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Из вод: У раду су при ка за на истра жи ва ња ква ли те та во де реке Раље од из во риш та до 
уш ћа у укуп ној ду жи ни oд око 51 km. На осно ву спро ве де них истра жи ва ња мо же се 
зак љу чи ти да има до ста ко ри сни ка во да и при о ба ља реке ко ји ства ра ју усло ве за на ру-
ша вање ква ли те та по вр шин ске и под зем не во де. Еви ден ти ра ни су мно ги за га ђи вачи 
у сли ву, као и ко ри сни ци во де и зем љиш та за по љо при вред ну про из вод њу. При ме-
ном пе сти ци да и веш тач ких ђу бри ва у по љо при вред ној про из вод њи пре ко мер но се 
за га ђу ју и по вр шин ске и под зем не во де. Не ре ше на ко му нал на ин фра струк тура до во ди 
до из ли ва ња ко му нал них от пад них во да у по вр шин ске то ко ве. От пад не во де са сточ-
них фар ми и из ма ле при вре де и њи хо вих по го на не прер а ђене се ули ва ју у при то ке и 
глав ни ток реке Раље. Емул го ва не ма те ри је са бен зин ских пум пи и аут о пе ри о ница, 
ко му нал ни чвр сти от пад, са мо су је дан број за га ђи вача у по бр ђу Ср би је ко ји за га ђу ју 
во де реке Раље. Испи та ни узор ци во де, се ди ме ната и емул го ва них ма те ри ја у во до то ку 
Раље, ука зу ју на то да се во до ток од ли ку је до бром прир од ном спо соб нош ћу са мо пре-
чиш ћа вања. И по ред еви ден тно при сут них тач ка стих за га ђи вача у це лом сли ву све до 
уш ћа, во де се на ла зе на гра ни ци II - III кла се ква ли те та. 

Кључ не речи: ква ли тет во де, за га ђи вачи, фи зич ко-хе ми ске ана ли зе во де, емул го ва не 
ма те ри је.

ANAL YSIS OF THE RI VER RAL JA WA TER QU A LITY

Ab stract: Wa ter qu a lity of the ri ver Ral ja was re se a rc hed from the spring to the con flu en ce, 
to tal len gth abo ut 51 km-1. It was fo und that many users of ri ver wa ter and ri pa ri an areas ca-
u sed the de gra da tion of both avo ve-gro und and un der gro und wa ter qu a lity. The re are nu me-
ro us pol lu ters, and users of wa ter and soil for agri cul tu ral pro duc ti on in the dra i na ge ba sin. 
The ap pli ca tion of pe sti ci des and fer ti li sers in agri cul tu ral pro duc ti on ca u se ex ce ssi ve pol lu-
ti on of both sur fa ce wa ter and un der gro und wa ter. The un sol ved com mu nal in fra struc ture 
le ads to the outfl ow of com mu nal wa ste wa ter in to sur fa ce wa ter co u rses. Un pro ce ssed wa ste-
wa ter from li ve stock farms and from small bu si ness firms and the ir fa ci li ties is di schar ged 
in to the tri bu ta ri es and the main co u r se of the the ri ver Ral ja. Emul ga ted sub stan ces from 
pe trol sta ti ons and car wa shing, com mu nal so lid wa ste, are just so me of the pol lu ters which 
con ta mi nate the wa ter of the ri ver Ral ja in the hil ly co un try of Ser bia. The anal ysed san ples 
of wa ter, se di men ts and emul ga ted sub stan ces in the Ral ja, in di ca te that the ri ver is cha rac te-
ri sed by good na tu ral ca pa city of self pu ri fi ca tion. De spi te the evi den tly pre sent po int so u r ces 
of pol lu ti on thro ug ho ut the dra i na ge ba sin, wa ter is eva lu a ted bet we en qu a lity cla sses II - III.
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1. УВОД  
Чо век за сво је по тре бе ко ри сти во ду из прир о де. Нај ве ћи део во де ко ја 

се упо тре би за одре ђе не свр хе вра ћа се на траг у прир о ду као от пад на во да. 
Да нас се ко ли чи на от пад не во де у све ту про це њу је на пре ко 4∙109km3, па се 
ни оке а ни не сме ју по сма тра ти као при јем ни ци не о гра ни ченог ка па ци тета, 
већ се мо ра ју пре ду зе ти све не оп ход не мере за пре чиш ћа вање иско риш ће-
них от пад них во да. Тек на кон до во ђе ња от пад них во да на ни во ква ли те та, 
ка кав је ква ли тет у ре ци пи јен ту, мо гу се вра ти ти по но во у прир о ду (Ђе ко-
вић, В.,  2007). 

Из во риш та за во до снаб де вања у Ср би ји ба зи ра ју се на ко риш ће њу раз-
ли чи тих об ли ка и ти по ва по вр шин ских и под зем них во да, ко ја не рет ко са-
др же број не штет не и опа сне ма те ри је. За прер а ду овак вих во да тро ше се 
зна чај на ма те ри јал на и фи нан сиј ска сред ства у про це су прер а де си ро ве во де 
и ди стри бу цији до по тро ша ча. 

Услед енорм ног по ра ста за га ђе ња во да, вр ши се по ве ћа ни при ти сак на 
по го не за прер а ду и ди стри бу цију пи ја ће во де и по ве ћа ва ри зик од мо гу ћих 
хи дрич них епи де ми ја (Đe ko v ić ,  V. et al. 2010/a).

Река Раља при па да сли ву Ве ли ке Мо ра ве, од но сно сли ву Ду на ва. Укуп на 
ду жи на во до то ка је 51 km, по вр ши на сли ва из но си 310 km2. Река Раља про-
ти че кроз че ти ри оп штин ска по друч ја: Со пот, Мла де но вац, Гроц ка и Сме-
де ре во. По сле спа ја ња са ре ком Је за вом у зо ни оп штин ског по друч ја Сме де-
ре ва, ули ва се у Ве ли ку Мо ра ву, на око 5 km од уш ћа Ве ли ке Мо ра ве у Ду нав. 

Из во риш те реке Раље на ла зи се на Пар цан ском Ви су, спа ја њем ви ше по-
то ка око на се ља Пар ца ни и де ла сли ва са пла ни не Ко смај. У из во риш ним 
при то ка ма, во де реке Раље се на ла зе у I кла си ква ли те та. Се о ска и при град-
ска на се ља не ма ју уређ е ну ко му нал ну ин фра струк туру, па се ре дов но јав ља-
ју за га ђе ња у из во риш ном де лу сли ва. От пад не во де из ових на се ља се од ла-
жу у сеп тич ке ја ме ко је су у ве ћи ни слу ча је ва про цед не и пре лив не, из ко јих 
се от пад не во де из ли ва ју у ја ру ге и по вр шин ске то ко ве. Ова тен ден ци ја пер-
ма нен тног за га ђе ња угро жа ва и по то ке у из во риш ном де лу сли ва реке Раље.

Дру ги из вор за га ђе ња је ка ба сти ко му нал ни от пад, ко ји се го ми ла на 
див љим и не у ре ђе ним де по ни јама у сли ву. Са ових де по ни ја се спи ра ју 
отров не и опа сне ма те ри је, ко је за га ђу ју по вр шин ске и под зем не во де у сли-
ву реке Раље (Đe ko v ić ,  V. et al., 2012/a)

Тре ћи из вор за га ђе ња су пе сти ци ди и веш тач ка ђу бри ва, ко ја се ко ри сте 
у по љо при вред ној и во ћар ској про из вод њи. Ин ди ви ду ал ни по љо при вред ни 
про из во ђачи, у ве ћи ни слу ча је ва, не струч но ру ку ју овим пре па ра тима. До га-
ђа се да се при ко риш ће њу, пре ко ра чују доз во ље не кон цен тра ције ових сред-
ста ва. Ам ба ла жа од иско риш ће них пре па ра та ни је ре цик ли ра јућа, те се го ди-
на ма на го ми лава, кон та ми нира по је ди не ло ка ци је и ко је по ста ју опа сна из-
во риш та за га ђе ња жи вот не сре ди не и во до то ка (Đe ko v ić ,  V.  et al., 2010/b).

