
изолације од влаге, са или без олука. Одвод од кишне
канализације око објеката углавном не постоји.
Након обиласка предметних локација и сагледавања морфологије терена, геолошке грађе, положаја
објеката и насеља, као и деформација на објектима,
може се закључити да постоје два узрока оштећења
објеката:
– објекти оштећени или срушени од поплава и
бујица
– објекти оштећени или срушени од клизишта и
тецишта
4.1. Објекти оштећени или срушени од поплава и
бујица
Насеља Обреновац, Ваљево, Љиг, Крупањ, Бајина Башта и Мали Зворник су градска језгра лоцирана у алувијалним равнима река Колубаре, Тамнаве,
Дрине, Ликодре, Љига и др. При поплави која се десила током маја 2014.г сви речни токови су набујали
и издигли своје нивое изнад максимално очекиваних
нивоа. Снага бујице уништила је насипе и обалоутврдне конструкције, као и многе стамбене објекте.
Такође је оштећена саобраћајна мрежа. Штете су
видне и разликују се од тачке до тачке. При томе је,
на великој површини формиран талог у некадашњим
алувијалним равнима дебљине преко 20 cm. По ободима алувијалних равни из повремених потока нанет
је пролувијални нанос чија је дебљина достизала и
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преко 5 m. Ово је посебно оштетило пољопривредне
културе, од којих људи претежно живе.
На следеће три фотографије (слике 1, 2 и 3) су
приказани објекти срушени матицом реке у долони
реке Чађевице на подручју града Крупња.

Слика 1. Пола објекта однела матица реке

Слика 2. Објекат ротиран матицом и померен узводно око
10 м

Слика 3. Објекат испод кога је однет део обале
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Објекти у самом центру Ваљева и Крупња, се налазе изнад нивоа линијских водотокова на висини од
максимално 2,0 m. Удаљавањем од центра ова висинска разлика се смањује. Реке су биле уређене са обложеним коритом, док је насип био делимично око њих.
На фотографијама приказани су однет одбрамбени насип и проширено корито реке Чађевице (слика
4) и Ликодре на подручју града Крупња и реке Љиг
(слике 5 и 6).

Слика 4. Порушена обалоутврда на реци Чађавици-Крупањ

Слика 5. Последице набујале Ликодре – Липеновић

Слика 6. Река Љиг – разорено корито реке – последице
бујице на улазу у град Љиг

Констатовано је да су се реке након поплава делом вратиле у своја речна корита, веома често формирајући нова корита, а алувијалне равни су и даље у водозасићеном стању. Поред некадашњих обала, јасно
су уочљиви новоформирани одсеци висине 0.20-3.0
m, као последица речне ерозије обале. Услед оваквих
појава дошло је до рушења стамбених објеката.
Посебна проблематика када су догођене поплаве
у питању односи се на град Обреновац. Иако је смештен на првој речној тераси, физички 3-5 m изнад алувијалне равни река Тамнаве, Колубаре и Саве, овај
град је услед неочекиваних падавина, потпуно потопљен. Анализа догођене штете, уз осврт на узроке,
носи специфичности које захтевају посебну обраду,
те у овом раду неће бити обрађивани.
4.2. Објекти оштећени или срушени од клизишта
или тецишта
Обиласком терена на подручју западне и централне Србије, утврђено је да на подручју општина
егзистира велики број клизишта и тецишта. Највећи
број клизишта и тецишта је активиран услед великих
падавина у мају. Најзаступљенији су на долинским
странама око река Дрине, Колубаре, Ликодре и њихових притока. Изворишне челенке већине њихових
притока и свих потока који се сливају према овим рекама су захваћене клизиштима.
На подручјима изграђеним претежно од палеозојских пешчара, алевролита и глинаца, клизишта и
бројна тецишта формирала су се на контакту водонепропусних стена и делувијално-елувијалне распадине. Ради се о активним процесима клижења а поготово тециштима, који су својим дејством оштетили
или срушили многобројне стамбене и помоћне објекте у скоро свим селима, засеоцима и приградским
насељима. Такође су клизишта и тецишта направила велике штете на пољопривредним (културама од
којих многи мештани живе) парцелама које су главни
извор живљења тамошњег становништва.
За Крупањ је карактеристично формирање тецишта којих пре није било, бар не оволико, а формирана су и у општини Лозница, Зворник, Бајина
Башта, Љубовија, Љиг и др.
На простору Крупња-Жарковаче, на ободу алувијалне равни Чађавице, у непосредној близини
стамбених објеката, од самог врха падине, дошло је
до обрушавања и пластичног течења елувијално-делувијалног материјала низ падину. На тај начин створено је једно велико тециште (слика 7). Материјал је
хаотично измешан са величином комада матичне стене cm-dm димензија. Јаруга која је при томе настала је
дубине >4,0 m и ширине до 15-20 m. Околни терен
је испресецан секундарним ожиљцима (висине од
0,5-1,0 m) дуж којих се очекује даљи развој процеса.
О величини и снази процеса течења материјала сведоче и ишчупана столетна стабла. На целој угроженој површини терена изражено је дифузно истицање
већих количина воде. Део скоро течног материјала
затрпао је са 4 стамбена објекта. Оваквих примера
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тецишта има и на ободу алувијалних равни Кржаве,
Брштице, Богоштице, Ликодре итд.

Слика 7. Објекти засути течењем материјала

Б) Клизишта формирана у распадини палеозојских седимената

Слика 10. Срушен објекат – локација Степање

На вишим деловима терена, падине су такође
захваћене клизиштима и тециштима. Ова клизишта
и тецишта захватају велике површине, дужине
100-200 m па и дужа. Стамбени објекти на оваквим
теренима нису за становање.
На следећим фотографијама приказане су последице катастрофалних клижења у различитим геолошким комплексима.
А) Клизишта формирана у распадини тријаских
седимената

Слика 11. Оштећен објекат –локација Балиновић

Слика 8. Објекат је померен неколико метара ниже од пута – локација Ћелије

В) Клизишта формирана у дијабаз-рожначкој
формацији – локација Ребељ

Слика 9. Тециште уз реку – локација Причевић

Слика 12. Једно од некадашљих домаћинстава – локација
Ребељ
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Слика 13. Разорен пут – прилаз Ребељу

Г) Клизишта формирана у распадини флиша и
флишоликих седимената

Слика 14. Чеони ожиљак – локација Дићи

Слика 15. Пут Ваљево-Бајина Башта – локација Поћута

Слика 16. Уништен објекат – Струганик
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Слика 17. Месна заједница Оклетац – засеок Јокиновац Бајина Башта

Д) Клизишта формирана претежно у неогеним
У мањим случајевима је активирању клизишта
сегментима – подручју ГУП-а Београд
допринео и људски фактор, углавном неадекватним
одржавањем комуналних исталација, одводних канала,
На територији Административног подручја градренажних система, извођењем земљаних радова и сл.
да Београда током мајских поплава клизишта и одрони (слика 18) су се јавила
у Градским Општинама:
Лазаревац, Гроцка, Вождовац, Раковица, Звездара, Палилула, Чукарица,
Барајево, Младеновац, Сопот, Обреновац и Земун.
Клизишта активирана
на територији града Београда у периоду великих
падавина средином маја
месеца 2014. године су,
са изузетком неколико
мањих појава, рективирана, већ раније позната и
евидентирана.
Регистрована
клизишта су, у огромној већини, имала статус активних
клизишта са привремено
умиреним процесом клизања, да би сада прешла у
категорију активних клизишта са активним процесом клизања.
Узроци активирања
процеса су енормно велике количине падавина, што
је условило презаисћеност
тла подземним водама, уз
локално учешће ерозије
корита и обала површинских токова. Иако су им
узроци исти, ова клизишта
немају директне везе са
поплавама.
Слика 18. Карта евидентираних клизишта и одрона на територији града Београда
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5. ЗАКЉУЧАК
Катастрофа изазвана комбинацијом поплава и
клизишта изнела је на видело потребу да се пажљиво размотре постојећи прописи о просторном планирању и зонирању земљишта, дефинишу грађевински
стандарди и унапреде мере контроле и извођења радова како би се смањио ризик од катастрофа. Другим
речима, неопходност ситуације налаже да се уради:
– Kатастaр клизишта, ерозије и бујица и адекватна документација за општине и градове, која би
на стручан начин унапредила живљење у већ постојећим зонама градње;
– Планирање простора на свим нивоима базирано на инжењескогеолошким подлогама и инжењерскогеолошкој рејонизацији терена које би
представљало својеврстан вид превенције у погледу
смањења ризика од настајања штета на објектима и
инфраструктури.
Угрожена подручја услед мајских поплава довела су до онеспособљавања бројних стамбених и других објеката за коришћење. Терени су у великој мери угрожени процесима клижења и течења, а самим
тим нису погодни за било каква просторна и урбанистичка планирања. Подразумева се да није све тере-

не могуће напустити већ је потребно у том смислу
извршити анализу догођених штета и дати предлоге
коришћења терена у новонасталом стању.
Оваквом анализом добио би се еталон за коришћење сличних терена широм Србије, што би
представљало једну врсту превенције како би се макар делом предупредила оваква катастрофална дешавања.
Неопходно је приступити даљем раду на базама података о клизиштима, које ће омогућавати да
се направи брз увид у податке о локацији клизишта,
периодима и обележјима активности, типовима и димензијама клизишта, пасивним и активним узроцима
и покретачима клизишта, проузрокованим штетама,
у сврху истраживања, планирања и одлучивања.
Стварање јединствене дигиталне базе о клизиштима у Србији, било би корисно различитим профилима корисника, а посебно институцијама које се
на различитим нивоима баве планирањем. Такав систематизирани приступ омогућио би не само израду
карата подложности падина клизању, карата хазарда
и ризика већ и ефикасније планирање употребе простора.
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EVIDENCIJA I PROSTORNA ANALIZA KLIZIŠTA
ZABELEŽENIH U MAJU 2014.
RECORDING AND THE SPATIAL ANALYSIS OF LANDSLIDES
RECORDED IN MAY 2014
UDK: 551.435.627(497.11)“2014“
624.131.537(497.11)“2014“
Naučni rad

