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извршене пилот процене.  

Захвалност дугујем професорима и асистентима Факултета Футура, који су нас 

усмеравали ка практичном раду и иновацијама, тиму који је реализовао пројекте 

ипсред органицазија ОЕУ Наша Љубовија и Екодрина, односно координатору оба 
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РЕЗИМЕ 

Управљање водним ресурсима представља кључно питање у светлу приступања Србије 

у Европску Унију, исто тако и кључан проблем у пракси управљања водним ресурсима у 

Србији. На територијама јединица локалне самоуправе нема довољно капацитета за 

овако сложену проблематику, а законске неусаглашености и недостатак података о 

водним ресурсима је присутна реалност. 

Слив реке Дрине у Србији обухвата најмање 10 општина, на чијим територијама се 

налазе притоке реке Дрине, које углавном припадају водама II реда,  над којима 

надлежност има ресорно министарство преко јединица локалне самоуправе. Подаци о 

еколошком стању акватичних екосистема и на водотоковима I реда које су у надлежности 

ресорног министартсва преко тела надлежних за управљање водама су оскудни, или их 

нема, а нарочито у већини локалне заједнице не располажу правилно тим подацима.   

Што се тиче водотокова II реда, података скоро да нема података о њиховом стању, о 

стању биодиверзитета или пак индикаторима који указују на ниво деградације читавог 

акватичког екосистема. 

Овај рад се бави концептом примене једноставнијих метода за оцену и праћење стања 

површинских акватичких екосистема притока слива реке Дрине, како се могу применити, 

који су бенефити за локалну заједницу и слив реке Дрине и како даље службе у локалној 

заједници треба да наставе мониторинг стања. 

Методе које ће бити описане, односно резултати применљивости ових метода, широко 

су прихваћене у САД и Канади управо као алати за процену ризика деградације водотока, 

или еколошког стања, али и за едукацију локалног становништва који поседују имања 

дуж акватичких екосистема у функцији унапређења водног ресурса. Осим тога, 

примењују се успешно и за процену потреба ревитализације водних токова и њихових 

непосредних рипаријалних подручја. 

У раду ће бити приказани резултати тестирања две методе које могу да дају одговоре на 

проблематику недостајућих података и капацитета, али и да буду веома користан алат у 

подизању јавне свести и нарочито свести локалног становништва о њиховој улози у 

очувању водних ресуса. 
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ABSTRACT 

 

Managing the water resources is one of the key questions in terms of Serbia joining the EU, as 

well as being a major problem in reality of Serbian water management. On the given territory 

the numerous self-managing units do not posses the capacity to deal with such a complex 

problem. In addition, the legal disagreements and a lack of information on the water rescues is 

a factual reality.    

 

River basin of Drina covers at least 10 municipalities, on which territories tributaries of the river 

Drina can be found. Those tributaries mostly fall under the second order under witch the local 

jurisdiction has authority of. Data on the ecological status of aquatic ecosystems and 

watercourses of the first order are under the jurisdiction of Serbia waters and are scarce, if 

existent at all. And the local communities do not have access to that information. 

 

In the case of the watercourses of the second order, there is almost no data on their condition, 

on the status of biodiversity or on indicators indicating the level of degradation of the entire 

aquatic ecosystem. 

 

This paper will primarily deal with simpler methodological approaches for assessing and 

monitoring the status of surface aquatic ecosystems of the tributary of the river Drina: how they 

can be applied, what are the benefits for the local communities and how further services in 

those local communities should continue monitoring the situation. 

 

The methods that will be described, i.e. the results of the applicability of those methods are 

widely accepted in the US and Canada as tools for assessing the risk of watercourse 

degradation, or ecological conditions. But also for the education of the local populations 

possessing estates along aquatic ecosystems in the function of improving water resources. In 

addition, they are also applied successfully to assess the need of revitalization of watercourses 

and their immediate riparian areas.  

 

The paper will show the results of testing two methods that can provide answers to the problem 

of missing data and capacities, but also to be a very useful tool in raising public awareness and 

in particular the awareness of the local population about their role in preserving water 

reservoirs.  



7 
 

САДРЖАЈ 

УВОД...................................................................................................................................... 8 

1. ПРЕДМЕТ И ЦИЉЕВИ ИСТРАЖИВАЊА ................................................................... 11 

1.1. Предмет истраживања ......................................................................................... 11 

1.2. Циљеви рада ......................................................................................................... 16 

1.3. Полазна хипотеза ................................................................................................. 16 

2. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ .............................................................................................. 17 

2.1. Метода за брзу прцену еколошког стања површинског тока – SVAP2 ............... 19 

2.2. Метода за процену правилног функционисања стања акватичког екосистема 

(PFCA) .............................................................................................................................. 24 

2.3. Основне информације о подручју истраживања ................................................. 29 

3. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА ........................................................................................ 32 

3.1. Основне карактеристике водотокова на којима су се вршила истраживања ........ 32 

3.2. Резултати евалуације пилот локација методом SVAP2 ......................................... 37 

3.3. Резултати анализе PFC методом ............................................................................ 46 

4. ДИСКУСИЈА ................................................................................................................. 60 

5. ЗАКЉУЧАК ................................................................................................................... 68 

ЛИТЕРАТУРА ...................................................................................................................... 70 

ПРИЛОЗИ ............................................................................................................................ 74 

Речник коришћених појмова ........................................................................................... 74 

Списак табела ................................................................................................................. 79 

Списак слика .................................................................................................................... 80 

Списак графичких приказа .............................................................................................. 80 

Акроними и скраћенице ................................................................................................... 81 

  



8 
 

УВОД 

 

Очување квалитета водних ресурса представља кључни изазов у 21. веку, како 

за Србију, тако и за цео свет. Површински токови су деценијама били предмет 

деградације, било да је реч о процесу урбанизације, „укроћавања реке“ због 

пољопривредних активности становништва, или „логичног реципијента за испуштање 

комуналних и индустријских отпадних вода“. 

Како у Србији, тако и у европским државама реке нису избегле овакве врсте 

утицаја, што је довело до озбиљног нарушавања квалитета воде и речних екосистема 

(Ђорђевић & Цветковић, 2017). Површински токови имају моћ самопречишћавања, у 

чему му помажу управо биљни и животињски свет који се налази у њему и у непосредном 

приобаљу, међутим, непрекидним загађивањем и деградацијом, временом долази до 

трајних измена у саставу воде, речном кориту, флори и фауни, који се тешко или скоро 

никако не могу уклонити (Ђармати и сар., 2006). Осим видљивог нарушавања, постоје и 

бројне скривене последице: промене водног режима које доводе до промена 

карактеристичних природних процеса у речним сливовима, попут процеса ерозије и 

таложења седимента, годишњег или сезонског обрасца плављења, суша и др. 

Смањивање природних вредности станишта и екосистема који су зависни од воде широм 

Еуропе, заједно са лошим квалитетом вода и утицајима климатских промена довели су 

до тога да су речни екосистеми у великој мери измењени (Ђорђевић & Цветковић, 2017). 

Вода представља срж одрживог развоја, кључна je за друштвено-економски 

развој, производњу енергије и хране, има кључну улогу у здрављу екосистема и самог 

људског опстанка. Проблематика смањења резерви подземних вода, тесно је везана 

како са данашњим, тако и са будућим проблемима недостатка пијаће воде и 

неравномерне дистрибуције. Подземне воде су најважнији ресурс за снабдевање водом 

за пиће у свету: око 60% пијаће воде на глобалном нивоу добија се из подземних резерви, 

а у сушним подручјима и до 100%. Данас се тешко може рећи да постоје земље у којима 

подземне воде нису загађене пестицидима, нитратима, разним тешким металима, 

отпадом (чак и радиоактивним), као и разним нафтним дериватима. Загађивање 

подземних вода је проблематика слична као и код површинских водотока, с том разликом 

што подземне воде нису "видљиве" те тај проблем остаје засенчен у еколошкој свести 

како појединца, тако и свеукупног становништва (Ђорђевић & Цветковић,2014). 
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Међутим, водни ресурси су данас у средишту пажње и услед климатских 

промена: кључну улогу има у прилагођавању на промене климатских услова као веза 

између друштва и животне средине. 

Алармантни подаци Уницефа, Светске задравствене организације и др. указују 

на следеће изазове који су директно повезани са водом, а који су предмет многих 

стратегија, мултилатералних Уговора, директива на глобалном нивоу:  

- 2,1 милијарда људи нема приступ безбедним услугама пијаће воде 

(WHO&UNICEF, 2017); 

- 340,000 децеу узрасту испод 5 године умире од  болести које су повезане са водом 

(UNICEF&WHO, 2015); 

- 90% свих природних катастрофа повезано је са водом (UNISDRa-b); 

- 80% отпадне воде се враћа у екосистем без третирања или поновног коришћења 

(WWAP, 2017); 

- oко две трећине светских прекограничних река немају оквир за заједничко 

управљање (Fabian, 2015)итд. 

Унапређење квалитета акватичких екосистема представља континуиран процес. 

Овај процес је започет седамдесетих година 20. века, а прекретницом у европским 

политикама заштите и унапређења стања вода се сматра доношење Оквирне директиве 

о водама (2000/60/EC) која је ступила на снагу 2000. године (Бартула, 2016; Ђорђевић, 

2017).  

Област квалитета вода означена jе као најзахтевнија у процесу придруживања 

Србије Европској Унији имајући у виду потребна средства и капацитет. 

Промене климатских услова су, такође, у директној повезаности са очувањем 

квалитета површинских вода. Услед евидентираног глобалног пораста температуре, и 

пораста температуре у Републици Србији (USAID, 2017), као и повећање периода 

екстремно сушних дана (Frank et al., 2014) и периода са обилним падавинама 

(Germanwatch, 2016), рипаријалне зоне имају веома важну функцију: здраве и стабилне 

састојине могу да задрже веће поплавне таласе, станишта су за бројне животињске врсте 

чиме се не ремети ланац исхране. 

Исто тако, шумски екосистеми, од којих су сачињене непосредне рипаријалне 

области представљају повратне спреге: вегетација има важну улогу у одређивању CO2 у 

атмосфери (Миловановић, 2018). Обзиром на дуг век дрвенатстих врста, које чине 

постојану и стабилну рипаријалну зону, везани угљеник задржава се реалтивно дуго у 
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шумској биомаси. Шумско земљиште представља значајан резервоар угљеника који се 

налази у облику биомасе која се разграђује или стабилних хумусних материја које се 

јављају као крајњи продукти одређених процеса разградње (Миловановић, 2018). 

Река Дрина, као прекогранични ресурс, сусреће се са бројним изазовима, и 

предмет је бројних пројеката, који нажалост често немају своју даљу одрживост.  Слив 

реке чине површински токови I и II реда према Правилнику о утврђивању водних тела 

површинских и подземних вода1 о којима у највећем проценту нема података о 

еколошком стању, као ни континуираног мониторинга, а нити довољно финансијских и 

кадровских капацитета да се овај процес идентификације и праћења стања спроводи. 

Овај рад je настао као резултат ангажмана кандидата на активностима у оквиру 

пројеката: „Value Drina“, финансираног од стране Америчке Агенције за заштиту животне 

средине, и Наш капитал – Наша одговорност финансираног од стране Министарства 

пољопривреде и заштите животне средине. Оба пројекта су имплементирале невладине 

организације Екодрина из Малог Зворника и ОУЕ Наша Љубовија из Љубовије. 

У оквиру наведених пројеката тестиране су методе за процену стања 

површинских токова и рипаријалних области на пилот локцијама у сливу реке Дрине у 

циљу њихове применљивости у складу са потребама Србије да убрза процес 

идентификације стања и у складу са локалним и националним капацитетима за које се 

према извештају „Поглавље 27 у Србији“2 наводи да представљају кључну препреку.   