Чет вр ти из вор за га ђе ња су ми ни-фар ме и об јек ти ма ле при вре де. Иско-
риш ће не во де из ових об је ка та се че сто из ли ва ју на по вр ши ну те ре на, те се 
на тај на чин за га ђу ју по вр шин ски хо ри зон ти зем љиш та (Spa lev ic , V. et al., 
2013).
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На око 10 km од из во риш та реке Раље, код на се ље Ум ча ри, Град ски за вод 
за јав но здрав ље Бе о град, по след њих го ди на, квар тал но кон тро ли ше ква ли-
тет во де. У до њем то ку реке Раље, де по ни ја сме де рев ске же ле за ре пред став-
ља по себ ну опа сност по жи вот ну сре ди ну, под зем не и по вр шин ске во де.

За вод за јав но здрав ље По жа ре вац, два на ест пу та го диш ње (јед ном ме-
сеч но), у ви ше го диш њем ни зу (20 го ди на), вр ши фи зич ко-хе миј ске ана ли-
зе во де реке Раље, на де лу то ка пре сме де рев ске же ле за ре. Ут вр ђе но је да је 
кон цен тра ција су спен до ва них ма те ри ја ве ћа од доз во ље не (МДК) за II кла-
су ква ли те та. У еф лу ен ту се на ла зи ви со ка кон цен тра ција: гвож ђа, цин ка, 
амо ни ја ка, ви со ка пе тод нев на би о хе миј ска и хе миј ска по трош ња ки се о ника 
(БПК5), (ХПК5), а та ко ђе се јав ља ју: фе но ли, фо сфор, ни тра ти и ни три ти, 
наф та, фе но ли, гвож ђе, оло во, кад ми јум и жи ва.  

Из ових раз ло га је про и заш ла не оп ход ност испи ти ва ња ква ли те та во де 
реке Раље и ут вр ђи вања узро ка за га ђе ња, у то ку реке, испред де по ни је сме-
де рев ске же ле за ре.

У сред њем и до њем то ку река Раља про ти че кроз рав ни чар ску до ли ну, 
на се ља Ум ча ри, Ко ла ри, Сме де рев ска Раља. То су пре де ли са раз ви је ном ин-
те зив ном по љо при вред ном про из вод њом. Се о ским до ма ћин ства су уг лав-
ном без ре гу ли сане и уређ е не ка на ли за ционе мре же и без уређ а ја за пре-
чиш ћа вање от пад них во да (Le t ić ,  Lj.  et al., 2012/b).

2. МА ТЕ РИ ЈАЛ И МЕ ТО Д РАДА
За истра жи ва ње ути ца ја по је ди них па ра ме тара за га ђе ња на ква ли тет 

во де реке Раље и на ква ли тет под зем них во да у сли ву, ко риш ће на је сле де ћа 
ме то до ло гија:
•	 ек спе ри мен тално истра жи ва ње на во до то ку и у сли ву реке Раље, по де ље-

но у две гру пе:
 - ди рек тно ме ре ње ква ли те та во де дуж во до то ка, од из во риш та до уш ћа,
 - ре ги стро вање тач ка стих из во ра за га ђе ња дуж во до то ка;

•	 узи ма ње узо ра ка во де и се ди ме ната за фи зич ко-хе миј ске и бак те ри о-
лошке ана ли зе.
За да љу ана ли зу, улаз не по дат ке чи не ре зул та ти ди рек тног ме ре ња и оце-

на ути ца ја ло кал них за га ђе ња на ста ње ква ли те та во де у сли ву реке Раље.
У овом раду при ка за ни су ре зул та ти истра жи ва ња ква ли те та во де у сли-

ву реке Раље. При ме ње на је ме то да ди рек тног ме ре ња про ме не ква ли те та 
во де услед испуш та ња ко му нал них от пад них во да у во до то ку. Ре ги стро ва-
њем на те ре ну див љих де по ни ја ин ду стриј ског и ко му нал ног от па да, уста-
нов ље но је да се са ових ло ка ци ја, во дом од ат мо сфер ских па да ви на, уно се 
от пад не и опа сне ма ре ти је у по вр шин ске во де реке Раље. 

Та ко ђе, при ка зан је и део ре зул та та истра жи ва ња во де и се ди ме ната из-
вр ше них то ком 2011. и 2012. го ди не. Због ве ли ког оби ма из вр ше них ме ре ња 
и ана ли за, из вр ше на је се лек ци ја по да та ка. При ка за ни су по да ци о фи зич-
ко-хе миј ским и бак те ри о лош ким испи ти ва њима.

При куп ље ни по да ци су та бе лар но при ка за ни. 
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3. РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИСТРА ЖИ ВА ЊА И ДИ СКУ СИ ЈА
У сли ву вла да ју ероз и о ни про це си ко ји ства ра ју усло ве за ероз и ју по вр-

шин ских сло је ва зем љиш та. Ра за ра њем по вр шин ског сло ја зем љиш та, ства-
ра се ероз и о ни ма те ри јал. Реч ни ток но си овај ма те ри јал кроз хи дро граф ску 
мре жу сли ва. Су спен до вани на нос пред став ља прир од ни ко а гу лант ко ји се 
по на ша као пре но сник та ла са за га ђе ња дуж во до то ка. Про цен ту ал ни са др-
жај су спен до ва ног на но са у то ку хи дро лош ке го ди не за ви си од про ти ца ја 
ве ли ке во де у ко ри ту во до то ка. У суш ном пе ри о ду го ди не се сма њу је, а по-
ве ћа ва са по ја вом па да ви на и ве ћих про ти ца ја. Сте пен раз бла же ња кон цен-
тра ције за га ђе ња је ва жан фак тор за мо гућ ност ко риш ће ња во да реке Раље 
у во до снаб де вању и на вод ња вању. Нај ве ћи проб лем пред став ља ју емул го-
ва не ма те ри је, ко је не за ви се бит но од про ти ца ја во де у во до то ку. При су-
ство емул го ва них ма те ри ја је кон стан тно. Уста нов ље но је ди рек тним ме ре-
њем на те ре ну, а бр зи на еми си је и ди стри бу ција за ви се од про ти ца ја во де у 
основ ном ко ри ту (Ле  тић, Љ. et al., 2008/a).

Река Раља, у сред њем то ку, те че па ра лел но са аут о пу тем Бе о град – Ниш 
у ду жи ни од око 25 km, та ко да се слив Раље на ла зи из ме ђу сли ва Ду на ва (са 
се вер не стра не) и сли ва Ве ли ког Лу га и Ја се ни це (са јуж не стра не). 

У ко ри та при то ка реке Раље, на ро чи то ка да пре су ше, меш та ни ба ца ју 
раз не от пад не ма те ри јале и ти ме ства ра ју див ље де по ни је. Ка да до ђе до по ја-
ве па да ви на ве ћег ин те зи тета и по ра ста во до ста ја, де по ни је спре ча ва ју нор-
ма лан про ток во де и на тај на чин до ла зи до плав ље ња оран и ца и окол ног 
зем љиш та. По ред ко му нал ног сме ћа, у реку се испуш та ју ко му нал не от пад-
не во де. На овај на чин се кон та ми нира зем љиш те у око ли ни ре ци пи је ната.  

На осно ву хи дро лош ких испи ти ва ња, сред њи го диш њи про ти цај реке 
Раље је  Q=1,5 m3∙s-1. Реч но ко ри то је у про тек лом пе ри о ду слу жи ло као при-
јем ник от пад них во да. От пад не во де се фор ми ра ју у про из вод ним по го ни-
ма, пре све га у лив ни ци и цр ној ме та лур гији, пре храм бе ној ин ду стри ји али 
и у: по љо при вре ди, ур ба ним на се љи ма и на ин ди ви ду ал ним фар ма ма. Са
да мно ги по го ни не раде пу ним ка па ци те том, осим „U.S. Ste el Ser bia” (са да 
„Же ле за ра Сме де ре во” д.о.о.). Из ових по го на се испуш та пре ко 2,0 m3∙s от
пад них во да, што зна чи да се во да реке Раље, у пе ри о ду ма лих и сред њих 
про ти ца ја, прак тич но, ули ва у ко лек тор от пад них во да из же ле за ре. Во до
ток реке Раље за га ђу ју и ероз и о ни про це си у сли ву.  У та бе ли 1 при ка за на је 
про дук ци ја ероз и о ног на но са у сли ву реке Раље.