Др Miloš MARJANOVIĆ, dipl.inž.geolog.1,2),
Проф. др Biljana ABOLMASOV, dipl.inž.geolog.1)
REZIME
U ovom radu je dat prikaz pojava klizišta na području centralne i zapadne Srbije, koja su se
aktivirala tokom maja 2014, za vreme ekstremnih kiša, tačnije istorijskog maksimuma padavina.
Osim opšteg sistematskog prikaza, izvršene su razne prostorne analize kojima su povezana pojedina svojstva i karakteristike samih pojava klizišta sa svojstvima prirodne i geološke sredine,
kao i antropogene infrastrukture. Ekstremni karakter majskih događaja najbolje se odražava
kroz procenjenu ugroženost i štete na objektima. U prostornoj relaciji sa drugim svojstvima,
poput tipa pojave, dimenzija klizišta, te inženjerskogeološke jedinice za koju je pojava vezana,
uspostavljeni su prostorni obrasci povezanosti pojedinih elemenata. Oni su dalje poslužili za
analizu uticaja na administrativne, socijalne i infrastrukturne jedinice, kako bi se naglasila i
socio-ekonomska dimenzija efekata majskih klizišta. U analizi su korišćeni samo dostupni, zvanični izveštaji o pojavama klizišta, pri čemu smo svesni da je realan broj klizišta znatno veći, pa
su time i realni prostorni obrasci ponašanja verovatno nešto drugačiji. Uprkos tome, pouzdano
se može tvrditi da je plitko kliženje bilo najdominantniji mehanizam kretanja, dok je značajan
broj pojava pokazivao karakter tečenja drobinskog i zemljastog materijala, što je inače neuobičajeno na našim prostorima (u datim klimatskim i geološkim uslovima). Posledice majskih
klizišta su ostavile neposredne efekte (u okviru prijavljenih pojava) na 34 opštine, među kojima
su Čukarica, Zvezdara, Mionica, Krupanj i Loznica proporcionalno bile suočene sa najmasovnijim pojavama spram površine svoje teritorije. Analize susedstva pojava klizišta ukazuje na značajne efekte na putnu infrastrukturu, pri čemu je značajan udeo ugroženih saobraćajnica spadao
u visoku kategoriju saobraćajnica. Ova analiza takođe ukazuje i na neposredni prostorni uticaj
pojedinih klizišta na stanovništvo. Svi ovi rezultati mogu da se upotrebe kao korisna dopuna postojećih izveštaja i analiza, uključujući RNA (Recovery Needs Assessment), sve u cilju što bolje
informisanosti i upućenosti u razmere i posledice pojave pri pripremi strategija za smanjenje
efekata i štete od klizišta u budućnosti.
Ključne reči: padavine, klizišta, ciklon Tamara, prostorna analiza
SUMMARY
This paper presents an overview of occurrence of landslides in central and western Serbia that were activated in May 2014 during the extreme rainfalls, or more precisely, historical
maximum of precipitation. In addition to the systematic review, the different analyses relating
the certain properties and characteristics of landslides to the natural and geological environment features, as well as anthropogenic infrastructure, have also been performed. The extreme
character of the May events is best reflected through the estimated vulnerability and damage to
structures. In a spatial relationship with other features, such as the type and size of landslides,
as well as engineering geological units to which the occurrence is related, the spatial patterns of
relationships between elements have been identified. They have then been used for an analysis
of impacts on administrative, social and infrastructure units in order to also emphasize the socio-economic dimension of the occurrence of May landslides. Only the available official reports
Адреса аутора: 1) Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, Đušina 7,11000 Beograd
2) Technische Universitat Munchen, Faculty of Civil, Geo and Environmental Engineering, Arcisstrasse 21, Munich
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on the occurrence of landslides were used in the analysis, where we were aware that the actual
number of landslides is considerably greater, thus the actual spatial patterns of relationships are
probably somewhat different. In spite of this, it can be reliably claimed that shallow landsliding
was the predominant mechanism of ground movement, while a significant number of occurrences had a character of a debris flow, which is otherwise uncommon in our region (in the given
climatic and geological conditions). The consequences of May landslides have left direct effects
(within the reported occurrences) on 34 municipalities, amongst which the municipalities of
Cukarica, Zvezdara, Mionica, Krupanj and Loznica were proportionally faced with the widespreadest occurrence relative to the area of their territories. The analyses of neighbourhoods of
landslide occurrences indicate the significant effects on the road infrastructure, where a significant share of roads threatened by landslides belongs to the high-category roads. This analysis
also indicates the direct impact of certain landslides on the population. These results can be used
as a useful supplement to the existing reports and analyses, including RNA (Recovery Needs
Assessment), and all for the purpose of better provision of information and awareness of the
scale and consequences of these occurrences in preparing a strategy for landslide mitigation and
mitigation of damages caused by landslides in future.
Key words: precipitation, landslides, Cyclone “Tamara”, spatial analysis
UVOD
Usled stalne promene klimatskih uslova područje
Balkana se poslednjih godina suočava sa povećanom
aktivnošću klizišta. Utvrđeno je da padavine pokazuju
tendenciju grupisanja (Bajat i dr. 2013), pri čemu kišovita područja primaju više, a sušna manje padavina nego
ranije, tj. u referentnom periodu 1961-1990 (Klein Tank
and Können 2003). U takvim uslovima, dolazi do lakšeg pokretanja klizišta prouzrokovanih padavinama, pa
otud i masovniji karakter ovih pojava. Nažalost, u Srbiji
ne postoji praksa permanentnog i sistematskog praćenja
pojava klizišta. Postojeći katastri nemaju vremensku
dimenziju i svi su bazirani na kompilaciji ranijih katastara, bez razdvajanja na vremenske periode ili periode
masovnijih pojava klizišta baziranih na pojedinačnim događajima (poput majskih iz 2014). Poslednje je naročito
značajno za slučajeve ekstemnih pojava, kada masovnost
pojave prevazilazi očekivanja i vodi ka nesvakidašnjim
pojavama. Upravo takav karakter imala je epizoda sa
majskim klizištima 2014, koja je zahvatila čitav prostor
zapadnog Balkana.
Jaka kiša zadesila je područje centralne i zapadne
Srbije u periodu 14-16. maja 2014, kao posledica ciklona Tamara, koji se formirao nad Hrvatskom i zapadnom
Bosnom i Hercegovinom, a potom se dislocirao istočno
ka Srbiji. Lokalno je ta trodnevna količina padavina (za
14-16. maj) premašivala mesečne vrednosti više od četiri puta. Na području zapadne Srbije, dnevna količina
padavina za 15. maj je premašila mesečne normale za
maj (RHMSS 2014). Nekoliko mernih stanica zabeležilo
je istorijske rekorde, od početka merenja (1888), poput
stanica Beograd, Valjevo i Loznica, sa preko 100 mm/
dan, tačnije bliže 200 mm/dan. Izlučivanje padavina je
bilo skoncentrisano na sliv Save i delimično Velike Morave. Prve bujice su se pojavile u Bosni i Hercegovini, a
usledile u zapadnoj i centralnoj Srbiji, dok je poplavni
talas sa zakašnjenjem od nekoliko dana krenuo Savom
ka Srbiji. Prva klizišta, ispostaviće se tecišta drobine/zemljastog materijala, pojavila su se već 15. maja, a najranije procene broja pokrenutih klizišta kretale su se u sto-

tinama, što je najverovatnije za čitav red veličine manje
od, još uvek neutvrđenog, konačnog stanja (Work Group
2014, UNDAC 2014).
PREGLED POJAVA KLIZIŠTA I NJIHOVIH EFEKATA
Katastrofe takvih razmera, kao što je bio slučaj sa
majskim dešavanjima 2014, zahtevaju brzo reagovanje
i dobru pripremljenost. U cilju što brže procene razmera događaja u roku od nedelju dana usledile su terenske
kampanje za kartiranje i evidenciju pojava klizišta. Kampanje su sprovođene u kooperaciji najznačajnijih nadležnih institucija, prvenstveno Geološkog Zavoda Srbije,
kao i drugih javnih ustanova koje se bave klizištima,
poput Saobraćajnog instituta CIP, Instituta za puteve, Instituta Jaroslav Černi, Rudarsko-geološkog fakulteta idr.,
kao i inostranih ekspertskih timova i radnih grupa, poput
radne grupe Ujedinjenih Nacija, Evropske Unije, Svetske
Banke. Kartiranje je inicirano na nivou opština i prvobitno je osmišljeno da sve opštine imaju ujednačene kriterijume i obrasce za evidentiranje klizišta i procenu štete sa
svim neophodnim informacijama, koje su između ostalog
uključivale: tačnu lokaciju, tip pojave, dimenzije pojave,
skicu prognoznog preseka terena, mehanizam kretanja,
datum aktiviranja i prethodno stanje aktivnosti, kao i
relativnu i kvantitativnu procenu ugroženosti i štete. U
daljoj fazi je uprkos standardizovanom pristupu bilo dosta neusaglašenosti oko terminologije i klasifikacije, pa
je bilo neophodno harmonizovati sve podatke kako bi bili
uneti u jedinstvenu bazu podataka i iskorišćeni za dalje
analize. Treba napomenuti da su izveštaji ovih terenskih
kampanja bili skoncentrisani na najakutnije slučajeve i
to uglavnom po pozivu ugroženog stanovništva ili nadležnih opštinskih službi. To praktično znači da je veliki broj pojava ostao ne registrovan i da je od izuzetnog
značaja njihovo dalje evidentiranje. S tim u vezi postoje
dalje inicijative za dalja terenska istraživanja i namenske
projekte, poput projekta BEWARE (http://geoliss.mre.
gov.rs/beware/), čiji je cilj postizanje potpunijih katastara majskih klizišta u pogođenim opštinama.
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Specifičnosti i ekstremni karakter majskih klizišta
je prepoznatljiv i najviše se ogleda u pojavama koje su
do sada na našim prostorima bile nesvakidašnje. Reč je
o tecištima koja su se masovno pojavila u centralnoj i
zapadnoj Srbiji, kao i u Bosni i Hercegovini, odnosno
svuda gde su efekti padavina i zasićenja tla uzeli maha i
to u geološkim sredinama koje su za to najviše pogodovale (raspadina niskokristalastih paleozojskih škriljaca i
flišnih formacija) o čemu će biti reči kasnije. Zasićenje je
nastupilo trenutno, površinskom infiltracijom velike količine vode, pa su se zato tecišta aktivirala istovremeno
sa bujicama, čak i pre poplavnog talasa, bez inače uobičajenog perioda zadrške od nekoliko dana do nekoliko
nedelja koji je poznat za naša duboka klizišta (Abolmasov i dr. 2014). Prednjačila su plitka tecišta ali je bilo i
veoma masivnih i razornih poput slučaja u Malom Zvorniku. Prema pojedinim izveštajima, zabeleženo je odlo-

ženo tečenje i kliženje od skoro dve nedelje na pojedinim
lokacijama, što se ne poklapa u potpunosti sa scenarijima
o naglom zasićenju i smanjenju efektivnih napona. Ovo
se može objasniti degradacijom materijala u zasićenom
stanju, što je upravo karakteristično za niskokristalaste
škriljce na koje se pomenuti izuzeci odnose, i to upravo
sa intervalom od oko dve nedelje (Nickmann i dr. 2006).
Ono što je dalje nesvakidašnje vezano za majske pojave
jeste period zasićenja. Praćenjem glavnih meteoroloških
stanica u centralnoj i zapadnoj Srbiji, može se ustanoviti
da je čitavih mesec dana pre samih dešavanja u ovom
delu Srbije vladao singularitet po pitanju količine padavina za april i maj. Kumulativne vrednosti za tih mesec
dana, tj. od polovine aprila do polovine maja ukazuju na
intenzivne padavine sa skokovitim rastom odnosno sa
nekoliko perioda jakih kiša (slika 1) što je sprečavalo

Slika 1. Srednje ukupne i kumulativne padavine za glavne merne stanice u Srbiji (Beograd, Zlatibor, Novi Sad,
Vranje, Loznica, Niš) za period 15.4-16.5.2014.
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dreniranje tla i držalo tlo praktično konstantno u skoro
zasićenom stanju.
Na teritoriji Srbije, od svih prijavljenih klizišta, kojih je prema zvaničnim izveštajima nadležnog Ministarstva Rudarstva i Energetike bilo preko 1000, svega 345
je uspešno uneto u bazu podataka, sa korektnom lokacijom i obaveznim karakteristikama (tip i relativni stepen
ugroženosti), dok za ostale navode to nije bilo izvodljivo

(najviše u smislu nemogućnosti reprodukovanja tačne lokacije iz priloženih izveštaja). Za klasifikaciju procesa je
korišćena međunarodna podela prema Varnes-u (Varnes
1978), prema kojoj je bilo najviše kliženja tla 233, a zatim slede 34 tečenja tla, 34 tečenja drobine, 33 kliženja
drobine i 8 odrona dok je preostalih 37 pojava ostalo neklasifikovano (slika 2).