 

 

 

                                                           
1Правилник о утврђивању водних тела површинских и подземних вода, Службени гласник РС број 96/2010 
2 Пети извештај Коалиције 27 о напретку Србијеза поглавље 27: Поглавље 27 у Србији: Извештај о (не) 
напретку, 2018. 
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1. ПРЕДМЕТ И ЦИЉЕВИ ИСТРАЖИВАЊА 

 

1.1. Предмет истраживања 

Предмет овог рада јесте првенствено приказ методолошких приступа којима се 

може вршити оцена стања водних ресурса и њихових придружених рипаријалних 

подручја, који могу бити корисни алати локалним самоуправама, али и телима 

надлежним за праћење стања и мониторинг на нивоу речног слива. Метода Оцена стања 

површинског тока (енгл. The Stream Visual Assessment Protocol - SVAP), представља 

правилник на националном нивоу у САД, којим се врши иницијална евалуација укупног 

тока потока или река, њихових приобалних подручја (рипаријалних зона) и 

биодиверзитета. Развијен као алат да квалитативно карактеризује еколошко стање 

површинског водотока и да олакша рад Националног сервиса за конзервацију природних 

ресурса САД-а за рад са власницима рипаријалних подручја у приобаљу водотока 

(Bjorkland et al. 1998; Boyer et al. 2009). Ревидирана верзија SVAP-а у SVAP 2 развијена 

је 2009. године од стране Америчког департмана за пољопривреду (USDA), под 

руководством професора Kathryn Boyer са Универзитета у Орегону (USDA, 2009; Boyer, 

2016). Методологија је базирана на оцени визуелних индикатора а који су груписани у 16 

елемената који се оцењују (у односу на претходну верзију која је обухватала 15 

елемената, ревидираној верзији SVAP 2 придодати су обухватнији описи које могу 

користити тимови за потребе планирања и управљања водотоком, очување водотока и 

за потребе заштите приобалне околине(Ђорђевић et al., 2017). 

Метод може успешно бити примењен од стране експерата за заштиту животне 

средине са додатним тренингом у области биологије, геоморфологије и хидрологије, као 

иделом самих грађана у евалуацији стања водног ресурса, односно дела водног ресурса 

на који је наслоњено њихово имање или пољопривредно земљиште. Методом се не 

исистира на евалуацији оних елемената које није могуће евалуирати, било са аспекта да 

није променљив на том водотоку или у то доба године. Израђен је детаљан приручнник, 

тако да га могу користити и они који нису превише упознати са хидрологијом, 

геоморфологијом или биолошким индикаторима, када је у питању евалуција од стране 

локалног становнишва и/или који би податке достaвљали надлежној служби у локалној 

заједници, или евалуација од стране запослених у надлежним службама у локалним 

самоуправамау области заштите животне средине. 
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Због своје квалитативне природе, овом методом се не могу открити сви узроци 

проблема стања природних ресурса у приобаљу (рипаријалним подручјима) и самог тока, 

посебно ако су такви узроци резултат коришћења земљишта у другим деловима слива. 

Синтеза информација на основу упитника одабраних делова тока и процене статуса могу 

се користити за опште смернице за власнике земљишта у приобаљу о стању водотока и 

како њихове активности утичу на квалитет водотока и екосистема у приобаљу. 

Дакле, ова метода користи визуелне индикаторе који могу да пруже 

прелиминарну оцену еколошког стања водотока и укажу на интервенцију уколико је 

потребна. Такође, ова метода укључује локално становништво, нарочито власнике 

земљишта у непосредном приобаљу. Могу је успешно применити еколози, стручњаци 

који се баве заштитом водних ресурса, аналитичари заштите животне средине, планери, 

као и обучени појединци у локалним заједницама. Интенција јесте да буде спроведена у 

сарадњи са власницима земљишта који могу дати значајне информације о начину 

коришћења земљишта током вршења процене. С друге стране партиципативно учешће 

локалног становништва подиже ниво њихове свести о потреби заштите вода, 

унапређења пољопривредне праксе, смањење притисака од стране загађивача и изнад 

свега њихово активно укључивање у бригу о водним ресурсима и мерама за опоравак.    

Метода којом се оцењује правилно функционисање лотичког система 

(површинског тока и рипаријалне зоне) (енгл. Properfunction Condition for Lotic System – 

PFCAssessment) представља алат дизајниран за процену правилног функционалног 

стања сталног површинског тока (и понирућег) и повезаних рипаријалних области. Може 

се користити на свим лотичким екосистемима. У оваквој врсти анализе неопходан је 

мултидисциплинарни тим који у потпуности разуме атрибуте и процесе који утичу на 

функцију тог система. Исто тако, истраживачки тим би требало да има локално искуство 

у сливу који се процењује. Ова методологија представља и добар алат за комуникацију 

са заинтересованим странама (USDA & NRCS, 2003) и власницима земљишта у 

приобаљу. Може да пружи стандардизован приступ у разматрању атрибута везаних за 

хидроморфологију, вегетацију, ерозију и таложење седимента, земљиште, као и процесе 

који одређују ток и стабилност плавног подручја.  

Рипаријална област представља прелаз између водене области и суседних 

виших подручја, и обезбеђује значајну повезаност између акватичних и терестричних 

екосистема. То су транзициона семитерестрична подручја река која су под сталним 
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утицајем слатке воде. Обично се протежу од ивице воденог тела до границе брдских 

заједница (Слика1). 

 

Слика 1. Шематски приказ акватичког екосистема (Dickard et. al, 2013) 

Ове области карактерише вегетација настала под утицајем површинских или 

подземних вода. Здрава приобална вегетација се састоји од различитог дрвећа, жбуња, 

трава које су прилагођене условима велике и умерене влажности станишта као и 

толерантне на периодична плављења (Machtinger, 2007). Старосна структура биљних 

врста се мења стабилном регенерационом стопом тако да нове биљне врсте могу да 

осигурају будућност заједнице. Рипаријална зона са природном вегетацијом чини важан 

део здравог, функционалног екосистема и све више је предмет научне јавности широм 

Европе, као и великих међународних пројеката и акција у контексту очувања, 

укључивања концепта екосистемских услуга и еколошких коридора, управо из разлога 

јер ове области представљау најпродуктивније ресурсе и комплексне, динамичке 

екосистеме у којима се одвијају биолошки, физички и хемијски процеси (Dickardet. al, 

2013), обезбеђује станишта за терестричну и акватичну фауну (птице, рибе и 

бескичмењаке), храну, приступ води, склониште од предатора и екстремних временских 

услова, и делују као коридор за многе дивље миграторне врсте (Parson, 1991). 

Осим тога рипаријална подручја обрасла природном вегетацијом могу да смање 

снагу, висину и запремину поплавних вода на одређеним подручјима дуж водотока, 

(Machtinger, 2007), а у односу на квалитет воде, рипаријална вегетација има важну улогу 

у побољшању квалитета воде која доспева у водоток делујући као заштитна зона (бафер) 
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између виших подручја и отворене воде (Ђорђевић и сар.,2016;Алексић и сар,2016; 

Quinnetal, 1993). 

Природно очуване приобалне области површинских токова, односно 

рипаријалних подручја, представљају један од кључних фактора за добар еколошки 

статус самог водотока због улоге у очувању биодиверзитета водотока. 

(NationalResearchCouncilU.S., 2002).  

У Табели 1 дата је парцијална листа физичких атрибута и процеса који највише 

делују на функције рипаријалних подручја а самим тим утичу и на његов еколошки статус. 

Табела 1. Физички атрибути и процеси који делују на функције водотока 
(модификовано, Dickard et. al, 2015) 

Геологија, геоморфологија и топографија 

Стенска подлога и површински наноси 
Kонфигурација дна речне долине 
Kарактеристике речног слива 
Стабилност обале 
Стабилност речног насипа 
Kарактеристике седимента 
Kарактеристике речног корита  
- речни профил 
- ширина речног насипа 
- однос ширине и дубине 
- структура  
- кривудавост 
- нагиб 
Приступачност и величина плавне терасе 

Kлима и хидрологија 

Временски услови и обрасци падавина укључујући и екстремне појаве 
Модели отицања укључујући и екстремне појаве  
Међуодноси отицања, инфилтрације и главног протока  
Ниво подземне воде 
Интеракције површинске и подземне воде 
Акумулација и испуштање водоплавне воде  
Ублажавање поплава 
Снага водотока 
Хидраулички режим 
Температура 

Вегетација и екологија 

Типови и распрострањеност биљних заједница  
Индикатор стања биљака влажних подручја 
Поремећај динамике и сукцесивних тенденција биљних заједница 
Успостављање/Размножавање 
Kарактеристике кореновог система 

Земљиште 

Типови земљишта 



15 
 

Текстура земљишта 
Режим влажности земљишта 
Распострањење аеробних и анаеробних земљишта 
Органске материје у земљишту 
Хемија земљишта 
Насипна тежина 

 
 
 

Методологија за брзу процену еколошког статуса рипаријалних зона лотичких 

система (PFC), (1993. године, ревидирана верзија 1995., 1998.(Dackard et al. 1998) и 

унапређена верзија 2015. године (Dickardetal. 2015) развијена је у Америци од стране 

Америчке агенције за управљање земљиштем (BLM) у сарадњи са Службом за 

рибарство и дивљи свет (FWS) и Центром за конзервацију природних ресурса (NRCS). 

Један од главних циљева који је амбициозно постављен на националном нивоу (САД), а 

на основу иницијативе за очување рипаријалних влажних подручја (Riparian-

WetlandInitiativeforthe 1990’s) јесте рестаурација и ремедијација измењених подручја тако 

да 75% подручја (којим управља BLM - The Bureau of Land Management3) достигне 

еколошки статус правилног функционисања до 1997. године (BLM Budget Highlights). 

Помоћу обе наведене методе се може у зависности од циљева, потреба или 

степена деградације оценити стање водног ресурса, и/или стање приобалне вегетације, 

које, како је напред наведено утиче на добар еколошки статус водотока. 

Обе методе су применљиве за успостављање базе података, нарочито 

интеграцију у геоинформациони систем о стању површинских токова, у овом случају у 

сливу реке Дрине. Такође, обе методе јесу у функцији рада са локалним становништвом, 

и службама надлежним за водне ресурсена територији једине локалне самоуправе преко 

ресорног министрарства које поверава одређене послове локалним самуправама од 

којих, између осталих и заштиту животне средине и оперативне планове управљања од 

поплава. Доношење оперативних планова управљања од поплава у светлу промена 

обрасца распореда количина падавина могу уз помоћ ових метода да дају решења, али 

„мека“ решења за интервенције којима се могу спречити или минимизирати утицају 

могућих великих бујичних поплава. 

                                                           
3 БЛМ  - Посебно тело за управљање земљиштем је владина Агенција САД-а у оквиру Министарства 

унутрашњих послова САД-а у чијој надлежности је управљање државним земљиштем (1,001,000 km2) 
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1.2. Циљеви рада 

Oвај рад првенствено презентује значајна питања везана за локалне капацитете 

на пољу идентификације стања и проблема када су у питању површински водни ресурси, 

у овом случају површински токови слива реке Дрине на подручју општина Мали Зворник 

и Љубовија. Како је у уводу наведено, не постоје подаци, или бар транспарентни подаци 

о стању поједних деоница дуж вотока, или целог водотока који припада сливу реке 

Дринеили представља главну притоку реке Дрине, било да су у питању воде I или II реда. 

Други циљ, не мање значајан јесте подизање нивоа локалне јавне свести 

првенствено о значају чувања водног ресурса, и суочавању са њиховим утицајима, као и 

једноставнијим и ефинкасним дугорочним мерама које се могу применити као би избегли 

опасности од којих локално становништво највише страхује, а то су поплаве, а са друге 

стране како би унапредило стање у конктексту свеукупног здравог животног амбијента. 

Трећи циљ, једнако значајан, јесте јачање институционалних капацитета, 

односно институција за одрживо и интегрално очување површинских токова управо 

обједињеним приказивањем резултата оправдане применљивости. 

1.3. Полазна хипотеза 

Основна полазна хипотеза јесте да брзе методе за оцену еколошког стања 

површинског тока и риапријалних подручја, могу бити користан алат за идентифијкацију 

проблема и притисака на малим водотоковима, и/или нанивоу речног слива, у овом 

случају слива реке Дрине, однодно да компаративне предности оваквог приступа могу 

дати вишеструке резултате:  

1. базе података о еколошком стању површинског тока и зонама деградације 

локалним самоуправама и подаци за национална тела која објављују извештаје, 

а који недостају услед недовољно мерних станица на површинскм токовима: 

2. предности у контексту процента укључености локалног становништва и 

представника локалних заједница, и предности у односу на скупље методе 

испитивања хемијских и биолошких параметара воде у лабораторијама, а за 

које је потребан дужи процес успостављања система мерних места, узорковање 

најмање два пута годишње и скупа лабораторијска испитивања. 