Та бе ла 1. Ероз и ја зем љиш та у сли ву реке Раље (из вор: ориг и нал)
Tab le 1. Soil ero si on in the ri ver Ral ja dra i na ge ba sin (so u r ce: orig i nal)

Слив реке Раље
Го диш ња

про дук ци ја
на но са,
W m 3∙ g

Спе ци фич на
про дук ци ја
на но са, Wcp,
m 3∙ k m 2∙ g

Го диш њи
тран спорт
на но са, G,

m 3∙g

Спе ци фич ни
тран спорт

на но ца,
m 3∙ k m 2∙ g

ле ва стра на сли ва Раље 25.484,36 650,11 5061,53 129,12

десна стра на сли ва Раље 68.045,77 1110,05 29 328,91 478,45
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Пре ма кар ти ероз и је зем љиш та Ср би је, раз ли чи тим сте пе ном ероз и је 
зах ва ће на је це ла по вр ши на сли ва, с тим што је ероз и ја да ле ко изра же ни ја на де-
сној до лин ској стра ни. 

3.1. От пад не во де у сли ву реке Раље

3.1.1.   От  пад  не во де из на  се  ља
У сли ву реке Раље на ла зи се 21 на се ље но ме сто у ко ји ма, за јед но са они-

ма ко ји ту бо ра ве ви кен дом, жи ви око 35.000 ста нов ни ка. То су уг лав ном 
ста нов ни ци ко ји се ба ве по љо при вред ном про из вод њом. На се ља не ма ју ка-
на ли за циони си стем, већ се от пад не во де од ла жу у сеп тич ке ја ме ко је су уг-
лав ном про цед не и пре лив не, или се по вре ме но праз не, а са др жај из ба цу је у 
реку Раљу или не ку од ње них при то ка. 

На осно ву те рен ских истра жи ва ња, уста нов ље но је да се оп те ре ћење от-
пад них во да из ових на се ља кре ће у оп се гу од око 70 gES/dan, су спен до ва-
них ма те ри ја (SUS), 65gES/dan, пе тод нев на би о хе миј ска по трош ња ки се о-
ника  (БПК5), 9gES/dan, азо та (N) 0,6gES/dan, фо сфо ра (P). 

Ра чу на се да од укуп не ко ли чи не ко риш ће не во де око 70% од ла зи у сеп-
тич ке ја ме, зна чи да се днев но из до ма ћин става у сли ву реке Раље испу сти 
око 4.900m3 от пад них во да или око 1,715t су спен до ва них че сти ца, 1,6t ор-
ган ског от па да, 220,5kg азо та и 14,7kg фо сфо ра. По сле пу ње ња сеп тич ких 
ја ма њи хов са др жај се испуш та у ко ри то реке, јер не по сто ји ни как ва кон-
тро ла у ве зи са овим проб ле мом (Ле  тић, Љ. et al., 2008/b)

3.1.2 .   О т  па д  не  во де  с а  с точ  ни х фар м и
У сли ву реке Раље има 21 ме сна, се ос ка за јед ни ца. Га ји се ве ли ки број 

сит не и круп не сто ке, по сто ји не ко ли ко кла ни ца и не ко ли ко ве ли ких по љо-
при вред них фар ми.

Број сто ке, еви ден ти ран у сли ву реке Раље, при ка зан је у та бе ли 2.

Таб ле 2.  Број сто ке у два де сет и јед ном на се љу у сли ву реке Раље у 2011. 
(из вор: ориг и нал)

Tab le 2.  Num ber of li ve stock in 21 set tle men ts wit hin the ri ver Ral ja dra i na ge 
ba sin in 2011 (so u r ce: orig i nal)

Го ве да Сви ње Ов це Жи ви на

3.086 28.152 3.632 97.776

У та бе ли 3 при ка за на је ориј ен та ци о на ко ли чи на и са став теч ног стај ња-
ка ко је се ства ра днев но по сточ ној је ди ни ци.
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Таб ле 3.  Ориј ен та ци о на ко ли чи на и са став теч ног стај ња ка ко ји се до би је 
днев но по сточ ној је ди ни ци, а пред став ља је дан од из во ра за га ђе-
ња (из вор: ориг и нал)

Tab le 3.  Ap pro xi mate qu an tity and com po si tion of li qu id ma nu re ob ta i ned da ily 
per li ve stock unit, re pre sen ting one of the so u r ces of pol lu ti on (so u r ce: 
orig i nal)

По ка за тељ Го ве да
(1 гр ло од 500 kg)

Сви ње
(10 сви ња од по 

50 kg)

Жи ви на
(300 но си ља од по 

1,7 kg)

Теч ни стај њак  l/dan 42 39 52
су ва ма те ри ја % 12 10,4 22

теч ни стај њак раз бла жен 1:1 l/dan 84 78
све жe фе ка ли је се 

раз бла жу ју
 чи стом во дом 

око 1:4су ва ма те ри ја % 6 5,2
 Укуп на су ва ма те ри ја, kg/dan 5,4 4,06 11,4
 Ор ган ска ма те ри ја, kg/dan 4,00 3,15 8,7
 Укуп ни азот, N, g/dan 206 267 726
 Фо сфор, P2O5 g/dan 83 167 312
 Ка ли јум, K2O, g/dan 288 121 777
 Кал ци јум, Sa, g/dan 107 105 777
 Маг не зи јум, Mg, g/dan 29 32 135
 На три јум, Na, g/dan 41 53 20
 Хло ри ди, Sl, g/dan 94 79 51
 Гвож ђе, Fe, g/dan 8,3 8,0 16

Еле мен ти у тра го ви ма
 Ман ган, Mn, mg/dan 1.250 1.575 4.200
 Цинк, Zn, mg/dan 617 2.100 4.200
 Бор, В, mg/dan 208 53 5,1
 Ба кар, Cu, mg/dan 125 158 51

 Мо либ ден, Mo, mg/dan 17 21 36

 Ко балт, So, mg/dan 8,5 21 21

 Пре ма то ме, днев но, у сли ву реке Раље, иско ри сти се око 2.450 m3 во де 
ко ја се из ли ва у по вр шин ске то ко ве, по ква ли те ту изу зет но за га ђе не ор ган-
ским ма те ри ја лом, ни тра ти ма и ни три ти ма, амо ни ја ком, итд. До би ја се 2,3 
то не ор ган ских ма те ри ја, 0,64 то не укуп ног азо та, ве ће ко ли чи не фо сфо ра, 
ка ли ју ма, гвож ђа, хло ри да итд. По ред ово га, до би ја се чи тав низ ме та ла у 
тра го ви ма ко ји ути чу на ква ли тет зем љиш та. Ова во да се из ли ва у ло кал не 
по то ке, а вр ло че сто се из ли ва из по је ди них дво риш та, на са ме пу те ве. 

При то ке реке Раље (по то ци) пред став ља ју обич не ко лек то ре от пад них 
во да. У ускла диш те ном ђу бре ту, у се о ским дво риш ти ма, до ла зи до раз град-
ње ор ган ске ма те ри је под ути ца јем ми кро о р га низама, а као про дукт њи-
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хо вог ме та бо лиз ма ства ра ју це штет ни га со ви ко ји це еми ту ју у ат мо сфе ру 
(амо ни јак, сул фи ди, ме тан).

Испи ра ње стај ња ка киш ни цом има за по сле ди цу за га ђи вање зем љиш та 
и по вр шин ских во да. У зем љиш ту до ла зи до знат ног по ра ста ко ли чи не, на-
ро чи то ни тра та, ка ли ју ма и фо сфо ра, са изра же ним про ди ра њем у дуб ље 
сло је ве зем ље (пре ко 70 cm).

Сли ка 1. Из вор за га ђе ња са по љо при вред них фар ми  
(фо то: Н. Ми ло ше вић) 

Fi gu re 1. So u r ce of pol lu ti on from agri cul tu ral farms (pho to: N. Mi lo še vić)

3.1. 3.  Ут и  цај  от  па д  ни х во да ,  и н фра с т ру к  т у р ни х об је  ка та  - 
об јек  т и ма  ле  п ри  вре  де  на  к ва  л и  те т  по вр ш и н ск и х во-
до  то кова

 По ред раз ви је не по љо при вред не ак тив но сти, по сто ји чи тав низ ин фра-
струк тур них об је ка та у сли ву реке Раље. До ли на реке Раље се, ви ше од по-
ло ви не сво је ду жи не (27km), на ла зи не по сред но по ред аут о пу та Бе о град – 
Ниш и пру ге Бе о град – Ма ла Кр сна. Зах ва љу јући так вом по ло жа ју, дуж то-
ка реке Раље, из гра ђе но је је да не а ест бен зин ских пум пи, ве ли ки број аут-
о ме ха ни чар ских рад њи, аут о пе ри о ница, уго сти тељ ски об је ка ти и мо те ли. 
Пош то је би ло вр ло теш ко одре ди ти ко ли чи ну и за га ђе ност от пад них во-
да, ко ли чи на са ни тар но –фе калних во да ко је се ули ва ју у при то ке реке Раље 
одре ђе на је на осно ву укуп ног бро ја за по сле них рад ни ка у овим об јек ти ма. 
Број за по сле них рад ни ка на бен зин ским пум па ма је око 150, у за нат ским 
ра ди о ни цама 100, и у уго сти тељ ским об јек ти ма 90, тј. укуп но 340 рад ни ка. 
Ако се ра чу на да се днев но по тро ши 50 ли та ра во де по сва ком рад ни ку, у по-
то ке и во до ток Раље из ли је се, без икак вог трет ма на, око 17 m3∙dan са ни тар-
них и фе кал них от пад них во да.