Slika 2. Tipovi klizišta nastalih u maju 2014. u odnosu na njihovu površinu

Slika 3. Klizišta nastala nakon velikih padavina 2014. upoređena sa relevantnim
inženjerskogeološkim jedinicama (brojevi na karti predstavljaju kodove jedinica,
videti tabelu 1). Intenzitet boje poligona inženjerskogeološke jedinice je
proporcionalan broju klizišta koja se vezuju za tu jedinicu
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Najveće površinsko rasprostranjenje (lokalno i
preko 100000 m2) zahvaćeno je kliženjem tla (slika
2) uz takođe najveće procenjene dubine, te time i najveće zapremine, tako da je 59 od 70 pojava većih od
10000 m3 pripadalo upravo ovoj kategoriji. Većina
pojava, tačnije 80% svih klizišta spadaju u plitka klizišta do 5 m dubine. Sva prijavljena klizišta su smatrana potpuno novim pojavama, izazvanim majskim
ekstremima padavina, ali je verodostojnost datuma
navedenih u izveštajima nedovoljna za potpuno usvajanje ove tvrdnje. Najveće štete prouzrokovane su
tečenjem i kliženjem tla, dok su ostali tipovi pojava
imali manje efekte u ovom segmentu.
Tabela 1. Inženjerskogeološke jedinice sa brojem pojava
(broj pojava>20).
#
6
20
37
24
38

Inženjerskogološki kompleks
pesak, glina, šljunak
(aluvijalno-proluvijalni kompleks)
Kredni fliš
Paleozojski fliš
Kredni flišoliki kompleks
Paleozojski niskokristalasti škriljci

broj klizišta
30
26
24
23
21

U cilju korelisanja inženjerskogeoloških jedinica sa pojavama majskih klizišta, preklopljena je inženjerskogeološka karta SFRJ 1:500000 (Čubrilović 1969)
sa evidentiranim klizištima. Utvrđeno je da su pojedine
inženjerskogeološke jedinice bile dominantne u kotroli
procesa (slika 3, tabela 1), kao npr. proluvijalni sedimenti, koji su dovedeni u direktnu vezu sa aktiviranjem
tecišta. Raspadnute flišolike formacije smenjujućih litoloških članova koji uključuju konglomerate, peščare, la-

Slika 5. Uticaj klizišta na putnu infrastrukturnu mrežu po različitim
kategorijama

Slika 4. Broj klizišta nastala nakon velikih padavina 2014. po opštinama
(intenzitet boje poligona ukazuje na broj prijavljenih klizišta)
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porce i glince (označene brojevima 20, 37 i 24 u tabeli 1),
kao i veoma značajne niskokristalaste škriljce drinskog
palaeozojskog kompleksa (označene sa 38), odnosno njihove raspadine, u kojoj je prema očekivanju zabeležen
najveći broj klizišta, jer je zasićenje ove raspadine bilo
kritično za izazivanje plitkih klizišta (inače najmasovnijih). Ovde je značajno istaći i da je hidrogeološka funkcija odnosno njena nagla promena lokalno imala presudnu
ulogu u iniciranju klizišta, tako da se veliki broj klizišta
javio na kontaktu jedinica različitih hidrogeoloških
funkcija stenskih masa.
Relativna ugroženost je bila nejednako raspodeljena, sa 108 pojava sa visokim stepenom ugroženosti, 115 sa srednjim i 84 sa niskim. U poređenju sa
procenjenom štetom, relativna ugroženost je dobro
korelisana, sa lokalnim precenjivanjem štete, mahom
u Beogradskim opštinama. Nasuprot tome, podcenjivanje štete je bilo karakteristično za slučajeve tečenja
tla, što je donekle razumljivo imajući u vidu da je ovaj
tip pojave nesvakidašnji na našim prostorima. Ukupna
procenjena šteta se kreće do 300 miliona RSD, odnosno 2,5 miliona EUR za pojedina klizišta.
Pregled socioekonomskih efekata
S obzirom da su kod nas nadležne jedinice reagovanja u vanrednim situacijama krizni opštinski
štabovi, zanimljivo je bilo sprovesti analizu efekata
klizišta po opštinama. Veliki broj opština je u Srbiji
maja 2014. proglasio vanredno stanje, što zbog elementarne nepogode, što zbog kasnijih poplava i klizišta. Na osnovu izveštaja o klizištima, ovde su dalje
navedene samo one opštine koje su bile neposredno
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realistične dasimetrijske karte raspodele stanovništva
bazirane na popisu iz 2006, koja je dostupna u 100 m
rezoluciji za teritoriju Srbije na http://osgl.grf.bg.ac.
rs/, ustanovljeno je da je u 34 opštine koje su pogođene klizištima 20% populacije bilo direktno ili indirektno izloženo zoni uticaja klizišta. Na sreću, jako
mali procenat od nekih 4% otpada na gusto naseljena
područja, sa više od 50% populacije na desimetrijskoj
karti. Kritična zona uticaja klizišta od 10 km, ipak deli populaciju na 30% onih koji su pogođeni i 70 %
onih koji nisu u zoni kritičnog uticaja. Ovi rezultati,
dakle potvrđuju da su pojave u Loznici, Beogradu,
Užicu i Krupnju zaista predstavljaju žarišta u pogledu
majskih klizišta.
ZAKLJUČAK
Ovaj pregled majskih klizišta uzima u obzir njihove prostorne odnose i prostorno analizira njihove
efekte, u cilju potpunije socio-ekonomske slike njihovog uticaja. Prema našim saznanjima, ovo je jedinstven pregled aspekata majskih klizišta kroz prizmu
prostorne analize. Razmere, tipovi i dimenzije klizišta su prikazane i neki odnosi razjašnjeni ili potvrSlika 6. Uticaj blizine klizišta na naseljeno stanovništvo u pogođenim
đeni. Drugi deo analiza se odnosio na socio-ekonomopštinama, na osnovu dasimetrijskih podataka (na skali gustine
naseljenosti 1-100%
ske efekte majskih klizišta, na nivou opština, putne
infrastrukture i stanovništva. Neke zanimljive relacije
pogođene klizištima (opštine koje su imale prijavljeno
otkrivaju da su žarišta potvrđena ne samo u smislu dogamakar jedno klizište).
đaja, već i troškova. Takođe je bitno istaći da su analiSledeće opštine su imale najviše prijavljenih klizze izvedene isključivo na osnovu prijavljenih izveštaja.
išta: Koceljeva, Loznica, Voždovac, Mionica i Krupanj
Realne procene sugerišu da postoji značajan broj neresa preko 25 klizišta po opštini (slika 4). Sa druge strane
gistrovanih pojava, tako da to treba uzeti u obzir, jer su
Kraljevo, Mionica, Koceljeva i Osečina, a zatim Svilajse prijavljena klizišta uglavnom odnosila na neposredno
nac, Ljubovija, Užice, Jagodina, Paraćin prijavili su najugrožene objekte i stanovništvo. Za dalja istraživanja
veće štete, pa je uočljivo neslaganje ovakve raspodele
je potrebno upotpuniti i kompletirati opštinske katastre
klizišta i povezati ih i uporediti sa postojećim katastrima
štete, ali treba imati u vidu i činjenicu da je samo 70%
i prethodnim događajima. Trenutne hipoteze sugerišu da
svih izveštaja sadržalo informaciju o procenjenoj šteti. Iz
su majska klizišta događaj ekstremnih razmera, koji nije
tih razlika je možda najrealnije rangirati opštine proporzabeležen u najmanje 15 prethodnih godina, kako u pocionalno površini zahvaćenoj klizištima spram veličine
gledu broja, rasprostranjenosti i masovnosti klizišta, tako
opštine. U takvom poretku, može se reći da su najveće
i u pogledu tipologije klizišta (novih i nesvakidašnjih poekonomske efekte od klizišta pretrpele sledeće opštine:
java poput tecišta) i njihovih socio-ekonomskih efekata.
Loznica, Krupanj i Mionica.
Dalje socio-ekonomske analize uključile su uticaj
Zahvalnost
zone blizine klizišta na putnu infrastrukturu i naseljena
mesta. Ustanovljen je kritičan radijus od 10 km od svaIstraživanje je izvedeno uz pomoć projekta Tehnokog klizišta, kao minimalna zona uticaja na putnu infraloškog razvoja Ministarstva nauke i obrazovanja republike Srbije (TR 36009) i fondacije Tehničkog Univerziteta
strukturu i stanovništvo, što je zapravo dužina najvećeg
u Minhenu: TUM University Foundation Fellowship.
prijavljenog klizišta. Zone udaljenosti od klizišta prekloAutori se zahvaljuju Geološkom zavodu Srbije i Minipljene su mrežom putne infrastrukture, kako bi se dobio
starstvu Rudarstva i Energetike za dostavljanje podataka.
osnovni uvid u uticaj klizišta na puteve, odnosno različite
kategorije puteva. Pri tome su samo putevi unutar opštiLITERATURA
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POGLEDI I MIŠLJENJA
PREISPITIVANJE GRANICA ZONA ZAŠTITE
VODOIZVORIŠTA BEOGRADA
Dr Nada ČANAK, urbanista