3. подршка одлучивању у локалним заједницама (Планови заштите животне 

средине, просторни планови, планови одбране од поплава и др). 



17 
 

2. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ 

 
У истраживању су током 2016 и 2017. године примењене методе SVAP2 и 

Правилно функционисање стања лотичких система (екосистема акватичких површинских 

токова) на 4 водотока који су директне притока реке Дрине у општинама Мали Зворник и 

Љубовија (Табела 2, Графички приказ 1и 2). На водотоковима су изабране пилот 

локације према критеријумима: 

- локација у горњем току реке, где су оптерећења комуналних отпадних вода, и 

урнабизације мања и где је било мање антропогених интервенија након Циклона 

„Тамара“ 2014. године, дакле где се претпоставља да су им је природно стањемање 

нарушено,  

- локација у средњем и доњем току где постоји веће оптерећење и где реке улазе у 

мали равничарски предео, нису повезане са својом рипаријалном зоном, односно 

плавном зоном, где су интернвенције у речним коритима биле веома интензивне и 

где постоји ратарска производња, као и урбани предео кроз који водоток протиче. 

Наравно, с обзиром да је истраживање фокусирано на применљивост метода, 

на посматраним локацијама постоје варијације у заузетости пољопривредих површина 

дуж самих обала у доњем и горњем току, нарочито на реци Љубовиђа, као и варијације 

у самом рипаријалном систему услед великог пада (све воде се сливају са брдско, 

планинских терена ка Дрини). 

Табела 2. Пилот локације на којима су примењене SVAP2 процене и PFC процене 

Оштина 
Назив 

локације 

UTM координате Географске координате 

X  Y  X  Y  

Љубовија ГРЛ1 370045.00 4899435.00 19°20'59.83" 44°14'11.28" 

ГРЛ2 368235.00 4899461.00 19°22'21.42" 44°14'11.61" 

ЉЛ1 (брана) 370731.00 4894865.00 19°22'56.39" 44°11'43.99" 

ЉЛ2 (Горња Љ.) 374878.00 4897507.00 19°26'0.87" 44°13'12.19" 

ЉЛ3 (Меандер) 374657.00 4897336.00 19°25'51.06" 44°13'6.51" 

Мали 
Зворник 

РЛ 1  359195.00 4917524.00 19°13'54.93" 44°23'50.35" 

РЛ 2 352528.00 4918932.00 19° 8'52.26" 44°24'31.19" 

РЛ 3  356073.00 4918772.00 19°11'32.62" 44°24'28.57" 

ВРЛ1 360625.00 4908065.00 19°15'8.66" 44°18'44.92" 

ВРЛ2 359703.00 4905031.00 19°14'29.99" 44°17'5.99" 
Легенда:  ГРЛ – Локација на Грачаничкој реци ЉЛ – Локација на реци Љубовиђа 

РЛ – Локација на реци Радаљ  ВРЛ – Локација на Великој реци 
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Графички приказ 1. Полит локације на којима су примењене методе SVAP2 процене и 

PFC процене у општини Љубовија 
 
 

     
Грачаничка река 

– Л1 
Грачаничка река - 

Л2 
Река 

Љубовиђа – Л1 
Река 

Љубовиђа - Л2 
Река 

Љубовиђа – Л1 

Слика 2. Локације у општини Љубовија 
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Графички приказ 2. Полит локације на којима су примењене методе SVAP2 и PFCА у 

општини Мали Зворник 
 

     

Радаљска река – Л1 Радаљска река 
река - Л2 

Радаљска река – 
Л3 

 Велика Река 
- Л1 

Велика Река 
– Л2 

Слика 3. Локације у општини Мали Зворник 
 

2.1. Метода за брзу прцену еколошког стања површинског тока – SVAP2 

SVAP2 представља алат за прелиминарну квалитативну процену особина које 

утичу на водоток са становишта спољних антропогених утицаја. Методом се визуелно 

оцењују физичке, хемијске и биолошке карактеристике у одређеном делу тока 

потока/реке.  
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Због своје квалитативне природе, овом методом се не могу открити сви узроци 

проблема стања природних ресурса у приобаљу (рипаријалним подручјима) и самог тока, 

посебно ако су такви узроци резултат коришћења земљишта у другим деловима слива. 

Синтеза информација на основу упитника одабраних делова тока и процене статуса могу 

се користити за опште смернице за власнике земљишта у приобаљу о стању водотока и 

како њихове активности утичу на квалитет водотока и екосистема у приобаљу. 

Ова метода користи визуелне индикаторе, груписанеу 16 елемената (ставки) 

(Табела3) који се односе на хидрологију и хидрогеоморфологију речног тока, 

вегетационе карактеристике, врсте и заједнице акватичких организама, препрека у 

речном току за њихово кретање и који могу да пруже прелиминарну оцену еколошког 

стања водотока и укажу на интервенцију уколико је потребна.  

Табела 3. Ставке које се оцењују 
(USDA, 2009; Boyer, 2016; USDA NCRS, 2017; Ђорђрвић et al. 2017) 

Елемент речног тока  Образложење 

Стање корита 

водотока 

(Channel condition) 

Стање речног корита представља опис геоморфолошке фазе 

речног корита, онако како се корито тока прилагођава на 

непосредну водоплавну зону. Усецање, продубљивање или 

издизање речног корита може знатно да утиче на степен 

ерозије бочних страна, па самим тим и његову стабилност.  

Хидролошке промене 

(Hydrologic alteration) 

Хидролошке промене представљају степен у којем режим 

протока воде одступа од природног режима. Режим протока 

може утицати на распоред и заступљеност акватичних врста, 

као и на здравље водотока због бројних физичких и хемијских 

процеса које са собом повлачи. 

Стање обалa (бочне) 

(Bank condition) 

Стање бочних страна речног корита је један од најзначајнијих 

фактора који утичу на функционалност станишта. Обале које 

су у великој мери нестабилне могу утицати на стабилност 

подручја, утицати на ниво подземних вода и угрозити 

инфраструктуру приобаља. Ерозија бочних страна 

представља природни процес у алувијалним пределима и на 

то се не може утицати. Еродирањем бочних страна водотока, 

омогућава се физичко и биолошко функционисање речног 

канала и приобалне области. 
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Квантитативне и 

квалитативне 

карактеристике 

рипаријалног подручја 

(Riparian area quantity 

and quality) 

Рипаријалне зоне су предели око водотока у којима вегетација 

прати речно корито, и представља прелазну зону између самог 

тока и ширег приобаља до побрђа. Вегетација рипаријалног 

подручја се развија захваљујући влаги која долази од водотока 

и од подземних вода. Еколошки процес који се одвија у 

водотоку је повезан са удаљенијим земљиштем путем 

рипаријалног подручја и плавне зоне, уколико је присутна. 

Могућности рипаријалног подручја да одржи функционалност 

зависи од квантитативних и квалитативних карактеристика 

рипаријалне вегетације, као и од интеракције са екосистемом 

водотока. 

Хладовина  

(Canopy cover) 

У шумовитим рипаријалним пределима, хладовина над самим 

водотоком је од великог значаја због температуре воде и 

ограничавања цветања алги. Хладна вода има већи капацитет 

кисеоника него топла. Варијације у температури воде могу 

утицати на опадање броја одређених врста рибе, инсеката и 

акватичких биљних врста. Те врсте могу бити замењене 

другим врстама које су толерантније на температурне 

промене, ниже концентрације кисеоника и више температуре 

воде. Уколико је вода топлија од 21°С, примењује се матрица 

за топле водотоке. 

Изглед воде 

(Water appearance) 

Процена изгледа воде се односи на поређење степена 

замућености, боје и других визуелних параметара на 

референтној локацији. Замућеност се процењује на основу 

степена видљивости објекта испод површине воде, односно 

колико јасно објекат може да се види. 

Обогаћивање 

храњивим материјама 

(Nutrient enrichment) 

Храњиве материје су потребне за ланац исхране у водотоку, 

јер утичу на раст алги и акватичких биљака, које могу 

представљати станиште и храну акватичним организмима. 

Прекомерни раст алги и биљака штетан је по екосистем 

водотока. Висок ниво хранљивих материја, нарочито фосфора 

и азота, изазива прекомерно бујање алги и раст водeних 

биљака. Такође, прекомерна количина алги и макрофита, као 

и њихово одсуство, може утицати на квалитет воде. 
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Присуство стајског 

ђубрива или 

комуналног отпада 

(Manure or human 

waste presence) 

Стајски или комунални отпад утичу на повећање количине 

храњивих материја и биохемијског кисеоника у водотоку, што 

даље утиче на ланац исхране и кружење храњивих материја у 

екосистему водотока и рипаријалног подручја. 

Базени  

(Pools) 

Базени представљају дубље делове тока који су зоне за 

одмор, скривање и исхрану риба.   

Препреке за кретање 

водних организама 

(Barriers to aquatic 

species movement) 

Потопљене структуре у самом водотоку могу утицати на 

кретање риба, чиме се може спречити померање риба за 

потребе мрешћења и исхране. Потопљене структуре у 

водотоку могу изоловати једну популацију риба или других 

акватичних организама. Може се наићи на природне или 

вештачке препреке, а под природним препрекама се 

подразумевају водопади, брзаци и каскаде. 

Комплексност 

станишта ихтиофауне 

(Fish habitat 

complexity) 

Функционално рибље станиште је састављено од више 

различитих станишта формираних комбинацијом квалитета и 

квантитета карактеристике воде, дубином, брзином воде, 

остацима дрвећа, рипаријалном вегетацијом, као и врстама 

које се налазе у самом водотоку. Што је више ових фактора 

уочено, већа је вероватноћа да ће се наћи више водних врста. 

За рибе, оваква места су погодна за сакривање и одмор, 

унутар самог водотока. 

Станиште акватичних 

бескичмењака 

(Aquatic invertebrate 

habitat) 

Дрвенаста (шумска) вегетација обично подржава различите 

врсте бескичмењака, док стене и крупно камење у брзацима 

обично подржавају већу распрострањеност врста. Већи број 

типова станишта за рибе често се изједначава са већим бројем 

типова станишта за бескичмењаке. За бескичмењаке је 

потребан далеко мањи опсег за процену типова станишта, јер 

им распон мобилности ограничава величина њиховог 

станишта или микростаништа. Због тога је пожељно да се низ 

различитих типова станишта нађе у оквиру једне мање дужине 

тока. Број различитих типова станишта који се у оквиру 

репрезентативног дела реке може проценити једнак је 

петострукој ширини активног речног канала. 
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Заједница акватичних 

бескичмењака 

(Aquatic invertebrate 

community) 

Посматрају се акватични бескичмењаци из храњивих група: 

резача, сакупљача и грабљивица. Неке врсте се могу сврстати 

у више од једне групе. Наведене групе су обично присутне у 

свим водотоцима, а доминантност група може варирати у 

односу на величину водотока. Ови организми представљају 

значајну карику у ланцу исхране и индикаторе оптерећења 

водог тока нутријентима и/или другим загађеним супстанцама. 

Укопаност камења у 

дно речног тока 

(Учвршћеност 

подлоге) 

(Riffle embeddedbess) 

Процењује се степен у којем је већи камен или облутак укопан 

у речно дно, окружен финим седиментом. Овај елемент се 

односи на стабилност водотока и могућности станишта. 

Брзаци су битни због одржавања разноликости врста, обиље 

инсеката, а уз то представљају и изворе хране за неке врсте 

рибе. 

Салинитет 

(Salinity) 

Степен салинитета у водотоку је повезан са наводњавањем 

сланица, усева који изазивају салинитет, са експлоатацијом 

гаса или нафте и са животињским отпадом. Акумулација соли 

у пределу брана може довести до пуцања, може утицати на 

смањење филтрирања воде и може довести до токсичности. 

Висок степен салинитета утиче на водну вегетацију, 

микроорганизме и рибе. 

 

Елементи се оцењују бодовима од 0-10, при чему 0 преставља најлошије стање а 

10 нативно – неизмењено стање. (Образложење је дато у поглављу Резултати). 