Пра њем по вр ши на бен зин ских пум пи, на ко ји ма се на ла зи наф та и наф-
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тни де ри ва ти, испуш та се, днев но, ве ћа ко ли чи на во де са по ве ћа ном кон-
цен тра ци јом уља и ма сти, као и теш ких ме та ла. Због по ве ћа не кон цен тра-
ције ових ма те ри ја у во ди, по ве ћа на је хе миј ска по трош ња ки се о ника. Ве-
ћи на пум пи има угра ђе не се па ра торе ма сти и уља на ме сти ма пре испуш-
та ња во де у по то ке, ме ђу тим, ве ли ки број ових уређ а ја ни је испра ван и не 
ко ри сти се. Из аут о пе ри о ница, уго сти тељ ских об је ка та и мо те ла из ли ва се у 
по то ке ве ћа ко ли чи на во де по ве ћа не кон цен тра ције де тер џе ната, су спен до-
ва них ма те ри ја. Теш ко је одре ди ти тач ну ко ли чи ну ових во да, али се про це-
њу је да је та ко ли чи на око 30m3∙dan. Ре зул та ти мо ни то рин га ква ли те та во де 
при ка за ни су у та бе ла ма 4, 5. и 6. 

Та бе ла 4. Мо ни то рин га ква ли те та во де реке Раље то ком 2011. го ди не (из-
вор: ориг и нал)

Tab le 4.  Mo ni to ring of the ri ver Ral ja wa ter qu a lity in 2011 (so u r ce: orig i nal)
да тум t0C pH O2

O2 
% БПК5 KMnO4 HPK Сусп. че сти це Укуп. фо сфа ти

17.4.2011 10,7 8,1 8,3 74 1,5 27,3 6,8 1 0,149

17.7.2011 26.5 7.9 2.3 28 4.2 30.9 7.7 6 0.823

24.9.2011 10,6 7,8 5,6 50 3,8 18,0 4,5 24 0,210

18.12.2011 6,0 8,1 9,8 79 1,1 17,2 4,3 3 0,161

Из та бе ле 4. мо же се за па зи ти да је кон цен тра ција ки се о ника у во ди ви-
со ка, и да се сма њу је са по ве ћа њем тем пе ра туре во де, док исто вре ме но ра сте 
би о хе миј ска по трош ња ки се о ника ко ја је нај ве ћа у лет њим ме се ци ма ка да је 
по ве ћан са др жај ор ган ских са сто ја ка у во ди и по ја чан ме та бо ли зам ми кро-
о р га низама. У та бе ли 5. мо же мо за па зи ти да су сви па ра ме три ква ли те та 
из над мак си мал но доз во ље них за во де II и III кла се ква ли те та. То ком лет-
њих ме се ци ра сте са др жај гвож ђа, фо сфа та, ни тра та и ни три та, као и елек-
тро ли тич ка про вод љи вост во де. Су ви оста так је та ко ђе по ве ћан што до нек-
ле ин ди ци ра на при су ство ми не рал них че сти ца у во ди (ероз и о ни про це си).

Та бе ла 5. Ре зул та ти мо ни то рин га ква ли те та во де реке Раље то ком 2011.  
(из вор: ориг и нал) 

Tab le 5.  Re sul ts of mo ni to ring of the ri ver Ral ja wa ter qu a lity in 2011 (so u r ce: 
orig i nal) 

Да тум Ор то фо-
сфати

Су ви 
оста так

Елек тро про-
вод љи вост Ал калитет Твр до ћа Fe NH3 NO2 NO3 TOC

17.4.2011 0,060 604 850 382,4 183,9 <0.05 0.20 0.018 0.9 7.53

17.7.2011 0.477 702 1020 392 435.7 0.13 1.24 0.195 <0.5 8.71

24.9.2011 0,202 889 1150 352,5 500,0 0,004 0,40 0,04 0,8 7,97

18.12.2011 0,158 813 1110 355,0 491,4 0,008 0,21 0,008 0,60 6,58

Та бе ла 6. До пун ски фи зи ко-хе миј ски па ра ме три (из вор: ориг и нал)
Tab le 6.  Ad di ti o nal physi co-che mi cal pa ra me ters (so u r ce: orig i nal)

Да тум Хло ри ди Де те ре џент
(АБЦ суп стан це) Cu Zn Pb Cd Ni Аs Hg Наф тa Фе но ли

24.9. 179,3 0,07 0,002 0,010 <0,007 0,0026 <0,006 0,003 <0,0005 <0,005 <0,001

18.12. 170,2 0,09 0,010 0,009 <0.008 0.0025 <0.005 0.013 <0.0008 <0.010 <0.005
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У та бе ли 6 при ка за на су за га ђе ња реке Раље хло ри ди ма, де тер џен тима, 
теш ким ме та ли ма, наф тним де ри ва тима и фе но ли ма. Ко ли чи на ових еле-
ме на та је по ве ћа на и пре ва зи лази у свим узор ци ма мак си мал но доз во ље не 
кон цен тра ције (МДК). За по тре бе ана ли зе фи зич ко-хе миј ских ка рак те ри-
стика во де реке Раље, при ка за не у та бе ли 7, у ок ви ру спро ве де них истра жи-
ва ња то ком 2011. го ди не, урађ е не су се ри је испи ти ва ња у раз ли чи тим де ло-
ви ма го ди не, са ци љем да се уста но ви ко ји пе ри о ди го ди не су кри тич ни за 
ква ли тет по вр шин ских во да. Мо же се за па зи ти да је pH вред ност ујед на че-
на, и да се кре ће од 7,9 у но вем бру до мак си мал не вред но сти 8,3 у ок то бру, 
док су, то ком оста лих ме се ци, ре ги стро вана нез нат на од сту па ња. На осно-
ву оста лих па ра ме тара мо же се зак љу чи ти да су во де реке Раље кон стан тно 
за га ђе не, и да за га ђе ња не за ви се од пе ри о да го ди не. Ква ли тет по вр шин ске 
во де се наг ло ме ња по сле спа ја ња реке Раље са ко лек то ром пре ду зе ћа „U.S. 
Ste el Ser bia”. Наг ле про ме не pH вред но сти ука зу ју на то да су за га ђе ња кон-
стан тна, при че му наг ло ра сте и мут но ћа во де SiO2 (mg∙l). Би о хе миј ска по-
трош ња ки се о ника та ко ђе је по ве за на са овим про ме на ма, што ука зу је на 
при су ство ор ган ских за га ђе ња у во до то ку. Пре ули ва у от пад не во де на ве-
де ног пре ду зе ћа, би о хе миј ска по трош ња ки се о ника кре та ла се 1,08 – 15,78 
mg∙l, по сле спа ја ња са ко лек то ром 3,07 – 52,24 mg∙l. 