REZIME
Drastično smanjenje zona sanitarne zaštite (ZSZ) beogradskog vodoizvorišta (u cilju njegovog dopunskog korišćenja), nametnulo je potrebu preispitivanja
takve odluke. Analiza strateških planova i pravnih akata, glavnih aktera u donošenju takve odluke, ukazuje da je smanjenje uže ZSZ rezultat novih numeričkih
kriterijuma , da novi režim korišćenja uže i šire ZSZ sa uslovljenim merama
zaštite ne može biti garancija zaštite izvorišta, da je prelivanje Velikog ratnog
ostrva iz uže u širu ZSZ mogućnost za njegovu urbanizaciju, kao i ukidanje infiltracionog sistema u Makiškom i Surčinskom polju, da je usvajanje novih propisa
bez pravne potpore i netransparentno. Stoga se predlaže preispitivanje (1)Odluke o napuštanju infiltracionog sistema na Makiškom i Surčinskom polju i shodno
ishodu mogućnost promene granice uže ZSZ; (2) Odluke o uključenju Velikog
ratnog ostrva u širu ZSZ; (3) Načina održavanja uže i šire ZSZ i (4) Procedure
usvajanja pravnih akata.
1. UVOD
Drastično smanjenje zona sanitarne zaštite (ZSZ)
beogradskog izvorišta od avgusta prošle, 2014. godine,
nije objavljeno u službenim glasilima. Žitelji Beograda
i stručna javnost o tome su saznali pet meseci kasnije,
nakon objavljivanja u štampi da se planira „formiranje
komercijalne zone površine hiljadu hektara u Makišu, jer
je područje oslobođeno zaštite“.
Namera je, da se u daljem tekstu obrazloži potreba
preispitivanja takve odluke.
Beograd je jedan od retkih gradova u svetu koji pored rečne vode poseduje i veliki prirodni rezervoar podzemne vode koja se koristi za vodosnabdevanje još od
kraja 19. veka. Najznačajniji je u aluvionu reke Save na
području Makiškog i naspramnog Surčinskog polja sa
Adom Ciganlijom i nizvodno duž leve novobeogradske
obale, sve do ušća Save u Dunav, obuhvatajući i Veliko
ratno ostrvo.
Oko 1,5 milion stanovnika Beograda koristi za piće
u skoro istom odnosu, prečišćenu podzemnu i površinsku vodu. Podzemnu vodu crpe 99 bunara sa horizontalnim drenovima i 50 bušenih bunara uglavnom locirani
u priobalnom delu reke Save i Savskog jezera. Ukupne
godišnje proizvedene količine vode (prosek 2005-2012),
kreću se oko 200.000.000 m3 ili 6.400 l/s (Ministarstvo
zdravlja, 2014), što vodoizvorištu Beograda daje karakter regionalnog dobra od opšteg interesa.
Adresa autora:
E-mail:canak.mih @sbb.rs
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Istovremeno, ovo područje utkano u samo tkivo
Grada, idealno je i za druge gradske funkcije, pa je stoga više od jednog stoleća meta za izgradnju. Do skora
je odolevalo pritiscima, ali mu danas preti najveća opasnost. Jer, najveće štete izvorištu može naneti zakonska
regulativa kao i dugoročni strateški planovi koji određuju
namenu zemljišta, ako nisu na nivou zadatka. Njihove
greške skupo se plaćaju ugrožavanjem izvorišta odnosno
zdravlja stanovnika.
2. STRATEŠKI PLANOVI BEOGRADA
Strateškim planom Beograda iz 1950. g. predviđeno
je dugoročno snabdevanje Grada podzemnom vodom sa
područja sa kojih se i danas snabdeva. Međutim, tokom
neadekvatnog sprovođenja Plana, na području Makiša
nikla je ranžirna stanica iako je predviđena u naselju Resnik. Ona je u koliziji sa vodoizvorištem jer predstavlja
delatnost sa povećanim ekološkim rizikom. Do današnjeg dana adekvatne mere zaštite izvorišta od ove funkcije nisu realizovane.
Prednacrtom strateškog plana Beograda (19722000), predložena su, kao dugoročno rešenje za Beograd,
udaljena izvorišta i napuštanje lokalnih, potencijalno
ugroženih i sa nedovoljnim kapacitetom za buduće potrebe. Međutim, dobro organizovanom stručnom debatom
i publikovanim radovima, Preduzeće Beogradski vodovod i kanalizacija uspelo je da se Planom konačno usvoji
korišćenje postojećih lokalnih izvorišta. Ipak, polovina
Makiškog polja uz ranžirnu stanicu je isključena iz izvo241

rišta a predložene kapitalne mere zaštite branjenog dela
Makiša samo su delom realizovane.
Pravno sankcionisanje sanitarne zaštite izvorišta
Beograda usledilo je 1986.g. nakon donošenja gradskog
propisa o tri zone zaštite. Shodno tome, strateški plan Beograda (1985-2002) usvaja lokalno izvorište kao dugoročno rešenje i celo područje Makiša svrstava u užu zonu
zaštite kao organski nedeljivu celinu. U cilju adekvatnog
sprovođenja Plana, godine 1989. Urbanistički zavod Beograda je izradio studiju o proceni rizika zagađenja vodoizvorišta kao jednom od instrumenata za donošenje
planerskih i drugih odluka o merama zaštite (Čanak,N.
i dr. 1989). Njena metodološki unapređena varijanta prikazana je na međunarodnom skupu u Budimpešti (Čanak,N. i dr. 1994). Validnost primenjenog metodološkog
postupka potvrđuje činjenica da je u okviru II Konferencije UN za ljudska naselja “Habitat II” (Instambul,1996),
ova metodologija ušla u bazu podataka za selekciju 10
najboljih radova za održivi razvoj gradova, Dubai, 1998.
(Čanak,N. i dr.,1995).
Iako je važeća regulativa potkrepljena ovim istraživanjem uticala na poboljšanje uslova kod nekih zagađivača, njihov broj nije smanjen, već je sporadično povećan.
Strateški plan Beograda (2002-2021) usvaja postojeće zone zaštite izvorišta do “donošenja novih propisa
odn. posebne studije koja bi trebalo da odredi, u skladu
sa zakonima, uslove dopunskog korišćenja prostora...
kako bi se odgovarajućom eksploatacijom istovremeno
ostvarila ekonomska dobit i osigurala zaštita vodoizvorišta “. Za Makiš i Veliko ratno ostrvo, oba od izuzetnog
značaja za Grad, Plan predviđa izradu Velikog projekta.
Precizirani uslovi korišćenja Makiša važili bi i za zonu
izvorišta na levoj obali Save. Dakle, cilj Plana je višenamensko korišćenje vodoizvorišta Beograda.
3. ZAKONSKA REGULATIVA
3.1. Republički propis: Pravilnik o načinu određivanja
i održavanja ZSZ
3.1.1. Nov način određivanja i održavanja ZSZ, bez
pravne potpore
Pravilnik o ZSZ usvojen 2008.g. (Sl.Glasnik RS
92/08), neusaglašen je sa tada važećim Zakonom o vodama (Sl.Glasnik RS,46/91) po pitanju načina utvrđivanja
ZSZ i njihovog režima korišćenja. Nov Zakon o vodama
donet je dve godine kasnije (Sl.Glasnik RS, 30/10).
Prema Pravilniku ZSZ se određuju numeričkim
kriterijumima. Naime, propisani su minimalni zahtevi
za vreme putovanja vode do vodozahvatnih objekata i
minimalne udaljenosti u zavisnosti od vrste izvorišta, hidrogeoloških karakteristika i drugih svojstava zemljišta.
Za područje Beograda minimalni zahtevi za neposrednu
ZSZ su 3m oko bunara, za užu ZSZ 50 dana putovanja
vode a za širu 200 dana i 500 m udaljenja od bunara (Institut “J.Černi”, 2014).
Za održavanje ZSZ Pravilnik daje spisak funkcija
koje se ne mogu graditi ili koristiti ako ugrožavaju izvo-

rište tj. on ih zabranjuje uslovno a ne izričito, što otvara
mogućnost zloupotreba, odn. ugrožavanja izvorišta.
Prema Pravilniku prostorno pružanje ZSZ prikazuje
se u Elaboratu o ZSZ izvorišta.Elaborat sadrži 12 poglavlja, počev od Projektnog zadatka u odnosu na namenu
izvorišta, preko Predloga granica ZSZ do Zaključka o
podobnosti lokacije u odnosu na projektni zadatak, što
ukazuje da je Elaborat koncipiran da legalizuje dodatno
korišćenje izvorišta.
Kao krunski dokaz da se u svim ZSZ uslovno može
sve graditi, pojam “ZSZ IZVORIŠTA” Pravilnik definiše
kao “prostor oko vodozahvatnog objekta na kom se prati
izgradnja i delatnost izgrađenih objekata i vršenje drugih aktivnosti koje mogu da izazovu promenu prirodnog
sastava vode..”
3.2. Gradski propis: Rešenje o određivanju ZSZ
3.2.1. Netransparentnost i nepoštovanje procedure
usvajanja Rešenja
Shodno Zakonu o vodama, zahtev za određivanje
ZSZ podnosi organ jedinice lokalne samouprave a ministar zdravlja donosi Rešenje o određivanju ZSZ u skladu
sa Pravilnikom, odn. Elaboratom kojim su predviđene
ZSZ. U konkretnom slučaju, Sekretarijat za komunalne
i stambene poslove Beograda – Uprava za vode, pokrenuo je navedenu proceduru. Dana 01.08.2014. god. pod
br. 530-01-48/2014-10, doneto je Rešenje o određivanju
ZSZ izvorišta Beograda. Rešenje sa priloženom dokumentacijom (“Predlog granica ZSZ” i “Predlog mera i
ograničenja”) distribuirano je svim gradskim institucijama uz obaveštenje o donošenju, važenju i obavezi njegovog primenjivanja. To znači da su nove granice ZSZ
već unete u Plan upravljanja vodama, kao i u Prostorni
i urbanistički (Generalni i Regulacioni) plan Beograda.
Međutim, Rešenje o određivanju ZSZ nije objavljeno u
Službenom listu Grada Beograda.
Po važećem Zakonu o vodama, vodna tela odn. izvorišta koja služe za regionalno snabdevanje vodom za piće
su dobra od opšteg interesa i njih određuje Vlada. Kako
beogradsko izvorište već svojim sadašnjim kapacitetom
i brojem priključenih korisnika ima karakter regionalnog
izvorišta odn. dobra od opšteg interesa, Rešenje o određivanju ZSZ de facto, usvaja Vlada Republike Srbije a ne
ministar zdravlja na zahtev Sekretarijata za komunalne i
stambene poslove – Uprave za vodu. Dakle, procedura
usvajanja ovog Rešenja nije poštovana.
4. 
ELABORAT O ZSZ VODOIZVORIŠTA BEOGRADA
4.1. Određivanje granica ZSZ
Minimalni zahtevi za određivanje ZSZ dati u Pravilniku su polazna osnova za kreiranje ZSZ u konkretno
razmatranim uslovima. U tabeli 1 dat je uporedni prikaz
minimalnih regulativnih zahteva za Beograd (Srbija) i
za druge države po metodi vremena putovanja (WHO,
2006).
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Tabela 1. Uporedni prikaz određenja ZSZ u pojedinim zemljama
Zemlja
Srbija – Beograd*
Australija
Austrija
Danska
Nemačka
Gana
Indonezija
Irska
Oman
Švajcarska
Britanija

Neposredna zona
3m
50 m
<10m
10m
10-30 m
10-20 m
10-15 m
30 m ili 100 dana obuhvata i užu zonu
365 dana
10m
50 m ili 50 dana

Uža zona
50 dana
10god.
60 dana
60 dana ili 300 m
50 dana
50 dana
50 dana

Francuska
Mađarska

30 m najčešće
20 dana

OKVIRI:

50 m – 300 m

Nije obavezna
Hidrogeološke zone zaštite:
A = 5 godina putovanja;
B = 50 godina putovanja;
C = zona prihranivanja
50 dana, 300 m, 10 god. 1000 m, slivno područje

10god.
10dana u zasićenoj.
400 dana ili 25% zone
prihranjivanja
50 dana
6 meseci

Šira zona
200 dana i 500 m
slivno područje
slivno područje
10-20 godina
slivno područje
slivno područje
slivno područje
slivno područje ili 1000m
bar 10 dana od uže
Dugogodišnje očuvanje kapaciteta koji se štiti