Све оцене евалуираних ставки (дакле не морају све ставке бити евалуиране услед 

немогућности у тренутну опсервације да се оцени, или неприменљивости те ставке) се 

сабирају и деле са бројем оцењених ставки (1), чиме се добија укупна оцена која 

приказује стање посматране локације како је приказано у табели 4. 

 

(1)  Е1+Е2+...Еn 
 
Табела 4. Одређивање стања посматране локације површинског тока SVAP2 оценама 

Број бодова (оцена) Индикатор стања 

Од 1 до 2,9 Јако деградирано стање 



24 
 

Од 3 до 4,9 Исцрпљено (сиромашно) стање 

Од 5 до 6,9    Умерено стање 

Од 7 до 8,9 Добро стање 

Од 9 до 10 Одлично стање 

 

2.2. Метода за процену правилног функционисања стања акватичког 

екосистема (PFCA) 

Овај метод пружа доследан приступ за процену физичког функционисања 

приобалних области кроз разматрање хидролошких, биљних и геоморфолошких одлика 

у односу на потенцијал водотока који се процењује. PFC процена обједињује 

информације које су основ за одређивање општег стања једног приобалног подручја. 

Коришћење квантитативних техника приликом примене PFC метода за процену 

је погодно за индивидуални рад и за рад у тиму, нарочито је погодан за тимове у којима 

се мишљења стручњака разликују. Овај приступ је добра полазна тачка за одређивање 

приоритета на посматраним локацијама и површинским токовима односно пружа оквир 

и усмерење за прикупљање квантитативних података. 

Метода је осмишљена да пружи основ за процену фукционалног стања 

екосистема површинског тока, или прикаже ризике, односно деградирано 

(нефункционално стање). Може се променити на већини мањих површинских токова или 

на нивоу речног слива. Свако рипаријално подручје се процењује упркос својим 

специфичностима. Зато што је PFC квалитативна процена индикатора функционисања 

водотока и приобаља, већина стручњака који учествују у истраживању би требало да 

буде технички добро обучена и има доста искуства у скупљању, анализирању и 

представљању квантитативних података који се односе на процену.  

Помаже приликом утврђивања приоритета за управљање, праћење и 

обнављање. PFC процена може да укаже на рано упозорење проблема и указују на 

могућности да се идентификују кључна питања управљања, на шта је потребно 

фокусирати мониторинг како би се повећала ефикасност, и указати на то шта је 

приоритет за обнављање на угроженим системима или зонама.  

Гледано из угла јачања капацитета надлежних служби у локалним заједницама 

овај метод, осим што представља добар алат комуницирања између стручњака и 
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заинтересованих страна, такође представља основ за добре базе података о 

површинском току, односно рипаријалном подручју, основ за дискусију и заједничку 

визију жељеног стања.  

PFCA анализа користи 17 ставки за оцењивање које су груписане у три категорије: 

хидрологија, вегетација и геоморфологија. Ставке су дизајниране за оцењивање 

заједничких атрибута и процеса подручја које се посматра и рипаријалних зона, а који 

сви заједно треба да омогуће правилно функционално стање подручја које се означава 

као добар еколошки статус. Еколошко стање се овде детерминише као степен сличности 

између постојећих хидролошких, вегетационих и геоморфолошких карактеристика и 

еколошког потенцијала приобаља који се заснива на физичкој и еколошкој 

јединствености. Понуђени одговори:  "Да" - за ставку на обрасцу која показује да атрибут 

или процес функционише, "Не" одговор указује на то да не функционише, и "Н/п" одговор 

значи да ставка није применљива (Табела 5) .  

 

Тaбела 5. Ставке које се оцењују у оквиру PFCA(Dickard  et al., 2015; Ђорђевић-
Милошевић, 2016; Ђорђевић и сар., 2016; Алексић и сар, 2016) 

 Предложене тврдње Да  Не  Н/п 

Хидролошки 
атрибути и 
процеси 

1. Плавне терасе су плављене релативно често    

2. Даброве бране су стабилне    

3. Кривудавост, градијент и однос ширине и 
дубине су у равнотежи са предеоним 
карактеристикама (рељеф, геологија, и 
биоклиматски регион) 

   

4. Рипаријално подручје се шири или достиже 
еколошки потенцијал 

   

5. Нема деградације квалитета рипаријалног 
подручја узводно или у ширем приобаљу слива 
- прибрежју 

   

Вегетација  6.Постоји адекватна разноврсност постојане 
(стабилне) приобалне вегетације за опоравак/ 
одржавање 

   

7.Постоје адекватне старосне групе постојане 
(стабилне) 

   

8. Присутне врсте указују на одржавање 
карактеристика влажности земљишта приобаља 

   

9. Постојане биљне заједнице су у стању да 
издрже умерено високе речне бујице дуж обале 

   

10. Приобалне биљне врсте показују високу снагу    

11. Адекватна бројност постојане приобалне 
вегетације је у функцији заштите обала  и 
расипања енергије током средње високих 
токова 
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12. Биљне заједнице су адекватан извор дрвне 
грађе за одржавање/опоравак 

   

Геоморфолошки 
атрибути и 
процеси 

13. Плавно подручје и карактеристике речног 
канала (нпр. стенске масе, шумски материјал, 
вегетација, величина плавне зоне, преливни 
канали) су адекватни за дистрибуцију енергије 

   

14. Кључни насипи су култивисани са стабилном 
приобалном вегетацијом 

   

15.  Обале су бочно стабилне    

16.  Речни систем је вертикално стабилан (није 
пресечен)  

   

17. Водоток је избалансиран тако да вода и 
седимент омогућавају дренирање тока (нпр., 
без наглашене ерозије или депозиције) 

   

 

Табела 6. Веза између ставки (Dickard et. al., 2015) 

Ставке Корелација са другим ставкама 

1. Плавне терасе су плављене 
релативно често 

13,16 
Ставка 1 може бити оцењена са „да“, а 
ставка 13 и са „да“ и са „не“, док у случају 
да је ставка 16 оцењена са „не“ и ставка 
1 би требало бити оцењена са „не“ 

2. Даброве бране су стабилне Није применљива 

3. Кривудавост, градијент и однос 
ширине и дубине су у равнотежи са 
предеоним карактеристикама (рељеф, 
геологија, и биоклиматски регион) 

16,17 
Уколико је одговор за ставку 3 „да“ и 
ставка 16 треба да буде оцењена са „да“ 
(или обе ставке са „не“). 
 Уколико је за ставку 3 одговор „не“, 
ставка 17 се такође оцењује са „не“ 

4. Рипаријално подручје се шири или 
достиже еколошки потенцијал 

3,7,8,13,14 

5. Нема деградације квалитета 
рипаријалног подручја узводно или у 
ширем приобаљу слива - прибрежју 

3,17 

6. Постоји адекватна разноврсност 
постојане (стабилне) приобалне 
вегетације за опоравак/ одржавање 

9,11 
 

7. Постоје адекватне старосне групе 
постојане (стабилне) 

12 

8. Присутне врсте указују на одржавање 
карактеристика влажности земљишта 
приобаља 

4 

9. Постојеће биљне заједнице су у стању 
да издрже умерено високе речне 
бујице дуж обале 

11 
Нарочито је корисна ова веза уколико је 
одговор уставки 11 „не“. У том случају 
„да“ за ставку 9 означава да постоји 
одговарајућа вегетација која може да 
стабилизује обале уколико нису 
присутни фактори деградације 
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10. Приобалне биљне врсте показују 
високу снагу 

7,8 
Уколико је за ставку 7 дат одговор „не“ и 
ставка 10 би требало да има исти 
одговор. 

11. Адекватна бројност постојане 
приобалне вегетације је у функцији 
заштите обала  и расипања енергије 
током средње високих токова 

1,3,4,14,15 
Узроци нестабилности речног корита се 
односе на геометрију канала који је 
описан у ставкама 1,3 и 15.  
Ставке 6-9 могу бити оцењене са „да“, а 
да ставка 11 може бити оцењена са „не“ 
ако нема довољно вегетационог 
стабилизатора.  
Поред тога, ставке 4 и 14 одређују се 
присуство вегетације која стабилизује 
бочне стране корита. 

12. Биљне заједнице су адекватан извор 
дрвне грађе за одржавање/опоравак 

13 
 

13. Плавно подручје и карактеристике 
речног канала (нпр. стенске масе, 
шумски материјал, вегетација, 
величина плавне зоне, преливни 
канали) су адекватни за дистрибуцију 
енергије 

1,12,17 
Уколико је одговор на ставку 1 „не“ и 
ставка 13 носи одговор „не“ 

14. Кључни насипи су култивисани са 
стабилном приобалном вегетацијом 

7,9,11,13 

15. Обале су бочно стабилне 3,11 

16. Речни систем је вертикално стабилан 
(није пресечен)  

1,3,4,8 

17. Водоток је избалансиран тако да вода 
и седимент омогућавају дренирање 
тока (нпр., без наглашене ерозије или 
депозиције) 

3,5,13,15 
Промене у повећању седимента или 
транспортном капацитету мењају 
струјни ток, који заузврат мења 
градијент облик и синузоитет. Ставке 5 и 
17 су зависне од количине воде и 
седимента у дренажном сливу. Ставке 
13 и 17 могу бити повезане. Ако је ток 
ван баланса у смислу бочног кретања у 
ставки 15, ставка 17 такође би 
одражавала ту неравнотежу.  
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Сумарном анализом претходно оцењених ставки рипаријално подручје или/или 

приобаље се сврстава у једну од следеће четири категорије:  

- систем правилно функционише, 

- правилно функционисање система је у ризику, 

- нефункционално стање, 

- непознато. 

 
Систем правилно функционише. Водоток и плавне терасе имају физичке 

карактеристике које обезбеђују стабилност, односно омогућавају подручју да продукује 

жељене вредности као што су станишта ихтио и орнитофауне или станишта биљних 

заједница. Ова категорија не представља жељено будуће стање, али може бити полазна 

основа за то.  

У принципу, приобално подручје правилно функционише када адекватна 

вегетација, рељефни облици или мноштво шумских остатака: 

- омогућава преношење енергије унутар и изван лотичког система, чиме се 

смањује ерозија и побољшава квалитет воде, 

- пречишћава седимент, задржава вучени нанос, и помаже развоју плавних 

тераса, 

- унапређује ретенционо време влажења и прихрањивања подземним 

водама, 

- развија масу корена која делује на стабилизацију обале, 

- развија различита проширења (језерца) и карактеристике речног корита који 

пружају станиште и услове за репродукцију ихтиофауне, 

- подржава биолошку разноврсност. 

Правилно функционисање система је у ризику. Лотички систем функционише, 

али недовољно заступљена вегетација, структура земљишта или карактеристике 

рељефа не могу да одрже стабилност тока и приобаља услед различитих појава. Ова 

категорија се може даље стратификовати према тренду (у тренду, ван тренда, нејасан). 

Узлазна стопа тренда индукује опоравак према повећању стабилности, док силазна 

стопа тренда индукује деградиране услове који могу довести до нефукционалног стања. 

Тренд који није очигледан захтева даља истраживања предметног подручја. 

Нефункционално стање. Лотички систем није стабилан услед недостатка 

већине карактеристика који одређују стабилност и наставља се даља деградација. 
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Деградирани системи не могу да достигну жељене вредности или се врате у 

функционално стање без интервенције и промене у начину управљања.  

Непознато. Нема довољно информација да би се оценило стање и подручје 

сврстало у неку од претходних категорија, те су потребна додатна истраживања или 

прикупљање података.  

 

2.3. Основне информације о подручју истраживања 

Водотокови општина Мали Зворник и Љубовија припадају сливу реке Дрине, 

највеће притоке Саве. Слив реке Дрине покрива површину од 19.680 км2 и простире се 

на територији три највеће приобалне земље: Босне и Херцеговине, Црне Горе и Србије. 

Поред ових земаља, у слив Дрине убраја се и Албанија, са веома ниским процентом 

припадања сливу (мање од 1%). Подела територије у сливу Дрине и географске 

одреднице приказане су на слици 4. 