Та бе ла 7.  Фи зич ко-хе миј ске ка рак те ри стике во де реке Раље уз вод но од 
ули ва от пад них во да „U.S. Ste el Ser bia’’  y 2011. го ди ни (из вор: 
ориг и нал)

Tab le 7.   Physi co-che mi cal cha rac te ri stics of the ri ver Ral ja wa ter up stre am from 
the in flow of wa ste wa ter from “U. S. Ste el Ser bi a”  in 2011 (so u r ce: 
orig i nal)

је дин. 
мере 24.1.2011 07.3.2011 03.5.2011 04.7.2011 30. 10.2011 21.11.2011 19.12.2011

Мут но ћа SiO2 mg∙l 20 50 200 150 200 50 20

pH вред ност - 8.1 8.2 8.2 8.0 8.3 7.9 8.0
Ни тра ти (као N) mg∙l 1.799 2.33 0.73 0.556 1.442 3.933 1.494
Ни три ти (као N) mg∙l 0.003 0.002 0.003 0.002 0.006 0.002 0.030
Амо ни јум јон (као N) mg∙l 0.097 0.272 0.389 0.097 1.942 0.097 0.078
Хло ри ди (Sl) mg∙l 70.13 54.76 70.20 77.25 54.79 71.73 84.12
Uтро шак KMnO4 mg∙l 18.33 49.00 67.32 52.47 73.00 51.20 17.7
Гвож ђе (Fe) mg∙l 0.25 0.50 0.50 0.67 0.17 0.25 0.10
Де тер џен ти ањон ски mg∙l 0.03 0.038 0.033 0.043 0.058 0.037 0.030
Фе но ли mg∙l 0.056 0.001 0.02 0.001 0.001 0.004 0.001
Фо сфа ти mg∙l 0.318 0.339 0.277 0.694 0.609 0.677 0.346
Су спенд. ма те ри је mg∙l 36 20 42 72 38 26 20
Ки се о ник mg∙l 10.55 10.74 6.21 5.02 6.07 10.82 12.33
ХПК mg∙l 28 23 28 48 35 18 19.2
БПК5 mg∙l 1.08 11.24 4.44 3,61 15.78 6.20 4.22
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Ба кар mg∙l 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
Цинк mg∙l 0.012 0.085 0.107 0.115 0.047 0.073 0.015
Хром укун ни mg∙l 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006
Оло во mg∙l 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

Та бе ла 8.  Фи зич ко-хе миј ске ка рак те ри стике во де реке Раље уз вод но од 
ули ва от пад них во да „U.S. Ste el Ser bia” у 2012. го ди ни (из вор: 
ориг и нал)

Tab le 8.   Physi co-che mi cal cha rac te ri stics of the ri ver Ral ja wa ter up stre am from 
the in flow of wa ste wa ter from “U.S. Ste el Ser bi a” in 2012 (so u r ce: 
orig i nal)

јед.мере 19.01.2012 11.02.2012 13.03.2012 17.5.2012 14.06.2012 18.07.2012 20.08.2012

 Мут но ћа SiО2 mg∙l 300 30 800 20 50 60 200

 pH вред ност 8.15 8 8.65 8.15 8 7.8 8.05
 Ни тра ти (као N) mg∙l 2.685 1.323 0.782 0.346 0.457 0.513 0.425

 Ни три ти (као N) mg∙l 0.009 0.003 <0.002 0.002 0.003 0.003 0.03

 Амо ни јум јон
(као N) mg∙l 0.078 0.097 0.583 0.194 0.233 0.194 0.971

 Хло ри ди (Cl) mg∙l 81.13 72.69 43.33 70.47 77.01 50.83 40.99

 Uтро шак KMnО4 mg∙l 44.56 54.05 113.16 23.11 23.26 19.09 33.5

 Гвож ђе (Fe) mg∙l 1 0.2 0.67 0.67 0.33 0.33 0.67
 Де тер џен ти  

ањон ски mg∙l <0.030 0.038 0.046 0.27 0.472 0.018 <0.03

 Фе но ли mg∙l 0.006 0.003 0.002 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

 Фо сфа ти mg∙l 0.521 0.29 - 0.29 0.04 0.726 0.983

 Оста так  испи ра ња     
не фил трир а не во де mg∙l 582 652 834 606 626 638 602

 Оста так испи ра ња 
фил трир а не во де mg∙l 522 638 434 588 608 528 566

 Су спен до ване ма-
те ри је mg∙l 60 14 400 18 18 110 66

 Се ди мен тне  ма-
те ри је mg∙2h <0.10 <0.10 1 <0.10 0.1 0.1 0.3

 Ки це о ник mg∙l 12 12.23 9.85 7.75 5.17 6.17 6.15
 ХПК mg∙l 19 31 30 20 22 20 4
 БПК5 mg∙l 10.52 3.07 52.4 7.98 4.69 5.36 22
 Ба кап mg∙l <0.003 <0.003 0.016 <0.003 <0.03 <0.003 <0.03
 Цинк mg∙l 0.101 0.056 0.027 0.031 0.079 0.058 0.043

 Хром укуп ни mg∙l 0.006 <0.006 <0.006 0.006 <0.006 <0.006 <0.006
 Кад ми јум mg∙l <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

 Оло во mg∙l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
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На осно ву при ка за них истра жи ва ња (та бе ла 7, 8, 9.), кон ста ту је се 
да укуп на ко ли чи на от пад них во да из об је ка та ма ле при вре де из но
си о ко 50 m3∙dan. Изу зет но је за га ђе на и не га тив но ути че на ква ли тет во де 
реке Раље и ње них при то ка. По трош њу ки се о ника (БПК5), вред но сти са ни-
тар не (фе кал не) от пад не во де се про це њу је на 200 gO2∙m

3, а во де од пра ња 
опре ме и во зи ла 300 gO2∙m

3 БПК5.
У на став ку су при ка за ни ре зул та ти фи зич ко-хе миј ских испи ти ва ња 

ква ли те та во де реке Раље, на мер ном ме сту бр. 4, у Ра дин ци ма.  
Мо же се кон ста то вати да су во де реке Раље, пре сме де рев ске Же ле за ре, 

од но сно, уз вод но од ули ва от пад них во да из ко лек то ра же ле за ре, на гра ни-
ци II и III кла се ква ли те та. Кон цен тра ција   су спен до ва них ма те ри ја, гвож-
ђа, цин ка, ХПК, БПК, фе но ла и амо ни ја ка, из над мак си мал но доз во ље не 
кон цен тра ције (МДК). U пе ри о ду истра жи ва ња ди на ми ка узор ко ва ња би-
ла је два пу та ме сеч но. Мак си мал не кон цен тра ције су спен до ва них ма те ри-
ја у пе ри о ду 2011. го ди не би ле су у ин тер ва лу 160 – 498 mg, амо ни ја ка 0,389 
– 1,667 mg, ХПК 47,95 – 125 mg, БПК5 12,31 - 36,19 gO2∙m

3  гвож ђа 0,4 – 2,1 mg, 
цин ка 0,127 – 0,7 mg и фе но ла 0,133 – 1,8 mg. По ве ћа не кон цен тра ције амо ни-
ја ка, су спен до ва них ма те ри ја, ХПК и БПК су по сле ди ца за га ђе ња ко му нал-
ним от пад ним во да ма из по љо при вред не де лат но сти, не ре ше ног проб ле ма 
од во ђе ња и прер а де от пад них во да са фар ми, као и не по сто јања ка на ли за-
ције. По ве ћа ње кон цен тра ције гвож ђа и цин ка је по сле ди ца раз ног от па да 
ко ји се ба ца, као и ге о лош ког са ста ва зем љиш та. У та бе ли  10. дат је при каз 
ква ли те та во де реке Раље за пе ри од 2010 – 2011. го ди не. У 2010. го ди ни, од 
17 узо ра ка кон цен тра ција су спен до ва них ма те ри ја би ла је 11 пу та ве ћа од 
МДК, амо ни ја ка 1, гвож ђа 10, су спен до ва них ма те ри ја 11, ХПК 15, БПК 13, 
цин ка 1 и фе но ла 3 пу та. Важ но је иста ћи да су оста ли ме ре ни па ра ме три 
би ли испод МДК, као сул фа ти, хло ри ди, фо сфа ти, ни тра ти, ни три ти, на три-
јум, оло во, хром, кад ми јум, ба кар, се ди мен тне ма те ри је и ки се о ник. Ре зул-
та ти ком плет них ана ли за су обим ни и не мо гу би ти сви при ка за ни у овом 
раду. Са др жај гвож ђа је по сле ди ца же лез ног от па да, али и ор ган ског от па да 
ко ји са др жи гвож ђе (крв, от пад из кла ни ца и сл.).

Ор ган ски от пад та ко ђе ути че на по ве ћан са др жа ја ни тра та, ни три та, 
амо ни јум јо на и фе но ла.