*/ prema Pravilniku shodno hidrogeološkim uslovima beogradskog izvorišta

Napred navedeno ukazuje da se minimalne vrednosti za Beograd, prema Pravilniku, uklapaju u date okvire
za užu ZSZ, ali ne i za širu i neposrednu ZSZ.
Za određivanje granica NEPOSREDNE ZSZ, pored
uslova definisanih Pravilnikom, dodati su i kriterijumi
vezani za tip bunara, uslove na lokaciji i značaju izvorišta. Preovlađujući reni bunari najčešće su locirani u inundacionoj ravni reke Save (ispred odbrambenih nasipa).
Zona zaštite je 60 m oko reni bunara i 5 m oko cevastih.
Za određivanje granice UŽE ZSZ, pored minimalnih zahteva iz Pravilnika, uključeni su dodatni kriterijumi
vezani za: Planove razvoja izvorišta; Planove korišćenja
bunara; Rezultate hidrodinamičkih proračuna vremena
putovanja vode i drugi.
Zone zaštite definisane 1986. god. (slika 1) obuhvatale su u gradskoj zoni, između ostalog, Makiško i
Surčinsko polje za koje su tehničkom dokumentacijom
planirani infiltracioni sistemi za veštačko obogaćivanje
izdani. Infiltracija na Makiškom polju predviđena je na
potezu između Savske magistrale i reke Save a u Surčinskom polju u njenom centralnom delu. “Ovo rešenje u
uslovima normalne eksploatacije (sa periodičnom regeneracijom dna infiltracionih jezera i bunara) garantuje
proizvodnost od 5,0 m3/s. za Makiš i 3,7 m3/s za Surčinsko polje, ukupno 8,7 m3/s.” (Babac, D. i dr. 1972).
Međutim, nakon detaljnih hidrogeoloških ispitivanja, od
toga se odustalo, kao i od potencijalnog izvorišta “Crvenka” na levoj obali Dunava. Novi infiltracioni sistem “Zidine” planiran je u meandru Save između naselja Ostružnica, Barič i Boljevac kapaciteta 1,6 m3/s. i u perspektivi
“Jabučki Rit” kapaciteta 1,6m3/s. na levoj obali Dunava
(Institut “J. Černi”, 2013).
Veliko ratno ostrvo je postojećom tehničkom dokumentaciom uvršćeno u užu ZSZ (slika 1.). Međutim,na
osnovu “Uredbe o ekološkoj mreži” kao stanište za ptice
(Sl.Glasnik.RS, 102/10) uključeno je u širu ZSZ. IndIZGRADNJA 69 (2015) 5–6, 241–246

Slika 1. Stare granice uže i šire zone zaštite beogradskog
vodoizvorišta (prema Rešenju iz 1986.g.)

ikativno je da je još 2005.g. u Sl.listu Grada Beograda
br.7, doneto Rešenje o stavljanju pod zaštitu Prirodnog
dobra “Veliko ratno ostrvo” kao predeo izuzetnih odlika
gde je zabranjeno.. korišćenje podzenih voda.. suprotno
zakonu.
Vodozahvatni bunari sa horizontalnim drenovima
tzv. ”reni bunari”, više od polovine njih, zahteva rekonstrukciju u cilju obnavljanja kapaciteta. Od početnih
vrednosti >100 l/s. palo je prosečno na 50 l/s po bunaru .
Za celo izvorište evidentiran je pad kapaciteta za 100 l/s/
god., što se odrazilo na povećanje nivoa podzemne vode
u zaleđu reni bunara (Institut”J.Černi, 2013).
Hidrodinamički model kretanja podzemne vode
koncipiran je, između ostalog, graničnim uslovima iz
Pravilnika i hidrogeološkom šematizacijom i to za po243

Slika 2. Nove granice uže i šire zone zaštite beogradskog vodoizvorišta (prema Rešenju iz 2014.g.)

stojeće i planirano stanje. Rezultati hidrodinamičkih
proračuna vremena putovanja vode do bunara određuju
granice zona sanitarne zaštite.
Za područje novobeogradskih blokova a delom i
Ušća, “granice uže ZSZ svedene su na minimalno vreme
zadržavanja vode u podzemlju od 6 meseci. Smanjenje
vremena putovanja vode od granice uže zone do bunara
na samo 6 meseci podrazumeva sprovođenje intenzivnijeg monitoringa” (Institut “J.Černi”, 2013). Ovaj prostor
je proširen u odnosu na granice ZSZ iz 1986. god. koje su
pratile odbrambene nasipe.
U zoni Makiša eksploatacija podzemne vode vrši se
reni bunarima na obali reke Save i cevastim bunarima
“Gornje i donje natege” u njenom središnom delu. “Saglasno položaju vodozahvatnih objekata, definisano je
područje koje zadovoljava postavljene kriterijume zaštite za svaku od grupa vodozahvatnih objekata...Granica
između uže i šire zone zaštite... prati Savsku magistralu
kao markantni objekat na terenu. Na taj način formirana
je jedinstvena uža zona na ovom prostoru za obe grupe
vodozahvatnih objekata” (Institut “J.Černi”, 2013). Ovaj
prostor uže ZSZ je smanjen u odnosu na granice iz 1986.
god. koje su obuhvatale celo Makiško polje. Odmah se
da uočiti, da za definisanu granicu uže ZSZ izvorišta Makiš, nije precizno dato vreme putovanja vode.
U zoni Surčinskog polja eksploatacija podzemnih
voda vrši se reni bunarima na obali Save. “Saglasno
položaju vodozahvatnih objekata definisano je područje koje zadovoljava postavljene kriterijume minimalnog

vremena zadržavanja, kao i dopunski kriterijum vezan za
minimalno preporučeno udaljenje definisano na osnovu
podataka o prisutnoj makro i mikro heterogenosti. Granica između uže i šire zone zaštite...višestruko zadovoljava postavljene kriterijume i prati postojeću kanalsku
mrežu kao markantne objekte na terenu” (Institut “J.Černi”, 2013). Ovaj prostor je drastčno smanjen u odnosu na
granice iz 1986. god. koje su obuhvatale celo Surčinsko
polje. I u ovom slučaju, nije precizno dato vreme putovanja vode za definisanu granicu uže ZSZ za izvorište
Surčinsko polje.
I pored gore navedenih nepreciznosti u definisanju granica ZSZ, u daljem tekstu Elaborata se navodi da
“prostor obuhvaćen užom zonom zaštite obezbeđuje, da
je vreme putovanja vode od granice između uže i šire zone zaštite duže od 12 meseci (izuzev 6 meseci u gradskom
delu izvorišta)” (Institut “J.Černi”, 2013).
Za užu ZSZ uzvodnog dela izvorišta (van gradske
zone) koga karakteriše mikro heterogenost, usvojen je
kriterijum potrebnog udaljenja minimum 500-560 m od
reni bunara.
“Kod definisanja granice ŠIRE ZONE zaštite rukovodilo se sledećim kriterijumima: zahtevima iz Pravilnika; prirodnim hidrogeološkim i geomorfološkim
granicama;postojećem stepenu iskorišćenosti prostora;
pritiscima koji su registrovani; postojećim planskim rešenjima i stepenom njihove razrade..” (Institut “J.Černi”,
2013). Usvojena šira ZSZ obuhvata celokupan prostor
doline reke Save do njenih terasa tj. korito velike vode
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Save. Globalno posmatrano, granica je dobro postavljena, ali u gradskoj zoni zahteva preispitivanje.
Na slici 2 prikazane su nove granice ZSZ za beogradsko izvorište (Institut “J.Černi”, 2013)
4.2. Održavanje ZSZ – mere ograničenja
Prema Pravilniku aktivnosti koje se u pojedinoj ZSZ
zabranjuju, ipak se mogu koristiti ali uz sprovođenje
dopunskih mera zaštite. Pre uvođenja takvih funkcija u
određenu ZSZ, za njih se po pravilu rade analize uticaja na izvorište, odn. procene rizika. Međutim, od takvih
analiza se odustalo, jer se za kritične materije koje se mogu naći kod planiranih funkcija rade namenske analize
koje prevazilaze okvire klasičnih analiza uticaja. Stoga,
“kod definisanja granica pojedinih ZSZ težilo se principu da u njima treba da vladaju relativno slični režimi
korišćenja a efekti sprovedenih mere i ograničenja da
budu u punoj meri saglasni sa potrebama zaštite. Stoga,
zaštitu izvorišta treba posmatrati kao jedinstvo predloženih područja – granica i propisanih mera (ograničenja)”
(Institut “J.Černi”, 2013). Za usvajanje ovakvog koncepta održavanja ZSZ, neophodan je prikaz regulativnih
zahteva drugih zemalja i njihovo sprovođenje u praksi.
Međutim, to nije dato u Elaboratu.
Usvojene su mere ograničenja za različite funkcije
čiji je izbor izvršen u skladu sa Pravilnikom, postojećim
funkcijama na terenu i planiranim – registrovanim. Za
one funkcije koje nisu listirane, sprovodi se posebno propisana procedura.
Za užu i širu ZSZ usvojeno je da se nove funkcije koje mogu da ugroze izvorište (listirane u Elaboratu)
zabrane, bez obzira na primenu mera zaštite, a da postojeće funkcije sprovedu dodatne mere, sem iskopa rečnog
šljunka i peska u užoj ZSZ koje se zabranjuju.
U široj ZSZ sve ostale funkcije su dozvoljene uz dodatne ili standardne mere zaštite a individualna stambena
izgradnja čak i pre potpunog komunalnog opremanja.
U užoj ZSZ dozvoljene su sledeće funkcije uz dodatne mere zaštite: individualna stambena izgradnja
(nakon donošenja planske i tehničke dokumentacije),
pretvaranje postojećih industrijskih zona u stambene
komplekse ili u zelene površine, kanalizacija, mala privreda-radnje, toplovodi, TT i elektroenergetski vodovi
(po GUP-u), poljoprivredna proizvodnja sa đubrenjem,
izgradnja parkinga, saobraćajnih koridora, autobuskih
stanica i terminala, sportskih terena i objekata, ugostiteljskih objekata i za smeštaj gostiju, sojenice, splav kućice
i restorani, plovila na motorni pogon.
U neposrednoj ZSZ uzurpiranoj velikim brojem
nekompatibilnih funkcija, one se moraju ukloniti i dalja
izgradnja je zabranjena.
5. RAZLOZI I PREDMETI PREISPITIVANJA ZSZ
Gore navedeno rasvetljava nam unapred smišljeni
plan urbanizacije beogradskog vodoizvorišta. Kao da je
jedna ruka kreirala taj proces, počev od smernica strateškog plana Beograda iz 2002.g. za dopunsko korišćenje
izvorišta, preko nelegalno donetog krajnje diskutabilnog
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republičkog propisa (Pravilnika) 2008 g., do usvajanja
gradskog propisa (Rešenja) 2014. g. netransparentno i ne
poštujući propisanu proceduru.
To opravdano pobuđuje sumnju u validnost usvojenih rešenja i nameće potrebu njihovog preispitivanja.
Usvojene granice uže i šire ZSZ podložne su preispitivanju u gradskoj zoni na području Makiškog i Surčinskog polja i Velikog ratnog ostrva.
Područje Makiš karakterišu sledeće činjenice:
Hidrogeološki najistraženije područje Beograda;
Projektovan infiltracioni sistem za veštačko obogaćivanje izvorišta, garantovane proizvodnosti vode od 5,0
m3/s. i njegovo napuštanje nakon detaljnih hidrogeoloških ispitivanja; Najatraktivnije područje Beograda za izgradnju, ukupne površine 1.989,6 ha od čega je prazan
prostor 1.521,52 ha (po Generalnom planu Beograda),
utkano u samo tkivo Grada; “Registrovani pritisci” za
njegovo zauzimanje, shodno konceptu održavanja ZSZ
iz Pravilnika; i Definisane nove granice uže ZSZ duž
Savske magistrale i šire ZSZ duž oboda polja, prema vremenu putovanja vode do vodozahvatnih objekata i geomorfološkim granicama terena.
Shodno navedenom, za najistraženije područje
Makiš potrebno je prvo, preispitati razloge napuštanja
infiltracionog sistema. Jer, u slučaju njegovog uvođenja
menja se vreme putovanja vode do bunara koje određuje granicu ZSZ. Nakon dobijenih rezultata u smislu mogućeg pomeranja granica uže ZSZ na celo Makiško polje,
isključiti širu ZSZ za područje Makiš jer njeno formiranje nije obaveza ni po našoj regulativi,a ni po stranoj,
primer: Francuska, tabela 1.
Za Surčinsko polje površine 2.091,7 ha sa projektovanom infiltraciom garantovanog kapaciteta 3,7 m3/s.
a kasnije napuštenom, izvršiti isto preispitivanje kao i za
Makiš.
Veliko Ratno ostrvo u srcu Grada površine 343,15 ha
lagodno je isključeno iz uže ZSZ, kao stanište za ptice na
osnovu “Uredbe o ekološkoj mreži”. Potrebno je preispitati tu odluku, jer uključivanje Velikog ratnog ostrva u
širu ZSZ otvara mogućnost njegove urbanizacije i otežava aktiviranje izvorišta.
Usvojeni način održavanja ZSZ, treba najpre uporediti sa stranom regulativom i njenim sprovođenjem u
praksi, što nedostaje u Elaboratu. Nakon toga, shodno
ishodu, pokrenuti postupak preispitivanja i samog Pravilnika. Jer, ako je propis takav da omogućava zloupotrebe sa kobnim ishodom na izvorište, onda ne postoji
razlog za dalju borbu. osim promene propisa. Koncept
usvojenog održavanja ZSZ nije prihvatljiv, jer uslovljene
mere zaštite nisu garancija za zaštitu izvorišta.
Procedura usvajanja Pravilnika je bez pravne potpore. Proceduru usvajanja Rešenje o određivanju ZSZ treba
takođe preispitati, jer Beograd kapacitetom izvorišta i
brojem priključenih korisnika, ima karakter regionalnog
izvorišta, koga određuje Vlada a ne ministar zdravlja na
zahtev lokalne samouprave.
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6. ZAKLJUČAK
Pored obilja rečne vode, Beograd poseduje i veliki
prirodni rezervoar podemne vode. Nju crpe 99 reni bunara i 50 bušenih bunara duž obala Save, većinom locirani u užoj gradskoj zoni. Oko bunara formirane su 1986.
god. tri zone sanitarne zaštite (ZSZ) sa propisanim režimom korišćenja. Godine 2014. izvršeno je njihovo redefinisanje uvođenjem egzaktnih numeričkih kriterijuma za
određivanje granica ZSZ.
Nove granice šire ZSZ de facto prate stare granice
uže ZSZ. Nove granice uže ZSZ drastično su smanjene
shodno vremenu putovanja vode do bunara (novi kriterijum). Međutim, granice uže ZSZ na Makiškom i Surčinskom polju najverovatnije se ne bi menjale da nisu ukinuti planirani infiltracioni sistemi za veštačko obogaćivanje
izdani. Novi režim korišćenja ZSZ u odnosu na propis je
restriktivniji, jer izričito zabranjuje nove najagresivnije
funkcije (a za takve postojeće, uslovljava dodatne mere).
Za sve ostale funkcije uslovljene mere zaštite ne mogu
biti garancija za zaštitu izvorišta. Prelivanje Velikog ratnog ostrva iz uže u širu ZSZ zbog “Uredbe o ekološkoj
mreži” kao stanište za ptice, otvara mogućnost njegove
urbanizacije i otežava mogućnost aktiviranja izvorišta.
Usvajanje novih propisa – inputa za navedene promene
ZSZ, je bez pravne potpore i netransparentno.
Predlaže se preispitivanje: (1) Odluke o napuštanju
infiltracionog sistema za veštačko prihranjivanje izvorišta na Makiškom i Surčinskom polju i shodno ishodu,
mogućnost promene granice uže ZSZ; (2) Odluke o
uključenju Velikog ratnog ostrva u širu ZSZ; (3) Načina održavanja uže i šire ZSZ; i (4) Procedure usvajanja
pravnih akata.
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ARHITEKTURA, KRITIKE...