 
Слика 4. Слив реке Дрине 

Извор: http://www.wb-drinaproject.com/index.php/sr/ 
Напомена: Карта је ван размере 

 

Дрина са притокама (слив Дрине) протиче кроз Србију, Босну и Херцеговину и Црну 

Гору кроз неколико геотектонских целина (Karamata & Vojinovic, 2000). У горњем току 

(северозападна Србија) Дрина се улива у Саву и пролази кроз јадарски блок терана. Река 

http://www.wb-drinaproject.com/index.php/sr/
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затим пролази кроз западни појас зоне Вардара, познат под називом "Зворнички шав" 

(Димитријевић, 2001), који представља тектонску границу између дринско-ивањичког и 

јадарско-копаоничког раседа. Према југу Дрина пролази кроз дринско-ивањички елемент, 

затим кроз динарски офиолитни појас, и источнобосански и дуримиторски блок терана. 

У Црној Гори, у подручју далматинско-херцеговачког композитног терана, у Дрину се 

уливају Пива и Тара. 

 

Општине Мали Зворник и Љубовија 

Налазе се у Мачванском округу на југозападу Србије (Графички приказ 3), у 

прекограничном региону Србија-Босна и Херцеговина. 

 

Графички приказ 3. Географски и административни положај општина Мали Зворник и 
Љубовија 
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Представљају недовољно развијене општине у Србији. Територије обе општине 

се налази у претежно брдскопланинском терену, док се мањи делови равничарског 

терена налазе у долини реке Дрине. 

Хидрографску мрежу чине површински токови I и II реда од чега су најзначајнији 

токови Велика река (која представља делимично границу општине Мали Зворник и 

Љубовија), Грачаничка река, Река Љубовиђа у општини Љубовија (Djordjevic & Bartula, 

2017) и Радаљска река, Велика река, Боринскарека и Борањска река у Општини Мали 

Зворник.(Ђорђевићи сар. 2017). Хидрографска мрежа приказана је на графичком приказу 

4. 

 

Графички приказ 4. Хидрографска мрежа општина Мали Зворник и Љубовија 
Извор: Бартула & Селманагић, 2014 а 

У предметном подручју према попису 2011. године живи 26.591 (према 

процењеном броју из 2017. године426.604). Oko 70% чини рурално становништво. 

Најзначајнији путни правац је магистрални правац Шабац-Лозница-Мали 

Зворник-Љубовија-Бајина Башта, којим се одвија значајан транспорт ка Јужној и 

Југозападној Србији, БиХ и Црној Гори (Ђорђевић и сар., 2014). 

                                                           
4Републички завод за статистику, Општине и региони у Србији, 2017 
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Табела 7. Основни подаци о општинама Љубовија и Мали Зворник 

Подаци Општина Љубовија 
Општина  
Мали Зворник 

Површина општине (у км2) 356 184 

Број насеља 26 12 

Број становника (попис 2011) 14.469 12.574 

Процењен број становника (2017) 13.045 11559 

Број домаћинстава (попис 2011) 4.852 4.420 

Климатски појас-клима 
Умерено-
континентална 

Умерено-
континентална 

Просечна годишња температура ( ̊C) 10,3  10,4 

Просечна годишња количина падавина 
(мм/м2 ) 

800 do 900 600 do 700 мм 

Земљиште према намени 

54% пољопривредно 
37% шумско 
3% грађевинско 
6% остало 

42,2% 
пољопривредно 
50,7% шумско 
7,1% неплодно 

 

 

3. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

 

3.1. Основне карактеристике водотокова на којима су се вршила истраживања 

Река Љубовиђа је највећа притока реке Дрине на подручју општине Љубовија. 

Дуга је 34 km од чега око 11 km (доњи део) припада општини Љубовији. Извире  јужно од 

највишег врха Јабланика на коти 1.275 м.н.в. (територија Града Ваљево), а улива се у 

реку Дрину код Љубовије на надморској висини од 116 m. Апсолутни пад јој је 1.104 м. У 

доњем делу свога тока на дужини око 11 км (од ушћа у реку Дрину до ушћа притоке 

Козловац), река Љубовиђа тече долином чија се ширина креће од 300 до 500 м. На овоме 

делу њено корито је делимично засуто бујичним наносом. Главно корито кроз насеље 

Љубовије је уређено бетонским обалоутврдама. 

За задржавање наноса изграђена је ретардациона преграда висине 2,80 м на 

локацији “Давидовића воденице”, која је удаљена од реке Дрине око 2,050 м. Река 

Љубовиђа, с обзиром да на своме путу до ушћа у реку Дрину прихвата воде великог броја 

извора, никада не пресушује. Велике воде ове реке, рачунате по савременим методама 

(ОПП Љубовија), за профил на њеном ушћу у реку Дрину износи: 

1. – Q2% (педесетогодишње воде) 145,0м3/с. 

2. – Q1% (стогодишње воде) 170,0м3/с. 
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На више потеза дуж речног тока, природно корито ове реке није способно да 

прими велике воде, него се оне изливају и плаве долину, којом ова река тече, односно 

плави пољопривредна земљишта и насеља која се налазе у приобаљу. 

 

 

Слика 5. Река Љубовиђа у свом доњем току 
Фото: Борис Катић, 2016 

 

Грачаничка река 

Грачаничка река одводњава са југозападне стране Соколске планине, настаје од 

саставница: десне-Постењске реке, која се од изворишта до села Постења назива Рудна 

река и леве Соколске реке, укупна сливна површина ове реке износи 57,42 км2 од чега 

38,92 км2 припада подручју општине Љубовија, а 18,50 км2 лежи ван подручја ове 

општине. Целим својим током припада категорији вода II реда. 
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Слика 6. Грачаничка река  

Фото: Невена Ђукановић, 2016 

 

Велика Река 

Велика река извире на територији општине Крупањ, на 760 м.н.в. На територији 

општине Љубовија, улази након 900м, где прима своје најзначајније притоке Малу реку, 

Речину и Акупу. У реку Дрину се улива код села Велика Река на 161,2 м.н.в. 

Као највећа притока која се улива у Зворничко језеро са његове десне стране, 

има дужину 10 км и сливно подручје 26,34 км2. Максималан протицај износи72,20м3/с. 

Ова река има карактеристичну долину која не прелази ширину од 200 м, са изграђеним 

кућама и окућницама поред саме реке. Речно корито је доста плитко, обрасло дрвећем 

и шибљем што утиче на изливање чак и мањих вода. 

Целим током река пролази кроз пошумљени предео, на више места са уским 

речним долинама (ширине 100 до 300 метара), у доњем току поред реке су обрадиве и 

насељене површине. На капацитет протока значајно утиче материјал који се при 

бујицама доноси из шума  (дрвни материјал, лишће, земља, песак), што је, поред 

растиња у речном кориту, наслага стена и отпада, у поплави (2014.) значајно утицало на 

последице. У горњем току је 2015. године изграђена ерозиона брана.  
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Корито реке доста је плитко и уско, испресецано мањим и средњим стенама; у 

кориту или непосредној близини нема експлоатације камена; обале реке највећим током 

стрме, пошумљене, у деловима при проласку кроз обрадиве површине – благе, обрасле 

ниским растињем. Бетонски мостови су довољног пропусног капацитета за средње воде. 

Корито реке након чишћења после поплаве 2014. године је у дужини од 7 км, од ушћа у 

реку Дрину узводно проширено и продубљено, очишћено од наслага камена, песка, 

отпадног дрвета, из корита реке уклоњена стабла и пањеви – значајно повећана 

пропусна моћ, срушено је 5 мостова на реци, остали су затрпани клизиштима – 

привремено су оспособљени за саобраћај.  

 
Слика 7. Велика река  

Извор: Фотодокументација пројекта, 2016 

 

Радаљска река 

Радаљска река протиче целом дужином села Радаљ. Настаје од Црног и Малог 

Радаља уподножју врха планине Борања, који теку преко гранодиорита док сама река 

тече преко палеозојских стена. На сливном подручју Радаљске реке је изражен 

прстенасти тип дренаже река и њене притоке су бујичног карактера.  

Око 10 км тока од изворишта ка ушћу је низ пошумљене падине планине Борања, 

док у доњем току (око 5 км) протиче кроз речну долину ширине од 100 до 500 метара – 

обрадиве површине у приватном власништву.На реци се, 3 км од изворишта, налази 
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вештачка акумулација МХЕ „Радаљска Бања“ (земљана брана), са простором за пријем 

поплавног таласа од 29.624 м3 воде (карактеристичне коте: 475,00 - прелив/нормалан 

ниво; 476,75 - прелив/максимални ниво: 477,00 – прелив/круна бране). Овом 

акумулацијом се у време већих падавина и топљења снега ублажава нагли пораст воде 

и низводно плављење. 

Стање корита: ток реке је поред регионалног пута Радаљ-Мачков Камен. Корито 

реке, пре чишћења после поплаве 2014. године: плитко и усечено у стрме, пошумљене 

стране; гранитни састав тла. На трећем километру од изворишта корито реке преграђено 

земљаном браном (вештачка акумулација) МХЕ „Радаљска Бања“. 

Због експлоатације гранита у каменолому „Равнаја“ од ушћа Равнаје у Радаљску 

реку па све до ушћа у реку Дрину речно корито значајно плитко због наноса ситног 

гранита и песка. На поједином деловима обале реке ограничене каменим и бетонским 

подзидама окућница и породичним стамбеним зградама у приватном поседу.    

Корито реке, после чишћења – после поплаве 2014. године je продубљено, 

проширено и очишћено од наслага камена, песка, пањева и осталог отпада од ушћа у 

реку Дрину узводно 5 км, као и делови притока Острешнице, Рогуљске реке - Малог 

Радаља у дужини 2,5 км, и Равнаје.  

  
Слика 8. Река Радаљ (лево), Радаљско језеро (МХЕ) (десно)  

Извор: Фотодокументација пројеката 
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Табела 8.Дужина тока, величина сливног подручја и максималан проток 

Водоток Категоризација5 Дужина тока 
(у км) 

Укупнаповршина 
слива (у км2) 

Љубовиђа I, II 26,5 160,12 

Грачаничка река II 4,9 57,42 

Велика Река II 10 26,34 

Радаљска река I, II 15 52 

 

3.2. Резултати евалуације пилот локација методом SVAP2 

Евалуација је рађена у тимовима (2 групе студената примењене екологије и 

представника јавних комуналних предузећа, општинских управа општина Мали Зворник 

и Љубовија, представник ХЕ Зворник, са обученим члановима тима), на свим локацијама 

осим на локацијама Радаљске реке где је оцену вршио тим. Раду на терену је претходио 

тренинг, на коме су објашњени елементи, значај, шта треба тражити при евалуацији, 

односно објашњена метода, а потом и на терену. Директно на терену, тамо су били и 

представници општинских управа, али и локално становништво од којих су се могле 

добити извесне корисне информације, али који су и сами били заинтересовани за 

оцењивање појединих елемената.  

Табела 9. Евалуација стања на првој пилот локацији на реци Љубовиђа 

Назив локације ЉЛ1 

Датум процене 22.09.2016. 

Надморска висина процењиване локације 164 м 

Координате ЉЛ1 E 19°22’56.39” 
N 44°11’43.99” 

Ширина речног корита 19,5 м 

Дужина процењиване зоне 234 м 

Ширина водоплавне зоне - 

Температура воде 15oC 

Тип вегетационог покривача (%) Дрвенаста 40% 
Жбунаста  2% 
Зељаста 58% 

Стање канала (CEM) Фаза  III 

Коментар (заједно обе групе) 

Прусутне инвазивне врсте. Стање канала (речног корита) је последица изградње 
камените десне обалоутврде, чиме је прилично нарушен природни ток.  
У току присутан комунални отпад, али и амбалажа опасног отпада.  
Десна обала нема развијену дрвенстасту вегетацију. 
Током летњег периода водостај драстично опадне. Река је променила главни ток пре 3 
деценије.   