Та бе ла 9. Ре зул та ти фи зич ко-хе миј ских иси ти ва ња во де реке Раље у Ра дин-
цу М – 4 (из вор: ориг и нал)

Tab le 9.  Re sul ts of physi co-che mi cal anal yses of the ri ver Ral ja wa ter in Ra di nac 
M–4 (so u r ce: orig i nal)

Ор га но леп тички прег лед Мут на, бле до-жу те бо је

р.б. Па ра ме тар Је ди ни ца 
мере МДК До би је на 

вред ност
Оз на ка 
ме то де

1 Тем пе ра тура ваз ду ха °C - 10.5 -

2 Тем пе ра тура во де °C - 20.0 1.1.1-S

3 Мут но ћа  (SiO2) mg∙l - 100 1.1.69-S
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4 pH вред ност - 6.8-8.5 8.20 1.1.6-S

5 Ни тра ти (као N) mg∙l 10.0 1.617 1.1.52-S

6 Ни три ти (као N) mg∙l 0.0. 0.122 1.1.53-S

7 Амо ни јум јон (као N) mg∙l 1.0 1.554 1.1.18-S

8 Хло ри ди (Cl ) mg∙l - 49.75 1.1.36-S

9 Uтро шак KMnO4 mg∙l - 12.20 1.1.10-S

10 Гвож ђе (Fе) mg∙l -0.30 1.0 1.1.32-S

11 Де тер џен ти ањон ски mg∙l - 0.556 1.1.28-S

12 Фе но ли mg∙l 0.001 0.001 1.1.29-S

13 Фо сфа ти mg∙l - 0.393 1.1.31-S

14 Оста так испи ра ња не фил трир а не 
во де mg∙l - 342.0 1.1.7-S

15 Оста так испи ра ња фил трир а не 
во де mg∙l 1.000 308.0 1.1.7-S

16 Су спен до ване ма те ри је mg∙l 30.0 34.0 1.1.9-S

17 Се ди мен тне ма те ри је mg∙l ∙2h - 0.10 1.1.8-S

18 Ки се о ник mg∙l 6.0 7.40 1.1.14-S

19 ХПК mg∙l 12 26 1.1.11-S

20 БПК5 mg∙l 4 6.28 1.1.15-S

21 Ба кап mg∙l 0.10 0.03 1.1.23-S

22 Цинк mg∙l 0.20 1.12 1.1.27-S

23 Хром укуп ни mg∙l 0.10 0.006 1.1.38-S

24 Кад ми јум mg∙l 0.005 0.002 1.1.39-S

25 Оло во mg∙l 0.05 0.034 1.1.54-S

 Део ре зул та та испи ти ва ња хе миј ских па ра ме тара ква ли те та во де ре-
ке Раље на мер ном ме сту М2 и М3 при ка зан је у та бе ли 10. Испи ти ва ња су 
из вр ше на пре ма при ло же ним стан дар ди ма. Ква ли тет во де на ла зи се у за ко-
ном про пи са ним стан дар ди ма за во ду II кла се ква ли те та. Мер но ме сто М3 
на ла зи се 500m испод Ма лог По жа рев ца.  

Као што се мо же ви де ти из прет ход не та бе ле, у ок ви ру ре а ли за ције про-
гра ма истра жи ва ња ква ли те та во де и се ди ме ната, у сли ву реке Раље, ор га-
ни зо вано је 7 стал них пун кто ва (ста ни ца за мо ни то ринг ква ли те та). На се-
дам де фи ни са них мер них ме ста одре ђи ва но је ше сна ест фи зич ко-хе миј ских 
ка рак те ри стика во де реке Раље, за ко је се прет по став љало да че сто од сту па-
ју од за ко ном пред ви ђе них вред но сти. На осно ву до би је них вред но сти, нај-
чеш ће од сту па ње од мак си мал но доз во ље них вред но сти (МДК) се бе ле жи 
код сле де ћих па ра ме тара: ра ство ре ни ки се о ник и про це нат ра ство ре ног ки-
се о ника, БПК5, са др жа ја су спен до ва них ма те ри ја, ХПК5, ни три та, гвож ђа, 
фе но ла, цин ка, амо ни јум јо на.
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Та бе ла 10. Из веш тај о испи ти ва њу фи зич ко-хе миј ских па ра ме тара (из вор: 
ориг и нал)

Tab le 10. Re port on the in ve sti ga tion of physi co-che mi cal pa ra me ters (so u r ce: 
orig i nal)

Из веш тај о испи ти ва њу 
М - 2 - 3

Broj: 09-12-2146 
Da tum: 06.11.2011.

Па ра ме тар Вред-
ност MDK Стан дард

Фи зич ке и фи зич ко-хе миј ске ка рак те ри с тике

pH вред ност 7.5 ISO 10523:1994

Ки се о ник O2 [mg/l] 0.3 SRPS ISO 5814:1994

За си ће ње ки се о ни ком [%] 4 SRPS ISO 5814:1994

Би о хе миј ска по трош ња ки се о ника БПК5 [mg/l] 2.3 SRPS ISO 5815:1994

Хе миј ска по трош ња ки се о ника (из kmno4) O2 
[mg/l] 1.3 PRI 1 P-IВ-9a

Су спен до ване ма те ри је на 103-105°C [mg/l] 3 SMEWW 19th m 
2540 D.

Су ви оста так фил трир а не во де на 105°C [mg/l] 542 SMEWW 19th m 
2540 B.

Елек тро ли тиц ка про вод љи вост на 20°C [µs/cm] 810 ISO 7888:1985

Амо ни јум јон NH4 [mg/l] 0.2 PRI1 P-В-2/A

Ни три ти NO2
-/N [mg/l] <0.002 Prl 1 P-В-32/A

Ни тра ти NO3
-/N [mg/l] <0.5 EPA 300.1

Сме ша ор ган ских је ди ње ња

Фе но ли [mg/l] <0.001 SRPS ISO 6439:1997

Ме та ли ААС-Хи дрид на тех ни ка

Ар сен Аs [mg/l] 0.001 EPA 206.3

Ме та ли, тех ни ка ИЦП-ОЕС

Гвож ђе Fe [mg/l] 0.05 EPA 200.7Rev 5

Цинк Zn [mg/l] 0.005 EPA 200.7Rev 5

Оло во Pb [mg/l] <0.005 EPA 200.7Rev 5

3.2. Ин ду стриј ске от пад не во де
Нај зна чај нији об је кат у сли ву реке Раље до сме де рев ске Же ле за ре је Ви-

нар ски по друм у Ко ла ри ма, ко ји је ду ги низ го ди на по сло вао у ок ви ру ПК 
„Го до мин”, а од ју ла 2008. го ди не ради у ок ви ру фа бри ке за про из вод њу воћ-
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них со ко ва „Фру ви та” из Лу њев ца. У њој се са да про из во де пре ва сход но 
воћ не ка ше од бре скве, ја бу ке и дру гих вр ста. Ра чу на се да је за про из вод њу 
ви на би ло по треб но око 20 l во де по 1 l про из ве де ног ви на, а да је ко ли чи-
на от пад не во де око 7 l по 1 l ви на. U Ви нар ском по дру му се про из во дило 
го диш ње 1∙106l ви на, што зна чи да се го диш ње испуш та ло пре ко 70.000 m3 
от пад них во да изу зет но за га ђе них су спен до ва ним ма те ри јама, ХПК5, БПК5, 
раз ним со ли ма, ки се ли нама и ба за ма, ко је су се упо треб ља вале у тех но лош-
ком про це су про из вод ње ви на. От пад на во да се из ли ва ла ди рек тно у ре-
ку Раљу без икак вог трет ма на. У ви ше на вра та је под но ше на пре кр шај на 
при ја ва од го вор ним ли ци ма у Ви нар ском по дру му, али без икак вог ефек та. 
Ни је се ни кад вр ши ло одре ђи ва ње фи зич ко-хе миј ских ка рак те ри е тика от-
пад них во да, али је поз на то да је са мо БПК5 у так вој вр сти во да пре ко 800 
mg∙l, a МДК za БПК5 за дру гу кла су во да ко јој при па да ју во де реке Раље је 4 
mg∙l. Важ но је иста ћи, да се во да ни је испуш та ла у кон ти ну и тету то ком це-
ле го ди не, не го са мо у пе ри о ду от ку па грож ђа (сеп тем бар и ок то бар). Приб-
лиж ну ко ли чи ну во де са слич ним фи зич ко-хе миј ским ка рак те ри сти кама 
испуш та, то ком 2008. и 2009. го ди не, и фа бри ка „Фру ви та”. Ка да се има у ви-
ду да се у тех но лош ком про це су про из вод ње ви на и со ко ва ко ри сти NaOH-
кри стал ни, NSl, та ни ни, K2S2O5, же ла тин, К-фе ро ци ја нид, бен то нит, сред-
ства за де зин фек цију, де тер џент итд., мо же се зак љу чи ти да је от пад на во да 
изу зет но за га ђе на. Пе ри о дич но испуш та ње во де је не по вољ но јер ства ра у 
реци „у дар не кон цен тра ције”.