TRGOVAČKI CENTAR MY ZEIL ARHITEKTE M. FUKSASA

U strogom centru Frankfurta investitor iz Holandije
je uložio preko 900 miliona evra i izgradio četiri objekta
među kojima je najatraktivnija zgrada My Zeil arhitekte
Masimiliana Fuksasa. Na ovoj parceli se nalaze još dva
oblakodera (hotel i poslovna zgrada) i prema izgledu iz
1730. godine rekonstruisana palata Turn i Taksis (Thurn
i Taxis).1.)
Robnim kućama koje se nalaze u susedstvu osobeno Fuksasovo delo je nametnulo nove prostorne vrednosti koje će oni morati da slede, jer, konkurencija i borba
za kupce je velika, treba ih privući, a arhitektura služi i za
te svrhe! 2.)
Glavna fasada trgovačkog centra My Zeil ima orijentaciju ka najpoznatijoj ulici Frankfurta Cajl (Zeil).3.) Kada se iz daljine posmatra ona deluje mirno i tek naspram
nje se da bolje uočiti levkasti otvor koji zadire duboko u
zgradu. Ta „crna rupa“ nam samo delimično nagoveštava
šta ćemo sve od rafiniranih arhitektonskih rešenja videti
u unutrašnjosti objekta, pre svega, u centralnim holovima
pet osnovnih etaža.4.)
Dobar arhitekt može namah da rekonstruiše (ili nasluti) elemente strukture nove zgrade, međutim, celovito
kognitivno mapiranje konfiguracije trgovačkog centra My
Zeil, a naročito njegove zastakljene krovne konstrukcije
poslenici naše struke stiču tek na poslednjem, petom nivou, i to ne lako.
Šta da čine (ili kažu) obični posmatrači, laici!? Mislim
da, oni, ni nakon nekoliko poseta objektu nisu u stanju da
u celosti sebi predstave sve finese pojedinih isprojektovanih artefakata! Ta činjenica ilustruje inovativnost arhitektonskih rešenja koja do sada nisu viđena na ovakvom tipu zgrada! Sve je učinjeno kako bi se racionalna predstava izgrađene matrice što teže dobila, znači, pred nama
je dobar primer upravo takvog kodiranja koji je izrastao u
jednu od najdominantnijih karakteristika aktuelne arhitektonske produkcije!
Unutrašnje holske prostore My Zeil-a karakteriše arhiskulptoralno rešenje kroz koje možete šetati, prolaziti,
osmatrati ga, fotografisati ... i iz svakog ugla i sa svake
etaže imati nesvakidašnje, najrazličitije prostorne vizure
i doživljaje!
Savremene projektantske metode su postale kliše
koje kvalitetni arhitekti uspešno permutiraju. Upit glasi:
Koja sredstva struke ili jezika arhitekture je Fuksas koristio za svoju kreaciju u Frankfurtu i to na jedan gotovo
školski način?!
U potrazi za novim rešenjima dekonstrukcija je postala uobičajeni metod mnogih arhitekata. Dekonstruišu
se poznati oblici i razne funkcionalne šeme tako da se
stiglo i do dekonstrukcije dekonstruisanih dekonstrukci-
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ja!5.) U My Zeil nailazimo na evidentan kreščendo dekonstruktivizma koji se u punoj meri ogleda u centralnom holu
(svih etaža), a pre svega na pokretnim stepenicama, međuspratnim otvorima i razigranoj, transparentnoj samonosećoj konstrukciji krova, koja je i više od toga: ona je glavna likovna građena atrakcija zgrade, atipična, nestandardna forma!6.)
U robnim kućama su pokretne stepenice nekada bile strukturirane u jedan izrazito ortogonalni raster, a ovde
su u tolikoj meri dekonstruisane, i po svim etažama “razbacane”, da ih posetioci ne mogu lako prostorno pozicionirati. Primenjeno rešenje izmiče svim poznatim šemama,
tj. stečenim navikama ljudi.
Atraktivna novost na objektu je eskalator, drugi po
dužini u Evropi. On prodire kroz sve etaže, ide od prizemne do zadnje sa koje se pristupa dvema bočnim, završnim, a sa podzemnom zgrada ima ukupno osam nivoa.
Duge pokretne stepenice pružaju posetiocima mogućnost
nesvakidašnje kontinuirane percepcije enterijera svih holova, što je „privilegovan“, osoben doživljaj.7.)
U prostornom i vizuelnom smislu glavne etaže su
povezane nizom međuspratnih ovalnih otvora različitih
veličina. Njihova neobična, ekscentrična pozicioniranja,
te snažna „barokiziranost“, daju dinamički karakter centralnom delu građevine. Ovali su „optočeni“ svetlećim telima (linearno ili površinski plasiranim), gde se njihova linijska ili “duga ekspozicija” 8.) uspešno kombinuje sa slobodnim planom.9.)
Građevinu višeslojno karakteriše dekonstruisano rešenje krova koje je Fuksas već primenio na projektu dela kompleksa sajma u Milanu, međutim, ova konstruktivna šema je u Frankfurtu ugrađena u drugi tip zgrade. Iz tih
razloga je „morao“ da pruži novo obrazloženje, novo tumačenje za gotovo identično oblikovanje.10.)
Atraktivna forma i transparentnost celokupne prostorne konstrukcije jesu osnovni kodovi projektantskog
zanata i dominantno obeležja krova My Zeil čiju potku tvori dobro znani projektantski metod: ponavljanje ili ritmovanje jednog te istog elementa (odnosno, sličnih). Ovde su
to trouglovi, njih više od 3.000, od kojih ni dva nisu ista.11.)
Njihovi metalni ramovi nose ceo sistem zastakljenih krovnih ravni tako da ovde imamo i jedan odličan primer upotrebe geometrije u arhitekturi.12.)
Mislim da posetioci bivaju zadivljeni kada im vizuelni
korteks registruje na koji način masivna konstrukcija krovnog pokrivača slobodno pliva po prostoru, ona gotovo da
lebdi u njemu; uveren sam da namah sledi nesvesna, ali
snažna identifikacija ljudi sa ovim čudesnim darom sveta
arhitekture koji im (u aktuelnom trenutku života) nudi jedan izrazito pozitivan pogled na svet, na budućnost!
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My Zeil briše granice između unutrašnjeg i spolnjeg
prostora i otvara vizure u gotovo svim pravcima, posebno
na dominantne oblakodere Frankfurta, takođe i na Fosterovu banku, koja je, po meni, i dalje najuspešnija visoka
zgrada ovog mesta. Posetiocima je Fuksas ponudio nove
fuzije i odnose arhitekture i grada!
Centralni holovi sabiraju lokale – ima ih više od sto
– a veliki transparentni i ekskluzivno uređeni izlozi stvaraju utisak protezanja holova gotovo u nedogled. My Zeil je
sofisticirana mešavina visoke mode i brendova najpoznatijih svetskih i nemačkih firmi u čijim se prostorima stalno
produkuje i odvija specifičan životni stil, čak luksuzan, što
je deo već poznatog miljea ove finansijske metropole. 13.)
Kada se sve sabere u slučaju My Zeil-a manje nije više!
Trgovački centar je poučan nauk tehnologije projektovanja satkan od čitave game racionalnih postupaka koji karakterišu najsavremeniju arhitektonsku produkciju u
Evropi i svetu. Pomenuo sam samo nekoliko osnovnih šema ili metoda koje je Fuksas upotrebio, gde svaka ima jasnu psihološku potku i određeno dejstvo na posmatrače!
Ništa nije prepušteno slučaju! Naravno, sve to treba umeti – i u tome je poenta!
Veliki deo naše tekuće arhitektonske produkcije je
zasnovan na manje ili više uspelim kompilacijama. Takav
postupak ne mora biti loš, a primenjuju ga i mnogi strani
arhitekti. Međutim, nije utešno kada se na nekom od projekata ili realizovanih objekata, naročito na stambenim, vidi da arhitekt nije razumeo kompilirano delo, tj. projektanske metode koje je „prisvajao“. Ovaj tekst je delom i apel
da se to i takvo stanje promeni, naravno, za dobrobit arhitekture i svih građana!14.)
NAPOMENE:
1. Evidentan problem nemačkih gradova je urbana obnova, tj. uspostavljanje vremenskog i prostornog kontinuiteta, tj.
karaktera i identiteta nekog mesta ili jednog njihovog dela. Takva situacija je prisutna u centralnim područjima mnogih naselja, a uzroci leže u velikim razaranjima na kraju Drugog svetskog rata i neadekvatnoj gradnji iz pedesetih i šezdesetih godina prošlog veka. Stari centar Frankfurta je dobar primer za to!
Opisani kompleks (Palais Quartier, sa četiri zgrade različitih
tipologija) krasi i obnovljena palata Turn i Taksis. KSP Engel
und Zimmermann su uradili projekte za ostale tri zgrade.
2. Investitor nije bio orijentisan samo na građane Frankfurta i okoline, već i na ogroman broj turista domaćih i inostranih. Objekat je svečano otvoren 26. februara 2009. godine a prema rečima tadašnjeg predsednika udruženja preduzetnika g. Albrehta očekivala se dnevna poseta od 13.000 ljudi, a
u budućnosti ukupna brojka od neverovatnih milijardu posetilaca! Nažalost, pomenuti gospodin nije rekao do kog roka će se
broj od milijardu posetilaca ostvariti. (Autor ovih redova je u
više navrata posetio My Zeil, prvi put mesec dana nakon njegovog otvaranja, i uverio se da pomenute prognoze nisu neralne.)
3. Cajl je 500 godina jedno od najposećenijih mesta grada. Po intenzitetu pešačke frekvencije zauzima drugo mesto u
Nemačkoj, a pedantni Nemci su izračunali da najviše posetilaca ima glavna pešačka promenada Minhena.
4. Centralni holovi su oblika latiničnog slova L zarotiranog za 180°, a u prizemlju hol povezuje glavni i zadnji ulaz/
izlaz. Pomenuta “crna rupa” (ili levak) na frontu zgrade je jedini element koji nam govori da se ispod nje (eventualno) nalazi
ulazna partija u ovaj mikro konzum city. Glavni ulaz nije jasno