                                                           
5 Одлука о утврђивању пописа вода I реда, ("Сл. гласник РС", бр. 83/2010) 
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SVAP2резултати Група  

I 

Група 
II 

Заједнички 
одређена оцена 

оба тима 

Стање канала 3 5 4 

Хидролошке измене 7 6 6 

Стање обале 5,5 7 6 

Квантитативне карактеристике 
рипаријалног подручја 

3,5 3 3 

Квалитативне карактеристике рипаријалног 
подручја 

3 3 3 

Хладовина (коришћена матрица за хладни 
водоток) 

3 2 2 

Изглед воде 5 5,5 5 

Обогаћивање нутријентима 7 7 7 

Присуство стајског ђубрива или комуналног 
отпада 

3 3 3 

Базени  6 5 5 

Препреке за кретање водних организама 5 4 5 

Комплексност станишта ихтофауне 3 3 3 

Станиште акватичних бескичмењака 7 7 7 

Заједница акватичних бескичмењака 6 6 6 

Укопаност камења у дно потока 3 3 3 

Салинитет  Н/A  Н/A Н/A 

Укупна оцена 4,67 4,63 4,53 

SVAP2 Kласификација стања Исцрпљено стање 

 
 

Табела 10. Евалуација стања на другој пилот локацији на реци Љубовиђа 

SVAP2 резултати Група  

I 

Група 
II 

Заједнички 
одређена оцена 

оба тима 

Стање канала 6 5 5 

Хидролошке измене 9 8 8 

Стање обале 6 6 6 

Квантитативне карактеристике 
рипаријалног подручја 

7 5,5 6 

Квалитативне карактеристике рипаријалног 
подручја 

4 4 4 

Хладовина (коришћена матрица за хладни 
водоток) 

3 2 2 

Изглед воде 7 5 6 

Обогаћивање нутријентима 9 8 9 

Присуство стајског ђубрива или комуналног 
отпада 

7 7 7 

Базени 10 9 9 

Препреке за кретање водених организама 7 7 7 

Комплексност станишта ихтофауне 5 5 5 

Станиште акватичних бескичмењака 4 4 4 

Заједница акватичних бескичмењака 4 4 4 
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Укопаност камења у дно потока 4 5 5 

Салинитет  Н/A  Н/A Н/A 

Укупна оцена 6,00 5,40 5,67 

SVAP2 Kласификација стања Умерено стање 

Додатне информације 

Назив локације ЉЛ2 

Датум процене 22.09.2016. 

Надморска висина процењиване локације 261 м 

Координате ЉЛ2 E 19°26'0.87" 
N 44°13'12.19" 

Ширина речног корита 11 м 

Дужина процењиване зоне 132 м 

Ширина водоплавне зоне * м 

Температура воде 13,5oC 

Тип вегетационог покривача (%) Дрвенаста  35% 
Жбунаста   45% 
Зељаста 22% 
Без вегетације3% 

Стање канала (CEM) Фаза  IV 

Комантар (заједно) 

Десна обала обрасла природном вегетацијом, док је је лева обала измењена 
каменитим насипом, који спречава контакт са плавном зоном (заштита 
пољоприврредних усева при великим водама). Вода се захвата за наводњавање, 
према речима мештана, али нема видљивих структура за наводњавање. 
Пољопривредно земљиште развијено на мање од 10 метара од ивице обале реке. 

 

Табела 11. Евалуација стања на трећој пилот локацији на реци Љубовиђа 

Назив локације ЉЛ3 

Датум процене 29.10.2016. 

Надморска висина процењиване локације 262 м 

Координате ЉЛ3 E 19°25'51.06" 
N 44°13'6.51" 

Ширина речног корита 11 м 

Дужина процењиване зоне 132 м 

Дубина речног корита 1,7 м 

Ширина водоплавне зоне 22,4 м 

Температура воде 8oC 

Тип вегетационог покривача (%) Дрвенаста  % 
Жбунаста   % 
Зељаста   % 
Без вегетације % 

Стање канала (CEM) IV 

SVAP2резултат 

Стање канала 6 

Хидролошке измене 9 

Стање обале 6 

Квантитативне карактеристике рипаријалног подручја 6 

Квалитативне карактеристике рипаријалног подручја 5 
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Хладовина (коришћена матрица за хладни водоток) 2 

Изглед воде 6 

Обогаћивање нутријентима 9 

Присуство стајског ђубрива или комуналног отпада 9 

Базени  7 

Препреке за кретање водених организама 8 

Комплексонст станишта ихтофауне 5 

Станиште акватичних бескичмењака 5 

Заједница акватичних бескичмењака 4 

Укопаност камења у дно потока 3 

Салинитет  Н/A 

Укупна оцена 6,0 

SVAP2 Kласификација стања Умерено стање 

 

Табела 12. Евалуација стања на првој пилот локацији на Грачаничкој реци 

Назив локације ГРЛ1 

Датум процене 23.09.2016. 

Надморска висина процењиване локације 179 м 

Координате ГРЛ1 E 19°20'59.83 
N 44°14'11.28" 

Ширина речног корита 7,6 м 

Дужина процењиване зоне 91,2 м 

Ширина водоплане зоне 11,3 м 

Температура воде 12 (14)oC 

Тип вегетационог покривача (%) Дрвенаста   % 
Жбунаста   % 
Зењаста   % 
Без вегетације% 

Стање канала (CEM) Фаза  III 

Коментар (заједно) 

Лева обала реке пружа се у линији регионалног пута, стрма је, обрасла ниским 
растињем и дрвенастим биљкама, десна је нижа и у додиру са пољопривредним 
површинама. Ерозивни процеси су интензивнији на десној обали где је плављење 
учесталије. 

SVAP2 резултати Група 

I 

Група 

II 

Заједнички 
одређена оцена 

оба тима 

Стање канала 4 4 4 

Хидролошке измене 5 7 6 

Стање обале 5 6 6 

Квантитативне карактеристике 
рипаријалног подручја 

7 7 7 

Квалитативне карактеристике 
рипаријалног подручја 

8 8 8 

Хладовина (коришћена матрица за хладни 
водоток) 

7 6,5 6,5 

Изглед воде  6 7 7 

Обогаћивање нутријентима 6 5 5 
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Присуство стајског ђубрива и комуналног 
отпада 

2 3 2 

Базени  6 7 6,5 

Препреке за кретање водених организама 8 6 6 

Комплексност станишта ихтофауне 4 4 4 

Станиште акватичних бескичмењака 3 3 3 

Заједница акватичних бескичмењака 6 6 6 

Укопаност камења у дно потока 7 6 6 

Салинитет  Н/A  Н/A Н/A 

Укупна оцена 5,60 5,70 5,53 

SVAP2 Kласификација стања Умерено стање 

 
 

Табела 13. Евалуација стања на другој пилот локацији на Грачаничкој реци 

Назив локације ГРЛ2 

Датум процене 23.09.2016. 

Надморска висина процењиване локације 197 м 

Координате ГРЛ2 E 19°22'21.42" 
N 44°14'11.61" 

Ширина речног корита 10,8 м 

Дужина процењиване зоне 129,6 м 

Ширина водоплавне зоне 15 м 

Температура воде 14oC 

Тип вегетационог покривача (%) Дрвенаста % 
Жбунаста   % 
Зељаста  % 
Без вегетације % 

Стање канала (CEM) IV 

Коментар (заједно) 

Корито је испресецано атарским путем, лева обала прати пружање регионалног пута, 
стрма је и обрасла ниским растињем и просечно развијеним дрвенастим биљкама. На 
десној обали је интезивнија ерозија и ширу приобалну зону карактерише 
пољопривредно земљиште. Регистрован је комунални и неразградиви отпад у кориту 
реке. 

SVAP2 резултат Група  
I 

Група 
II 

Заједнички 
одређена оцена 

оба тима 

Стање канала 6 6 6 

Хидролошке измене 6 7 7 

Стање обале 5 5,5 5 

Квантитативне карактеристике рипаријалног 
подручја 

5,5 5,5 5,5 

Квалитативне карактеристике рипаријалног 
подручја 

8,5 8 8 

Хладовина (коришћена матрица за хладни 
водоток) 

7 8 7,5 

Изглед воде 7 7 7 

Обогаћивање нутријентима 5 7 6 
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Присуство стајског ђубрива или комуналног 
отпада 

3 2 2 

Базени  7 8 8 

Препреке за кретање водених организама 6 8 7 

Комплексност станишта ихтофауне 5,5 5 5 

Станиште акватичних бескичмењака 6 5 5 

Заједница акватичних бескичмењака 6 6 6 

Укопаност камења у дно потока 5 7 7 

Салинитет  Н/A  Н/A Н/A 

Укупна оцена 5,90 6,33 6,13 

SVAP2 Kласификација стања Умерено стање 

 

Табела 14. Евалуација стања на првој пилот локацији на Великој реци 

Назив локације ВРЛ1 

Датум процене 21.09.2016. 

Надморска висина процењиване 
локације 

367 м 

Координате ВРЛ1 E 19°15’8.66” 
N 44°18’44.92” 

Ширина речног корита 4,8 м 

Дужина процењиване зоне 57,0 м 

Ширина водоплавне зоне 10,92 м 

Температура воде 13oC 

Тип вегетационог покривача (%) Дрвенаста 60% 
Жбунаста  40% 

Стање канала (CEM) Групе I и II – фаза канала IV 
Тим – фаза канала IV 

Коментар (заједно) 

Десна страна обале сужена због локалног пута. Уколико се пут изгради као прометнија 
саобраћајница значајно ће утицати на даљу деградацију рипаријалне зоне.  
Обале су реалитивно стрме, карактеристичне за брдско-планински ток. Веће изливање 
воде из корита било је 2014.године. 
Домаћинство смештено непосредно на десној страни тока стајски отпад каналише ка 
водотоку. 

SVAP2 резултати Група  

I 

Група 
II 

Заједнички 
одређена оцена 

оба тима 

Стање канала 6 6 6 

Хидролошке измене 9 9 9 

Стање обале 6 7,5 6 

Квантитативне карактеристике рипаријалног 
подручја 

7 6,5 6 

Квалитатитвне карактеристике рипаријалног 
подручја 

8 7 7 

Хладовина (коришћена матрица за хладни 
водоток) 

4 7 5 

Изглед воде 6 7 6 

Обогаћивање нутријантима 9 8 9 
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Присуство стајског ђубрива или комуналног 
отпада 

4 5 3 

Базени 7 5 6 

Препреке за кретање водних организама 9 10 9 

Комплексност станишта ихтофауне 6 6 7 

Станиште акватичних бескичмењака 6 7 7 

Заједница акватичних бескичмењака 5 7 6 

Укопаност камења у дно потока 4 8 6 

Салинитет  Н/п Н/п Н/п 

Укупна оцена 6,40 7,07 6,53 

SVAP2 Kласификација стања Умерено 
стање 

Добро 
стање 

Умерено  
стање 

 
 

Табела 15. Оцена стања на другој пилот локацији на Великој реци 

Назив локације ВРЛ2 

Датум процене 21.09.2016. 

Надморска висина процењиване локације 164 м 

Координате ВРЛ2 E 19°14'29.99" 
N 44°17'5.99" 

Ширина речног корита 5 м 

Дужина процењиване зоне 60,0 м 

Ширина водоплавне зоне 15,7 м 

Температура воде 14oC 

Тип вегетационог покривача (%) Дрвенаста  20% 
Жбунаста  40% 
Зељаста  40% 

Стање канала (CEM) Групе I и II – фаза канала III али оцена  6 
Тим – фаза канала IV – ocena 6 

Коментар (заједно) 

На овом делу тока нема загађивача, али узводно постоји неограничена испаша. Корито 
тока насипано камењем и делимично продубљивано након поплава 2014. године. 
Рипаријална вегетација показује тенденцију опоравка.  
Непосредно у зони рипаријалне зоне десне обале, постоји каптиран извор, чија вода је 
бактериолошки исправна, према тврдњама мештана, тако да смо констатовали да нема 
значајнијих загађивача, односно континуираног загађивања. 

SVAP2резултати Група  

I 

Група 
II 

Заједнички 
одређена оцена 

оба тима 

Стање канала 6 6 6 

Хидролошке измене 9 9 9 

Стање обале 6,5 6,5 6 

Квантитативне карактеристике 
рипаријалног подручја 

7,5 7,5 6,5 

Квалитативне карактеристике рипаријалног 
подручја 

7 7 6,5 

Хладовина (коришћена матрица за хладни 
водоток) 

4 2 3 

Изглед воде 8 5 5 
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Обогаћивање нутријентима 8 8 8 

Присуство стајског ђубрива или комуналног 
отпада 

8 8 9 

Базени 5 5 4 

Препреке за кретање водних организама 9 9 9 

Комплексност станишта ихтофауне 6 6 7 

Станиште акватичних бескичмењака 7 7 7 

Заједница акватичних бескичмењака 7 7 7 

Укопаност камења у дно потока 6 7 4 

Салинитет Н/A  Н/A Н/A 

Укупна оцена 6,93 6,23 6,47 

SVAP2квалификација Умерено стање 

 
 

Табела 16. Оцена стања на Локацији 1 на реци Радаљ 

Назив локације Мали Радаљ (РЛ1) 

Датум процене 28.10.2016. 