3.4. Де по ни је ко му нал ног чвр стог от па да у сли ву реке Раље
У сли ву реке Раље, по сто ји не ко ли ко уређ е них де по ни ја за ко му нал ни 

чвр сти от пад. Ме ђу тим, по сто је и див ље, не у ре ђене де по ни је. На ци о нал ном 
стра те ги јом управ ља ња ко му нал ним от па дом, усво је ном на сед ни ци Вла де 
Ср би је, пред ви ђе но је да ко ли чи на ко му нал ног от па да, ко ји се днев но са ку-
пи по ста нов ни ку, мо же да из но си 0,8 kg. Зна чи да се у сли ву реке Раље „про-
из ве де” днев но око 28 то на ко му нал ног от па да. 

Има ју ћи у ви ду да је ово изра зи то по љо при вред но по друч је струк ту ра 
про из ве де ног ко му нал ног от па да је неш то из ме ње на у од но су на струк ту ру 
ко му нал ног от па да на ни воу Ср би је, јер је удео ор ган ског ма те ри јала знат-
но ве ћи, док је удео па пи ра, тек сти ла, стак ла, по ли е ти лена, пла сти ке, гу ме 
и ме та ла знат но ма њи та бе ла 11. Са став ко му нал ног от па да уг лав ном чи ни 
от пад из до ма ћин ства, јав них по вр ши на,  уго сти тељ ских об је ка та, гра ђе-
вин ски шут и раз ни дру ги ка ба сти от пад. Ова чи ње ни ца мо же да бу де и ве-
ли ка пред ност, јер се ради о ма те ри јалу ко ји је би о раз град љив и чи јом прер-
а дом мо же да се до би је енер ги ја. Ова вр ста от па да се у зем ља ма Европ ске 
уни је ко ри сти у ре цик ла жи.

На де по ни јама ко му нал ног от па да се че сто мо же на ћи и жи во тињ ски 
от пад ко ји по ти че из до ма ћин става, али и по го на за прер а ду ме са и га је ње 
сто ке. Овај от пад чи не от па ци ме са, ко сти, ко же и дру гих де ло ва жи во ти ња. 
Ова вр ста от па да пред став ља ка те го ри ју опа сног от па да и из во ра за ра зе. За-
бра ње но је њи хо во од ла га ње на де по ни ји ко му нал ног от па да. У МЗ „Раља”, 
„Ма ла Иван ча” и „Ма ли По жа ре вац” по сто ји еви ден ци ја о по ло жа ју, ко ли-
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чи ни и струк ту ри ко му нал ног от па да, а у дру гим ме сним за јед ни цама так ва 
еви ден ци ја не по сто ји.

 Го диш ње се, по ред реке Раље, де по ну је око 3.000 то на не пре вре ле ко-
ми не ко ја се са сто ји од се мен ки и по ко жи це во ћа, или око 20% од укуп не 
ко ли чи не грож ђа и око 900 то на вин ског та ло га, ко ји са др же ко а гу лан те и 
вин ски ква сац. До би ја се око 6% вин ског та ло га од укуп не ко ли чи не грож-
ђа. Зна чи, го диш ње се укуп но до би ја око 3.900 тона ор ган ског та ло га, ко ји 
се од ла гао по ред реке Раље. Ко ми на се од ла же по ред де по ни ја, без икак-
вог трет ма на. Ово се де ша ва у вре ме про из вод ње ви на. При овој про из вод-
њи, пе тељ ке, кош ти це, тру ло во ће, пред став ља ју от пад ко ји се из фа брич ког 
кру га уг лав ном ба ца у реку Раљу.

Мно ги от пад ни ма те ри јали ко ји би тре ба ло по себ но да се тре ти ра ју, као 
што је жи во ти њеки от пад при прер а ди ме са, од ла жу се на „див ље” де по ни
је. Ових див љих де по ни ја жи во тињ ског от па да, по рек лом из ми ни-фар ми, 
ми ни-кла ни ца, од но сно, из об је ка та ма ле при вре де, има ви ше дуж реке Ра
ље, али све су то де по ни је раз ли чи тих ве ли чи на, па и пе ри о дич ног ка рак те
ра, због на чи на рада и тех но ло гије.

У сли ву реке Раље има ви ше ми ни-фар ми, па стај ња ци и оста ли от пад са 
ових ми ни-фар ми пре ко по вр шинских во да, а због од су ства ка на ли за ци о-
них си сте ма, та ко ђе за га ђу је реку Раљу.

Лив ни ца „Раља” у Раљи (Со пот), у 2011. го ди ни, ни је про из во дила лив
нич ко  ин ду стриј ски от пад, а ка кав ће би ти от пад ни ма те ри јал из ових по
го на у бу дућ но сти, за ви си од ви ше раз ли чи тих фак то ра.

Табела 11. Микробиолошка анализа воде реке Раље
Table 11.    Microbiological analysis of the river Ralja water

Ме сто узи ма ња узор ка река Раља код Uм ча ра
Да тум узор ко ва ња 25.09.2008.
Ин декс фо сфа таз не ак тив но сти 1,7 II — III кла са
Фи зи о лош ке гру пе Број ко ло ни ја у 1cm-3

Хе те ро троф не 7 200
оли го троф не 120 000
Про те о ли тичне 4 000
Са ха ро ли тичне 3 700
Ли по ли тич ке 1 200
Ами ло ли тич ке 0

Кла са бо ни те та -по Кохл-у II кла са
Сте пен са мо пре чиш ћа вања 

(до ми нан тна ми кроф ло ра) ~r f 16,7 аут о пу ри фи кација до бра

4. ЗАК ЉУЧ ЦИ 
Испи та ни узор ци во де, се ди ме ната и емул го ва них ма те ри ја у во до то ку 

Раље, ука зу ју на то да се во до ток од ли ку је до бром прир од ном спо соб нош ћу 
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са мо пре чиш ћа вања. И по ред еви ден тно при сут них тач ка стих за га ђи вача у 
це лом сли ву, све до уш ћа, во де се на ла зе на гра ни ци II - III кла се ква ли те та. 

Ор ган ске ма те ри је про те ин ског и уг ље но хи драт ног (мо но са ха рид ни 
тип) по рек ла оп те ре ћују цео во до ток, као и фе кал на за га ђе ња и дру га ор-
ган ска и не о р ган ска је ди ње ња. Удео ма сних по лу та ната зна чај но је ма њи. 
Бак те ри је, ин ди ка тори по ли са ха рид них ма те ри ја ни су при сут не. Тем пе ра-
тура во де по ка зу је ка рак те ри стичне се зон ске ва ри ја ције, ко је су ре ла тив но 
ве ли ке и кре ћу  се oд 5,4°C, у ја ну а ру, до 23,6°C, у ју лу.

Основ ни фи зич ко-хе миј ски па ра ме три стал но су у гра ни ца ма пред ви-
ђе ним за II кла су бо ни те та, ту су: pH вред ност, пе тод нев на би о хе миј ска по-
трош ња ки се о ника (БПК5), кон цен тра ције су вог остат ка, гвож ђа, амо ни јум 
јо на и ни тра та.

Ре ги стро ване су уоб и ча јене осци ла ци је pH вред но сти, од 7,8 до 8,2, те је 
во да кон стан тно би ла бла го ал кал на, што је уоб и ча јено за овај тип от пад них 
во да ко је се из ли ва ју у по вр шин ске то ко ве.

Са др жај гвож ђа ни је био по ве ћан, чак ни при ве ли ким про ти ца јима, и 
кре тао се ујед на че но то ком це ле 2011. го ди не. Раз град ни про дук ти про те-
ин ских ма те ри ја (амо ни јум јон, ни три ти и ни тра ти) кон стан тно су при сут-
ни у во ди реке Раље, а кон цен тра ције има зна чај ни је ва ри ја ције, за ви сно од 
го диш њег до ба. Пе тод нев на би о хе миј ска по трош ња ки се о ника је ни ска и 
ре ла тив но ста бил на и кре ће се од 1,5 mg∙l O2, у апри лу, до 4,2 mg∙l O2, у ју лу, 
ка да је ве ли ко пре ко ра чење МДК. Кон цен тра ција су вог остат ка кре ћу се у 
оп се гу 604 – 889 mg∙l, а ви со ке вред но сти су по сле ди ца оби ља ра ство ре них 
со ли, осим у по вод њи ма ка да кон цен тра ција осет но па да. Кон цен тра ција 
амо ни јум јо на ва рира у то ку го ди не од 0,20 mg∙l до 1,24 mg∙l, док је кон цен-
тра ција у ју лу, од 1,24 mg∙l, би ла осет но из над МДК. Ни три ти та ко ђе осет но 
ва рир а ју, од 0,008 mg∙l, у де цем бру, до 0,195 mg∙l, у ју ну, а то ком ју ла  МДК 
је био ско ро че ти ри пу та ве ћи од до зо во љене вред но сти одре ђе не за II кла-
су бо ни те та.