istaknut, tj. dobro rešen, što je jedan od ređih projektantskih minusa na ovoj zgradi.
5. Dekonstrukcija je davno postala jedno od najčešće rabljenih sredstava projektanata. Po meni je taj postupak uspešno „inaugurisao“ T. Ando. (O tome sam, delom, pisao u listu
„Dnevnik“, 19.08.1992.)
6. Nije na odmet primetiti, tj. postaviti pitanje: Da li je
Fuksas pri projektu dela sajma u Milanu koristio, tj. dekonstruisao ideju Acconci Studia iz 2001 – 2003. Memphis, Thennessee, čije je delo prikazano u Aldo Aymonino, Valerio Paolo Mosco, Spazi pubblici contemporanei, Architettura a volume zero, Skira editore, Milano, 2006. na str. 196. i 197. Konstrukcija iz Amerike je bila satkana od četvorouglova. Ovo pominjem iz razloga što danas nije lako biti nov u arhitekturi, tj.
stalno produkovati nove ideje ili oblike. Iz tih razloga mnogi od
arhitekata usavršavaju ili dekonstruišu neke od već ostvarenih
atraktivnih projekata, modela ili realizacija, pa se postavlja pitanje: Koje ideje i forme u savremenoj arhitektonskoj produkciji mogu pretendovati da se imenuju kao, doista, nove? (Nedavno je Fuksas još jednom koristio ovu već dva puta raubovanu ideju!)
7. Citiram: Izračunato je da posetiocima treba 120 sekundi da pokretnim stepenicama dužine 47 m stignu iz prizemlja do
zadnje glavne etaže, tj. četvrtog sprata.
8. Zaha Hadid je, očigledno, dobro „pročitala“ i shvatila poruke ili mogućnosti fenomena “duge ekspozicije”, odnosno, noćnog snimka svetlosti farova automobila u nekom gradu. Na fotosima ih nije lako racionalizovati, stalno nešto izmiče celovitom poimanju ove likovne pojave, što se još jasnije
spoznaje kada se posmatraju prave ili krive linije u elementarnoj geometriji! Prvi projekti ove vodeće dame svetske arhitekture prikazuju njene napore da svoje saznanje pretoči u projekte ili realizacije. To nije bilo lako učiniti! Međutim, mnogi autori su intuitivno, ili u celosti, shvatili mogućnost ove projektantske metode koju sam, za ovu priliku, nazvao „duga ekspozicija“ u cilju jednostavnijeg objašnjenja, tj. tumačenja. Navedeno nam ujedno govori i o tome gde sve arhitekti traže i nalaze ideje za svoja dela.
9. Prostor teče u svim pravcima, i u horizontalnom i vertikalnom smislu, naravno i ka spolja i unutra što je davno znana
metoda i tekovina Moderne, ovde veoma uspešno primenjena.
10. Verbalizam se poprilično uvukao u arhitekturu! Arhitekti znaju da za svoju ideju, rešenje, moraju imati i dobru priču koju će lako progutati investitor(i). Danas nema arhitektonskih projekata bez paralelnog, manje ili više lucidnijeg obrazloženja koncepta. Nažalost, tu svega ima! Često su to prazne, stereotipne i alogične priče koje nemaju adekvatnu kopču sa samim delom! Kao polaznu premisu Fuksas je za My Zeil uzeo
ideju kanjona: Voda se silovito spušta i uvlači na (ili u) zgradu
i tako tvori reljef krova.
11. Ovaj podatak ukazuje na svu složenosti izvođenja radova koji su kod ovakvih rešenja, takođe, „mala“ tehničko-tehnološka kreacija, specifična vrsta umetnosti u savremenom građevinarstvu!
12. Statiku impozantne čelično-staklene samonoseće konstrukcije krova My Zeil-a je uradio inženjerski biro Knippers
Helbig iz Štutgarta.
13. Nije na odmet pomenuti činjenicu da cena najma m2
iznosi oko 500 evra i da posetiocima trgovačkog centra stoji na
raspolaganju podzemna garaža sa oko 1.400 mesta, najveća u
centralnoj zoni Frankfurta! Promet je značajan i zakupci prostora su zadovoljni tako da investitor ne sumnja u opravdanost
investicije, u brz povraćaj novca.
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14. U našoj teškoj ekonomskoj situaciji se mnogi pojedinci sve više okreću teorijskim pitanjima u arhitekturi, pa i ja, i po
ko zna koji put uviđam da je u nas potrebno daleko više učiti i
raditi na ovom značajnom segmentu struke. Poznato je da bez
većih teorijskih znanja nema ni dobre arhitekture pa se nameće
pitanje: Gde je problem – u sistemu školovanja ili u projektantima? Imam utisak da validne odgovore nemamo jer niko nikom
neće da se zamera! Na delu je klasičan oportunizam u arhitekturi koji već dugo, dugo traje, i ne nudi ništa dobro!

FOTOGRAFIJE I KOMENTARI:

Zadnja fasada My Zeil. Uz nju su naslonjena dva oblakodera –
sa leve strane je poslovna zgrada čiji se deo vidi na slici, a sa desne je hotel; sasvim levo je palata Turn i Taxis.

Pogled na glavnu fasadu trgovačkog centra My Zeil iz glavne pešačke ulice Frankfurta – Cajl. Levkasti otvor na fasadi zadire duboko u zgradu i jedan je od elemenata koji tvori atraktivnu krovnu
konstrukciju. Na godišnjicu proslave otvaranja trgovačkog centra objekat je bio raskošno ukrašen, a glavni ulaz markiran dvobojnim balonima.

Segment „crne rupe“ posmatran od dole, sa mesta ispred ulaza u konzum city.
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Šema lokacije i organizacije zgrade trgovačkog centra ... gore
levo su naznačene tri preostale zgrade ovog kompleksa. Informaciona tabla je samo mali detalj ukupne signature unutrašnjeg
prostora zgrade.
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Krov lebdi, pliva, iznad glava posetilaca. U pozadini panoramski
pogledi na centralne delove Frankfurta.

Koren stabla (levka) krovne konstrukcije ide kroz sve glavne etaže i „grana“ se, račva, iznad četvrtog sprata, napred, nazad, levo
i desno. U svim pravcima. U dnu levka je rešetka koja sabira kišnicu koja se prerađuje i upotrebljava za potrebe u objektu – jedna od planiranih ušteda!

Pogled sa četvrtog sprata na deo atraktivne konstrukcije krova.
U prednjem planu je stablo krova (levak) koje se „koreni“ u prizemlju, a u pozadini drugi levak gradi „crnu rupu“ na glavnoj fasadi.
(Sa obe strane hola su po dve završne etaže zgrade.)

Neki od svetlosnih efekata i metod „duge ekspozicije“.

Izvijanje ili „lom“ atraktivne krovne konstrukcije. Mašta može svašta! Ali i statika!
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Pokretne stepenice su razbacane po svim etažama i na specifičan način dinamiziraju prostore holova. Racionalizacija njihovih
pozicija nije lak misaoni zadatak.

Drugi po dužini eskalator u Evropi ide od prizemlja do četvrtog
sprata i posetiocima pruža nesvakidašnje, specifične vizure.

Slika u kojoj svaki posetilac može da uživa, a naročito deca.
Skok krovne konstrukcije ka stablu i prema zadnjoj fasadi u pozadini, gde se vidi i deo poslovne zgrade.

Ideja krova, kanjona, po M. Fuksasu.
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Ovalni otvori u glavnim holovima My Zeil-a su posebna priča. Nejednakih su veličina, a u vertikalnom smislu vizuelno i prostorno
povezuju sve etaže. Njihova izrazita barokiziranost izmiče lakom
racionalnom poimanju njihovih formi ili trenutnom uopštavanju
prostornog im rasporeda.
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Izlozi sa najpoznatijim svetskim brendovima proširuju transparentnost holova i na svakom koraku grade nove sadržaje, motive. Prezentacije su promenljive i u kontinuitetu stvaraju zanimljive slike enterijera, tj. jedan reprezentativan serijal izložbenih prostora, izrazito raskošan za vreme božićnih, novogodišnjih i uskršnjih praznika!