Надморска висина процењиване локације 409 м 

Координате РЛ1 E 19°13'54.93" 
N 44°23'50.35" 

Ширина речног корита 5,6 м 

Дужина процењиване зоне 67,2 м 

Дубина речног корита - 

Ширина водоплавне зоне 7,60 м 

Температура воде 8oC 

Тип вегетационог покривача (%) Дрвенаста 60% 
Жбунаста 5% 
Зељаста 35% 
Без вегетације % 

Стање канала(CEM) III 

Коментар  

Водостај веома низак, корито скоро без воде. Елемент 10 – (није оцењиван, док смо се 
за елементе 12-14 ослонили на претходне резултате из јула месеца) 

SVAP2 резулатат 

Стање канала 4 

Хидролошке измене 6 

Стање обале 5 

Кантитативне карактеристике рипаријалног подручја 5 

Квалитативне карактеристике рипаријалног подручја 7 

Хладовина (коришћена матрица за хладни водоток) 5 

Изглед воде 8 

Обогаћивање нутријентима 7 

Присуство стајског ђубрива или комуналног отпада 9 

Базени 8 

Препреке за кретање водених организама 7 

Комплексност станишта ихтофауне 6 

Станиште акватичних бескичмењака 6 

Заједница акватичних бескичмењака 8 

Укопаност камења у дно потока 8 
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Салинитет Н/п 

Укупна оцена 6.60 

SVAP2класификација  Умерено стање 

 
 

Табела17. Оцена стања на Локацији 2 на реци Радаљ 

Назив локације Фарма Живковић (РЛ2) 

Датум процене 28.10.2016. 

Надморска висина процењиване локације 152 м 

Координате РЛ2 E 19° 8'52.26" 
N 44°24'31.19" 

Ширина речног корита 6,8 м 

Дужина процењиване зоне 81,6 м 

Дубина речног корита - 

Ширина водоплавне зоне 7,60м 

Температура воде 10oC 

Тип вегетационог покривача (%) Дрвенаста  60% 
Жбунаста -  % 
Зељаста 38% 
Без вегетације2% 

Стање канала (CEM) III 

Коментар   

Обале нестабилне, биљке нису довољно развијене. Корито реке плитко, пресечено 
прелазом за пољопривредна возила. Осим домаћинстава десно се налази фарма из 
које се слива отпадна вода. 
Река се 2014. Године излила, па је након повлачења поплаве било мањих интервенција 
у кориту (продубљивање корита и насипање бочних страна). Уочен је велики број 
инвазивних биљних врста. 

SVAP2 резултат 

Стање канала 3 

Хидролошке измене 7 

Стање обале 3,5 

Квантитативне карактеристике рипаријалног 
подручја 

5 

Квалитативне карактеристике рипаријалног подручја 3 

Хладовина (коришћена матрица за хладни водоток) 2 

Изглед воде 5 

Обогаћивање нутријентима 5 

Присуство стајског ђубрива или комуналног отпада 4 

Базени 4 

Препреке за кретање водених организама 4 

Комплексност станишта ихтофауне` - 

Станиште акватичних бескичмењака - 

Заједница акватичних бескичмењака 3 

Укопаност камења у дно потока 2 

Салинитет  Н/п 

Укупна оцена 3,88 

SVAP2 Квалификација Исцрпљено стање 
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Табела 18. Оцена стања на Локацији 3 на реци Радаљ 

Назив локације РЛ3 

Датум процене 28.10.2016. 

Надморска висина процењиване локације 221 м 

Координате РЛ3 E 19°11'32.62" 
N 44°24'28.57" 

Ширина речног корита 6,1 м 

Дужина процењиване зоне 73,2 м 

Дубина речног корита - 

Ширина водоплавне зоне 14 м 

Температура воде 10oC 

Тип вегетационог покривача (%) Дрвенаста35% 
Жбунаста30 % 
Зељаста 25% 
Без вегетације % 

Стање канала (CEM) IV 

SVAP2 резултат 

Стање канала 6 

Хидролошке измене 7 

Стање обале 6 

Квантитативне карактеристике рипаријалног подручја 7 

Квалитативне карактеристике рипаријалног подручја 6 

Хладовина (коришћена матрица за хладни водоток) 1 

Изглед воде 6 

Обогаћивање нутријентима 8 

Присуство стајског ђубрива или комуналног отпада 6 

Базени 5 

Препреке за кретање водених организама 8 

Комплексност станишта ихтофауне` 6 

Станиште акватичних бескичмењака 6 

Заједница акватичних бескичмењака 4 

Укопаност камења у дно потока 2 

Салинитет  Н/п 

Укупна оцена 5,60 

SVAP2 Класификација Умерено стање 

 

3.3. Резултати анализеPFC методом 

Општина Мали Зворник 

На терену је примењен оригинални упитник 6 при описивању стања одабраних 

речних токова, односно пилот локација. Обзиром на релативно густу речну мрежу, 

издвојена су два речна тока (два најдужа тока), Радаљака река, која већим делом 

                                                           
6PFC for Lotic System, доступно на http://www.remarkableriparian.org/pdfs/pubs/TR_1737-15.pdf 

http://www.remarkableriparian.org/pdfs/pubs/TR_1737-15.pdf
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припада категорији I односно категорији вода над којима надлежност има Јавно 

предузеће на националном нивоу и Велика река, која је у надлежности локалне заједнице 

и која већим делом представља границу општина Мали Зворник и Љубовија, на којима 

се може репрезентативно применити метода и уочити потребе за адаптацијом према 

екорегиону Подриња и применљивости ставки које се описују. 

Локалитети су изабрани због разлике у надморској висини горњег (брдског) дела 

тока, где је одабрана прва локација за испитивање, док је за другу локацију одабрана 

средина тока, а на доњем (равничарском) делу тока одабрана је трећа локација за 

испитивање. Висинска разлика, морфологија терена речног корита и приобаља, брзина 

речног тока, руралне и урбане зоне кроз које протичу реке су главне одреднице одабира 

локација за испитивање. 

За разлику од рада са методом SVAP2, евалуацију стања је радио само један 

тим (тим пројекта са представницима локалних самоуправа и студентима примењене 

екологије). 

Оцена хидролошких атрибута и процеса 

Табела 19.Оцена хидролошких атрибута и процеса на пилот локацијама на реци Радаљ 

 Предложене тврдње 
сумиране на бази 
дескрипције са 
теренског истраживања 

Да Не Н/п 

РЛ
1 

РЛ
2 

РЛ
3 

РЛ
1 

РЛ
2 

РЛ
3 

РЛ
1 

РЛ
2 

РЛ
3 

Хидролошки 
атрибути и 
процеси 

1. Плавне терасе су 
плављене релативно 
често 

х х    х    

2. Даброве бране су 
стабилне 

      х х х 

3. Кривудавост, гради-
јент и однос ширине и 
дубине су у равнотежи 
са предеоним каракте-
ристикама (рељеф, 
геологија, и биоклима-
тски регионом) 

х х    х    

4. Рипаријално подручје 
се шири или достиже 
еколошки потенцијал 

х х х       

5. Нема деградације 
квалитета рипаријалног 
подручја узводно или у 
ширем приобаљу слива 

х х х       
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Даброве бране нису евидентиране, и ова ставка на бујичним водотоковима какви 

су анализирани водотокови, није применљива. 

Табела 20. Оцена хидролошких атрибута и процеса на пилот локацијама на Великој 
реци 

 Предложене тврдње 
сумиране на бази 
дескрипције са теренског 
истраживања 

Да Не Н/п 

ВР 
Л1 

ВР 
Л2 

ВР 
Л1 

ВР 
Л2 

ВР 
Л1 

ВР 
Л2 

Хидролошки 
атрибути и 
процеси 

1. Плавне терасе су 
плављене релативно 
често 

х х     

2. Даброве бране су 
стабилне 

    х х 

3. Кривудавост, гради-
јент и однос ширине и 
дубине су у равнотежи 
са предеоним каракте-
ристикама (рељеф, 
геологија, и биоклима-
тски регионом) 

х х     

4. Рипаријално подручје 
се шири или достиже 
еколошки потенцијал 

х х     

5. Нема деградације 
квалитета рипаријалног 
подручја узводно или у 
ширем приобаљу слива 

х х     

 

Оцена атрибута везаних за вегетационе карактеристике 

Покривност и густина вегетације у приобалној заједници доприносе 

функционисању водотока и приобаља. Линеарна дистрибуција постојаних врста биљних 

заједница речних обала утиче на развој и заштиту речних обала (FISRWG, 1998) и речних 

брана (насипа), док латерална дистрибуција вегетације одређује способност подручја за 

прилагођавање периодима поплава (поплавни таласи) и суша. 

 

Табела 21. Оцена атрибута везано за вегетационе карактеристике на пилот локацијама 
на реци Радаљ 

 Предложене тврдње сумиране 
на бази дескрипције са 
теренског истраживања 

Да Не Н/п 

Р
Л
1 

Р
Л
2 

Р
Л
3 

Р
Л
1 

Р
Л
2 

Р
Л
3 

Р
Л
1 

Р
Л
2 

Р
Л
3 

Вегетација 6.  Постоји адекватна 
разноврсност постојане 
(стабилне) приобалне 

  х х х     
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вегетације за опоравак/ 
одржавање 

7.  Постоје адекватне старосне 
групе постојане (стабилне) 
приобалне вегетације за 
опоравак/ одржавање 

х х х       

8. Присутне врсте указују на 
одржавање карактеристика 
влажности земљишта 
приобаља 

х х х       

9. Постојане биљне заједнице 
су у стању да издрже умерено 
високе речне бујице дуж обале 

 х  х  х    

10. Приобалне биљне врсте 
показују високу снагу 

  х х х     

11. Адекватна бројност 
постојане приобалне 
вегетације је у функцији 
заштите обала  и расипања 
енергије током средње високих 
токова 

   х х х    

12. Биљне заједнице су 
адекватан извор дрвне грађе за 
одржавање/опоравак 

   х х х    

 

Постоји разноврсна вегетација и адекватне старосне структуре, које немају 

довољно стабилности услед доминације зељастих врста. 

Присутне су врсте које карактеришу овај екорегион. Лева страна обале је 

богатија врстама које су карактеристичне за велику влажност земљишта приобаља (Salix 

alba, Alnus glutinosa, Populus euroamericana, Arhangelia silvestris). 

Биљке присутне на левој обали не могу поднети умерено висок проток воде, док 

вегетација на десној обали има могућност опстанка при умерено високом протоку воде. 

У просеку 1/3 укупне вегетације може поднети умерено висок проток воде, док 2/3 чине 

зељасте биљке које немају ту способност. Приобалне биљке нису снажне, један део је 

под стресом, а здравих приобалних биљака има у малом броју.  

Лева обала нема адекватну бројност постојане приобалне вегетације која је у 

функцији заштите обала током средње високих вода (око 80% вегетације). Десна обала 

поседује адекватну бројност постојане приобалне вегетације у функцији заштите, али не 

у великом броју. 

Присутан је мали проценат дрвног материјала најниже класе. 
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Табела 22. Оцена атрибута везано за вегетационе карактеристике на пилот локацијама 
на Великој Реци 

 Предложене тврдње сумиране на 
бази дескрипције са теренског 
истраживања 

Да Не Н/п 

ВР 
Л1 

ВР 
Л2 

ВР 
Л1 

ВР 
Л2 

ВР 
Л1 

ВР 
Л2 

Вегетација 6.  Постоји адекватна разноврсност 
постојане (стабилне) приобалне 
вегетације за опоравак/ одржавање 

  х х   

7.  Постоје адекватне старосне групе 
постојане (стабилне) приобалне 
вегетације за опоравак/ одржавање 

 х х    

8. Присутне врсте указују на 
одржавање карактеристика вла-
жности земљишта приобаља 

 х х    

9. Постојане биљне заједнице су у 
стању да издрже умерено високе 
речне бујице дуж обале 

 х х    

10. Приобалне биљне врсте показују 
високу снагу 

  х х   

11. Адекватна бројност постојане 
приобалне вегетације је у функцији 
заштите обала и расипања енергије 
током средње високих токова 

х   х   

12. Биљне заједнице су адекватан 
извор дрвне грађе за одржа-
вање/опоравак 

  х х   

 

На посматраним локацијама на Великој реци углавном доминира зељаста 

вегетација што значи одсуство или недовољна присутност врста које могу бити 

стабилизатори: не постоје адекватне старосне структуре и стабала је веома мало. На 

локакацји 2 (ВРЛ2) постоје стабла I и II генерације која могу бити третирана за даље 

потребе опоравка или одржавања приобалне области. 