Кон цен тра ција ни тра та, као крај њег об ли ка раз град ње про те ин ских ма-
те ри ја, за ви си до брим де лом и од са др жа ја у во ди ра ство ре ног ки се о ника 
по треб нор за њи хо ву ок си да цију и кре ће се од 0,5 mg∙l дo 0,9 mg∙l, што је 
уоб и ча јено. Нај ве ћа кон цен тра ција ор то фо сфата ре ги стро вана је у ју лу 
0,477 mg∙l, ка да је нај ни жи во до стај, док је ми ни мум у апри лу, 0,06 mg∙l. Са-
др жај ки се о ника зна чај но опа да при ви со ким тем пе ра ту ра ма, и у ју лу па да 
на 2,3 mg∙l, што је ско ро на гра ни ци да угро зи хи дро би о те. У сеп тем бру је 
де фи цит ми ни ма лан, 5,6 mg∙l, а у оста лим узор ци ма кон цен тра ција ва рира 
од 8,3-9,8 mg∙l, и од го ва ра I кла си. Хе миј ска по трош ња ки се о ника је у гра-
ни ца ма 4,3-7,7 mg∙l O2, што је испод МДК и од го ва ра II кла си реч них во да. 
Ки се о нич ки ре жим је бла го по ре ме ћен, као и прет ход не го ди не.

Кон цен тра ција су спен до ва них ма те ри ја је ни ска и кре ће се од 1 mg∙l до 
24 mg∙l што је по вољ но и ука зу је на то да у уз вод ном де лу сли ва ни је би ло 
обил ни јих па да ви на не но сред но пре узор ко ва ња.

Пре ма ре зул та тима из вр ше них ла бо ра то риј ских испи ти ва ња мо же се 
кон ста то вати да ток сич не ма те ри је из ове гру пе па ра ме тара (де тер џен ти, теш-
ки и ток сич ни ме та ли, испар љи ви фе на ли и ми не рал на уља) ни су зна чај ни је 



ЈУЛ-ДЕЦЕМБАР, 2013. 71

при сут не у во ди реке Раље и не угра жа ва ју овај во до ток. Овак ва си ту а ција се 
прак тич на одр жа ва већ ви ше го ди на што је ве о ма еко лош ки по вољ но. 

Кон цен тра ција хло ри да је би ла ек стрем но ви со ка 179 mg∙l, што је нај ве-
ро ват није по сле ди ца ге о хе миј ског са ста ва зем љиш та, јер дру ги испи ти ва ни 
па ра ме три не ука зу ју на зна чај ни ји ути цај са ни тар них от пад них во да. Ме ђу 
испи ти ва ним теш ким и ток сич ним ме та ли ма ут вр ђе но је са мо ми ни мал но 
при су ство цин ка 0,020 mg∙l, ба кра 0,002 mg∙l и ар се на 0,003 mg∙l, док оло во, 
кад ми јум, никл и жи ва ни су ре ги стро вани у мер љи вим кон цен тра ци јама, 
што је по зи тив но са еко-ток си ко лош ког зна ча ја.

Од ор ган ских ми кро по лу та ната, нисy при сут ни де тер џен ти на ба зи АБС 
суп стан ци и ми не рал на уља, док су испар љи ви фе но ли на са мој гра ни ци де-
тек ци је, што је зна чај но и по вољ но за очу ва ње жи вог све та у во ди.

Овак ви ре зул та ти су знак да је во де Раље мо гу ће ко ри сти ти и за на па ја-
ње сто ке и за на вод ња вање, без бо јаз ни од евен ту ал них не га тив них ефе ка та, 
што је ре ла тив но рет ко код ма лих во до то кова.

У во ди реке Раље, пре ма ре зул та тима иден ти фи ка ције бак те ри ја, нај-
чеш ће су би ле при сут не сле де ће бак те риј ске вр сте: Esh. co li, En te ro bac ter sp., 
Ci tro bac ter sp. и Pse u do mo nas aer u gi nosa. Еви ден тно је да се ради са мо о све-
жем фе кал ном за га ђе њу. Сул фи то ре ду кујуће кло стри ди је су стал но при сут-
не у во ди Раље, а њи хов број у 1 dm3 во де ни је се мо гао одре ди ти ни у јед ном 
узор ку због ве ли ког по ра ста ко ло ни ја, од но сно прер о ја вања под ло га што 
ука зу је на то да се део ор ган ских ма те ри ја, иста ло же них у реч ном му љу, раз-
гра ђу је у ана е роб ном про це су. Ми кро би о лошка си ту а ција је неш то ло ши ја 
не го 2007. го ди не.

Пре ма ре зул та тима из вр ше них испи ти ва ња ана ли зи ран узо рак је при-
па дао II кла си бо ни те та по Кохл-у. Ова кав на лаз је ма ло бо љи од оче ки ва-
ног, на осно ву ре зул та та дру гих испи ти ва ња обав ље них сеп тем бра ме се ца и 
не од го ва ра у пот пу но сти ре зул та тима на го диш њем ни воу. Ин декс фо сфа-
таз не ак тив но сти био је 1,70, што би од го ва ра ло во ди II-III кла се.

На осно ву струк тур не и са про би о лошке ана ли зе план кто на и фа у не дна, 
узо ра ка во де и се ди мен та Раље, у пе ри о ду ни ских во да, де фи ни сани са про-
би о лошки ста тус омо гу ћио је кон ста та цију да се во де реке Раље код Ум ча ра, 
то ком сеп тем бра 2008. го ди не, мо гу кла си фи ко вати у II и III кла су бо ни те та.

* Овај рад је ре а ли зо ван у ок ви ру про јек та „И стра жи вање кли мат ских про-
ме на на жи вот ну сре ди ну: пра ће ње ути ца ја, адап та ци ја и уб ла жа ва ње” (III 
43007) и про јек та „Но ви би о лош ки ма те ри јали за заш ти ту зем љиш та и во-
да” (ТР37002) ко је фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но лош-
ког раз во ја Ре пуб ли ке Ср би је.
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ANAL YSIS OF THE RI ВER RAL JA WA TER QU A LITY

Alek san dar Anđel ko vić 
Вo ji slav Đe ko vić 
Ned jo Mi lo še vić 
Je le na Ker na lis 

Slo bo dan Mi li vo je vić

Wa ter qu a lity of the ri ver Ral ja was re se a rc hed from the spring to the con flu en ce, to tal len gth 
abo ut 51 km. It was fo und that many users of ri ver wa ter and ri pa ri an areas ca u sed the de gra da tion 
of both sur fa ce wa ter and un der gro und wa ter qu a lity. The re are nu me ro us pol lu ters, and users of 
wa ter and soil for agri cul tu ral pro duc ti on in the dra i na ge ba sin. The ap pli ca tion of pe sti ci des and 
fer ti li sers in agri cul tu ral pro duc ti on ca u se ex ce ssi ve pol lu ti on of both sur fa ce wa ter and un der gro-
und wa ter. The un sol ved com mu nal in fra struc ture le ads to the outfl ow of com mu nal wa ste wa ter 
in to sur fa ce wa ter co u rses. Un pro ce ssed wa ste wa ter from li ve stock farms and from small bu si ness 
firms and the ir fa ci li ties is di schar ged in to the tri bu ta ri es and the main co u r se of the the ri ver Ral ja. 
Emul ga ted sub stan ces from pe trol sta ti ons and car wa shing, com mu nal so lid wa ste, are just so me of 
the pol lu ters which con ta mi nate the wa ter of the ri ver Ral ja in the hil ly co un try of Ser bia. To sol ve 
this by all me ans gre at prob lem, it is ne ce ssary to edu ca te the po pu la tion at all le vels on the sig ni-
fi can ce of the en vi ron ment and wa ter qu a lity for the sur vi val ži vot čo ve ka. Ho we ver, in ad di ti on to 
good edu ca ti on, the prob lem can be sol ved by in ve sting the fi nan ci al me ans in ca pa city bu il ding for 
the chan ne ling and dra i ning of com mu nal wa ste wa ter to the plan ts for pro ce ssing wa ste wa ter and 
com mu nal so lid wa ste.   