Atraktivne i inspirativne vizure duž ovala kroz koje prodire stablo
krovne konstrukcije.

Tekst i fotografije:
Dušan Prodanović, dipl. inž. arh.
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KNJIGE, ČASOPISI, MONOGRAFIJE...

SAVETOVANJE ARHITEKATA U DUBROVNIKU 1950.GODINE

Savetovanje arhitekata i urbanista u Dubrovniku od 23. do 25.11.
1950.godine je podnaslov knjige Branislava Krstića “Atinska povelja i misao arhitekata i urbanista FNRJ 1950ih” koja je izašla iz štampe krajem
prošle godine. Pisac ove knjige Branislav Krstić, nedovoljno poznat široj

javnosti, je jedinstvena ličnost u istoriji arhitekture Jugoslavije. Nije se bavio arhitektonskim projektovanjem, ni
arhitektonskom pragmom, jer je ceo
svoj bogati život posvetio naučnom,
istraživačkom i kodifikacionom radu
stvarajući temelje osnovnim zadacima i misiji arhitekture kod nas. Bio je
brižljivi zapisivač svih značajnih urbanističko-arhitektonskih zbivanja i svoje opsrevacije prosledio u nekoliko
značajnih, moglo bi se reći, kapitalnih
knjiga, bez kojih bi istorija jugoslovenske arhitekture ostala u tami punog
zaborava. Bavio se arhitektonskim
zakonodavstvom i učestvovao u donošenju urbanističkih zakona u svim
našim društvenim zajednicama koje su kao nigde drugde, menjale svoje ime, od SFRJ do Republike Srbije.
Najveći deo svojih stavova i istraživanja objavio je u više dela: ” Planerski
atlas prostornog uređenja Jugoslavije” (1969), “ Zakon o očuvanju čovekove sredine ” (1971), ” Čovek i
prostor – pristup prostornom ure-

IZGRADNJA 69 (2015) 5–6, 253–254

đenju” (1982, u BIH nagrađena kao
vredno naučno delo), “ Zakonodavstvo urbanizma, arhitekture, baštine, čovjekove sredine, prostornog
uređenja ”(1987), “ Kosovo između istorijskog i etničkog prava ” i
knjigu na kojoj je najduže radio “ Zakonodavstvo arhitektonske baštine ” (1972 - 1999). Pored niza drugih manjih dela u 93.godini svog života, smogao je snage da izda knjigu o
dubrovačkom savetovanju. Da to nije
učinio, najverovatnije fenomen zaborava bi pokrio ovaj najznačajniji skup
arhitekata u eks Jugoslaviji. Kako je
do toga došlo?

Arhitekta Branislav Krstić, samo
dve godine posle završenih studija,
došao je na savetovanje u Dubrovnik
sa notesom u ruci da bi na savetovanju beležio najvažnija događanja. Dubrovačko savetovanje je krunski apogej koji nikada više neće moći u sličnoj formi da bude ponovljen. Pokazalo se da je to tačno kroz činjenicu da
su posle dubrovačkog savetovanja,
održana još ukupno dva (u Sarajevu
i Zagrebu), ali se ona nikako ne mogu
porediti sa onim dubrovačkim. Simptomatična je činjenica da su se arhi-

tekti za više od šest decenija, saborno skupili samo tri puta, za razliku od
nekih drugih društvenih struktura, (na
primer lekara), koji su svoja savetovanja i simpozijume održavali stostruko
puta više.
Na dubrovačkom savetovanju
postavljeni su osnovni temelji razvoja naše arhitekture u potpuno novim
istorijskim okolnostima. Posle okupacije i ratom razorene zemlje, graditelji obnove bili su arhitekti, neimari koji
su u porušenoj i popaljenoj zemlji relativno brzo uspostavili urbanističko
– arhitektonski red zahvaljujući jednim delom, opšteprihvaćenim rezultatima učesnika kongresa. Jedan od
kapitalnih zaključaka bilo je odbacivanje dogma socrealizma, koje su morale poštovati sve zemlje socijalističkog lagera. Dubrovački kongresni disidentski iskorak omogućio je da principi moderne arhitekture budu kodifikovani na temeljima ATINSKE POVELJE za razliku od ostalih socijalističkih
zemalja koje su sa izvesnom dozom
ljudske zavisti, budući da im nije bilo omogućeno da putuju, taj hendikep
kompenzovali posetama našoj zemlji i
našoj arhitekturi.
Arhitekta Krstić je pomno beležio
sva dešavanja na raspravama, beležio glavne teme i dogovarane zaključke. Sačuvao je i tri knjige koje su pisane u redakcijama Beograda, Zagreba,
Ljubljane, koje su služile kao material
i podloga savetovanju, a na osnovu
toga je napisao svoje testamentarno
delo, ustvari sintezu svih aktivnosti
koji se mogu smatrati najznačajnijim
događajem u istoriji arhitekture Jugoslavije u periodu posle Drugog svetskog rata. Uprkos burnim promenama
kroz koje su prolazile jugoslovenske
republike, ovaj jedinstveni pisani dokumenat ostao je bez oponenata uprkos međurepubličkim neslaganjima
koja su vremenom isplivavala u javnost. U svojoj knjizi Krstić je obradio
glavne segmente arhitektonske pro-
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blematike u najširem evropskom kontekstu, koji je u to vreme bio raspolućen na dva društvena sistema: nasleđenim kapitalističkim i novonadirućim socijalizmom. Tako su se na savetovanju naše ličnosti iz različitih političkih miljea, slobodno se može reći dva sasvim različita sveta, koji su
došli u Dubrovnik da se upoznaju, da
predratni asovi svoja iskustva prenesu novoj generaciji i da se dogovore
da pripadaju arhitekturi, jednom ujedinjenom, usaglašenom, naučnom,
umetničkom i stručnom kolektivitetu.
Kongresu je prisustvovalo 247
delegata iz svih delova FNRJ. Bio je
to šaren svet, onih koji nisu doživeli rat i pripadali neokupiranim prostorima i ostalih koji su četiri godine bili pod okupacijom ometani od svakog
ozbiljnijeg rada. Jedni su bili u finim
garderobama, kozmetički uredni, drugi u čizmama, kožnim kaputima i iznošenoj odeći, ali su svi bili pred istim
zadatkom da u izmenjenim društvenim odnosima treba da prihvate zakone socijalizma koji mnogima nisu bili po volji. Vreme je bilo tako da na savetovanju nije bilo ozbiljnijih ideoloških razmimoilaženja, pa se sticao utisak lakog postignutog jedinstva, jer
su se svi učesnici slikovito zaklinjali na ATINSKOJ POVELJI koja je kao
Sveto pismo bila povodac ka novim
putevima obnove, a kasnije i intezivne izgradnje (Novi Beograd, Novi Zagreb, rekonstrukcija Trga revolucije u
Ljubljani, Trg partizana u Užicu, itd.).
I sam sam bio učesnik savetovanja iako sam tada tek diplomirao (1948). Ja nisam kao moj istogodišnjak, pisac Branislav Krstić, ništa beležio, bio sam opsednut izlaganjem najznačajnih arhitekata tadašnje FNRJ . Poznavajući od ranije neke ličnosti, posmatrao sam kako neke osobe lako menjaju svoje stavo-

ve, kako se lako prilagođavaju travestiji i pitao se koliko su pojedinci iskreni u svojim istupima. Svejedno, polemike su u krajnjoj liniji bile konstruktivne zahvaljujući onim trima knjigama
pripremljenih kao osnovni materijal za
savetovanje, a u kojima su pisali naši istorijski velikani, kao npr. : Nikola
Dobrović, Ratomir Bogojević, Milorad
Macura, Milan Zloković, Milorad Pantović, Mate Bajlon, Edvard Ravnikar,
Vlada Antolić, Marijan Haberle, Josip
Sajsl, Zdenko Strižić, Ivan Vitić, Dušan Gabrijan, Niko Bežek, Ljube Pota
i još niz poznatih arhitektonskih imena
(svi formirani pre Drugog svetskog rata). Na skupu su bila prisutna i dva ministra Vlade FNRJ, Vladislav Ribnikar
i Ljubo Ilić. Neobično značajno obojica arhitekti. Ribnikar kao ministar kulture bio je dobro poznat učesnicima
(kao direktor i vlasnik „Politike“), ali je
Ljuba Ilić bio iznenađenje, nepoznat
gotovo za sve prisutne, jer je prethodni deo svog života i svoje aktivnosti
vodio van Jugoslavije. Diplomirao je
u Parizu, bio je dobrovoljac u Španskom građanskom ratu gde je stekao
čin generala i bio član Vojnog Pokreta
otpora. Povratkom u FNRJ, kao član
Saveta jugoslovenske federacije, Ljuba Ilić imao je veliku ulogu u odluci o
izgradnji Novog Beograda.
Savetovanje je otvorio Vladislav
Ribnikar, ministar kulture i kao prvu
temu, izabrao stanovanje koje je u to
vreme najvažnije arhitektonsko i socijalno pitanje. Zatim su usledili ostali izlagači koji su se bavili različitim temama: planiranjem (od nacionalnog
do gradskog), temama petogodišnjeg
plana, ali i čisto praktičnim temama, o
načinu projektovanja, o građevinskim
normama, o izgradnji javnih, industrijskih, školskih objekata, ruralnom arhitekturom i arhitekturom spomeničkog
arhitektonskog nasleđa.

Naravno, sve je posmatrano
kroz ideološku prizmu socijalističke izgranje, što se nije moglo izbeći,
jer su bili drastično izmenjeni politički, socijalni i tehnički uslovi projektovanja i građenja. Odrednice nacionalizacije celokupnog građevinskog zemljišta, industrijskih kompleksa, velikih preduzeća i brojnih privatnih građevina, sužavanje privatnog vlasništva i neprijatnih akcija konfiskacije, bili
su problemi za koje nisu postojali presedani, pa je sve to trebalo dovesti u
evropski red kako bi nova država mogla na najbolji način da funkcioniše.
Na kraju savetovanja nije izdat generalni zaključak, zaključci su donošeni parcijalno za svaku kapitalnu temu.
Mnogi od njih održali su se i do današnjih dana. To što bi moglo da se
prihvati kao zajedničko viđenje su reči
arhitekte Krstića:“Ovom knjigom izražavam priznanje arhitektima učesnicima savjetovanja koja su ostavila više nego što se u relativnom kratkom
razdoblju moglo predpostaviti. Njihovo dijelo, nesumljivo zauzima dostojno mesto, kao dio arhitektonske istorije Evrope“.
Značajno je istaći da dubrovačko savetovanje nije sazvano po nalogu ni vlade, ni partije, nego su arhitekte bili sami inicijatori tih događanja,
svesni da arhitektura treba na najbolji način da izrazi svoje vreme. Imajući
ovo u vidu, arhitekta Krstić na jednom
mestu ove knjige je zapisao: ” Izdavači ovog izdanja predlažu da sljedbenici izdavača odluče da se 2050.godine održi skup u spomen stogodišnjice
savjetovanja i plejade istaknutih arhitekata sa sadržajem koji utvdre”. Originali se ne mogu nikako komparirati sa kopijama, ali dobre kopije mogu
biti podsticaj nekim novim i neotkrivenim civilizacijskim vrednostima.
Mihajlo Mitrović
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Učešće na naučnim skupovima u inostranstvu
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