Биљке су коровске и космополитске и оне толеришу влажност земљишта, али не 

указују на одржавање карактеристика влажности земљишта приобаља; неке могу да 

поднесу умерено висок проток воде, али већи број врста може да поднесе у веома 

кратком периоду умерено висок проток воде. 

Приобалне биљке су у већини слабе и под стресом, немају снагу и то неповољно 

утиче на приобално станиште. Постојећа приобална вегетација делимично може да 

стабилизује обалу, али то зависи од дубине и брзине воде током високих вода. 
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Уз саму обалу има веома мало дрвенасте вегетације, самим тим је избор 

дрвенастог материјала мали и не постоји адекватан извор. Могу се уочити заједнице јове 

и врбе, али стабла нису високог квалитета. 

 

Оцена геоморфолошких атрибута и процеса 

Оцењивани су и сумирани фактори који доприносе избалансираном односу и 

динамичкој равнотежи елемената само речног корита, дистинкција између степена и 

интензитета природних процеса у поређењу са процесима који су настали као резултат 

менаџмента рипаријалних подручја, нарочито на нивоу речног слива и унутрашњи и 

спољашњи фактори који могу да допринесу дестабилизацији лотичког система 

(клизишта, земљотреси, одрони), и воде ка рапидним и суштинским променама у речном 

кориту (димензије, структура, профил). 

 

Табела 23. Оцена геоморфолошких атрибута и процеса на пилот локацијама на реци 
Радаљ 

 Предложене тврдње сумиране 
на бази дескрипције са 
теренског истраживања 

Да Не Н/п 

Р
Л
1 

Р
Л
2 

Р
Л
3 

Р
Л
1 

Р
Л
2 

Р
Л
3 

Р
Л
1 

Р
Л
2 

Р
Л
3 

Геоморфолошки 
атрибути и 
процеси 

13.Плавно подручје и 
карактеристике речног канала 
(нпр. стенске масе, шумски 
материјал, вегетација, вели-
чина плавне зоне, преливни 
канали) су адекватни за 
дистрибуцију енергије 

х х х       

14.Кључни насипи су 
култивисани са стабилном 
приобалном вегетацијом 

   х х х    

15.Обале су бочно стабилне х    х х    

16.Речни систем је вертикално 
стабилан (није пресечен) 

х х    х    

17.Водоток је избалансиран 
тако да вода и седимент 
омогућавају дренирање тока 
(нпр., без наглашене ерозије 
или депозиције) 

 х х х      

 

Присутни су облутци великих, средњих и мањих профила. Дрвног и шумског 

материјала нема, као ни изливних канала. Плавно подручје кривудањем прелази с једне 



52 
 

на другу страну обале наизменично. На посматраној локацији 3 (РЛ3) нема облутака нити 

шумског материјала. 

Кључни насипи су култивисани вегетацијом, али пре свега зељастом која није 

стабилна па самим тим ни насипи немају адекватну стабилност. Ерозија се појављује 

наизменично, кривудањем прелази са једне на другу страну обале. На посматраним 

локацијама 2 и 3 (РЛ2 и РЛ3) које се налазе у средњем и доњем току реке, урађене су 

камените обалоутврде.  

Речни систем је вертикално стабилан, али је пресечен једном каскадом према 

левој обали. 

Водоток није у потпуности у равнотежи са водом и седиментима који долазе из 

дренажног басена. Има контакта по водоравној линији, али нема дубински профил. 

Тераса је у нивоу са дубином воде. Јавља се продубљивање. Има доста облутака 

средњих профила. 

 

Табела 24. Оцена геоморфолошких атрибута и процеса на пилот локацијама на Великој 
реци 

 Предложене тврдње сумиране 
на бази дескрипције са теренског 
истраживања 

Да Не Н/п 

ВР 
Л1 

ВР 
Л2 

ВР 
Л1 

ВР 
Л2 

ВР 
Л1 

ВР 
Л2 

Геоморфолошки 
атрибути и 
процеси 

1. Плавне терасе су плављене 
релативно често 

х х     

2. Даброве бране су стабилне х х     

3. Кривудавост, градијент и 
однос ширине и дубине су у 
равнотежи са предеоним кара-
ктеристикама (рељеф, геологија, 
и биоклиматски регионом) 

х х     

4. Рипаријално подручје се шири 
или достиже еколошки 
потенцијал 

х х     

5. Нема деградације квалитета 
рипаријалног подручја узводно 
или у ширем приобаљу слива 

х х     

 

 

Засецање канала и обала је евидентно, присутни су већи камени облуци.  

Карактеристике су адекватне за пренос енергије (РЛ1), док то није случај на локацији 2 у 

доњем току реке. 



53 
 

Ток је прилично природан и култивисан. Обрастао је дрвенастим и жбунастим 

биљкама, али му је смањена дубина. Проток је стабилан регулисањем (2014.године).   

Водоток је вертикално стабилан у сезонским повећаним нивоима воде, али при 

екстремним ситуацијама постоји ризик од изливања услед поплавног таласа. 

Водоток је избалансиран тако да вода и седимент омогућавају дренирање тока. 

После поплава нема велике ерозије и у равнотежи је са водом и седиментима који долазе 

из дренажног басена. При екстремном водостају изазива таложење седимената у доњем 

току. 

 

Општина Љубовија 

 
На терену је примењен оригинални упитник7 при описивању стања одабраних 

речних токова, дносно пилот локација.  Обзиром на релативно густу речну мрежу, 

издвојена су два речна тока: Гачаничка река. која је у надлежности локалне заједнице и 

река Љубовиђа, која делом свога тока (низводно до ушћа у Дрину) припада категорији I, 

односно категорији вода над којима надлежност има Јавно предузеће на националном 

нивоу, а на којима се може репрезентативно применити метода и уочити потребе за 

адаптацијом према екорегиону Подриња и применљивости ставки које се описују. 

Локалитети су изабрани због могућности прилаза, разлика у надморској висини 

и различитости у контексту густине насељености или пољопривредних активности, као и 

градијенту тока и морфологији терена.    

Као и на претходним локацијама у општини Мали Зворник, само је један тим 

радио евалуацију овом методом. 

 

                                                           
7PFC for Lotic System, доступно на http://www.remarkableriparian.org/pdfs/pubs/TR_1737-15.pdf 

http://www.remarkableriparian.org/pdfs/pubs/TR_1737-15.pdf
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Табела 25. Оцена хидролошких атрибута и процеса на пилот локацијама на реци 
Љубовиђи 

 Предложене тврдње 
сумиране на бази дескрипције 
са теренског истраживања 

Да Не Н/п 

Љ 
Л
1 

Љ 
Л
2 

Љ 
Л
3 

Љ 
Л
1 

Љ 
Л
2 

Љ 
Л
3 

Љ 
Л
1 

Љ 
Л
2 

Љ 
Л
3 

Хидролошки 
атрибути и 
процеси 

1. Плавне терасе су 
плављене релативно често 

х х    х    

2. Даброве бране су стабилне       х х х 

3. Кривудавост, градијент и 
однос ширине и дубине су у 
равнотежи са предеоним 
карактеристикама (рељеф, 
геологија, и биоклиматски 
регион) 

х х х       

4. Рипаријално подручје се 
шири или достиже еколошки 
потенцијал 

х х х       

5. Нема деградације 
квалитета рипаријалног 
подручја узводно или у ширем 
приобаљу слива 

х х х       

 

 

Поплаве се јављају на 10 година што се сматра елементарном непогодом, услед 

урбанизације и пољопривреде у непосредном приобаљу. Речне терасе су плављене на 

годишњем нивоу у зависности од сезоне великих падавина. 

Даброве бране нису евидентиране, и ова ставка на бујичним водотоковима какви 

су анализирани водотокови, није применљива. 

Кривудавост је у складу са природним карактеристикама. Однос ширине/дубине, 

кривудавост, градијент су у равнотежи и горњем току реке (ЉЛ1 и ЉЛ3), док је у доњем 

току река каналисана. 

Приобално подручје није достигло свој еколошки потенцијал. Опоравак се одвија 

веома споро, десна страна обале трпи већи стрес и има мање вегетације. 

Стање обала се погоршава низводно из разлога што је антропогеним утицајем 

култивисана обала, дошло је до рушења малих брана услед поплава. 
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Табела 26. Оцена хидролошких атрибута и процеса на пилот локацијама на 
Грачаничкој реци 

 Предложене тврдње сумиране на 
бази дескрипције са теренског 
истраживања 

Да Не Н/п 

ГР 
Л1 

ГР 
Л2 

ГР 
Л1 

ГР 
Л2 

ГР 
Л1 

ГР 
Л2 

Хидролошки 
атрибути и 
процеси 

1. Плавне терасе су плављене 
релативно често 

х   х   

2.Даброве бране су стабилне     х х 

3. Кривудавост, градијент и однос 
ширине и дубине су у равнотежи 
са предеоним карактеристикама 
(рељеф, геологија, и биоклима-
тски регион) 

х х     

4. Рипаријално подручје се шири 
или достиже еколошки потенцијал 

х х     

5. Нема деградације квалитета 
рипаријалног подручја узводно 
или у ширем приобаљу слива - 
прибрежју 

х х     

 

Поплаве се јављају једном у 5 година и као и на реци Љубовиђи чине велике 

материјалне штете стновништву и пољопривреди у непосредној близини. Плавне терасе 

се сезонски плаве, у зависности од кишних периода.    

Кривудавост је у складу са природним карактеристикама. Однос ширине/дубине, 

кривудавост, градијент су у равнотежи. Рипаријално подручје се шири са тенденцијом 

снажења на левој обали на којој је иначе присутна интензивна пољопривредна 

производња, те ће ширење и снага рипаријалног подручја увелико зависити од самих 

пољопривредника, или локалне заједнице. Подручје није достигло свој еколошки 

потенцијал и споро се опоравља због антропогених утицаја. 

Обалска деградација јавља се низводно. Ерозијом су захваћене обе стране, 

присутни су облуци мањих димензија и одређени проценат шљунка. 

Оцена атрибута везаних за вегетационе карактеристике 

Покровност и густина вегетације у приобалној заједници доприносе 

функционисању водотока и приобаља. Линеарна дистрибуција постојаних врста биљних 

заједница речних обала утиче на развој и заштиту речних обала (FISRWG, 1998) и речних 

брана (насипа), док латерална дистрибуција вегетације одређује способност подручја за 

прилагођавање периодима поплава (поплавни таласи) и суша. 
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Табела 27. Оцена атрибута везано за вегетационе карактеристике на пилот локацијама 
на реци Љубовиђи 

 Предложене тврдње сумиране на 
бази дескрипције са теренског 
истраживања 

Да Не Н/п 

Љ 
Л
1 

Љ 
Л
2 

Љ 
Л
3 

Љ 
Л
1 

Љ 
Л
2 

Љ 
Л
3 

Љ 
Л
1 

Љ 
Л
2 

Љ 
Л
3 

Вегетација 6.  Постоји адекватна разноврсност 
постојане (стабилне) приобалне 
вегетације за опоравак/ одржавање 

 х  х  х    

7.  Постоје адекватне старосне 
групе постојане (стабилне) прио-
балне вегетације за опоравак/ 
одржавање 

х х х       

8. Присутне врсте указују на 
одржавање карактеристика вла-
жности земљишта приобаља 

х  х  х     

9. Постојане биљне заједнице су у 
стању да издрже умерено високе 
речне бујице дуж обале 

х    х х    

10. Приобалне биљне врсте 
показују високу снагу 

   х х х    

11. Адекватна бројност постојане 
приобалне вегетације је у функцији 
заштите обала и расипања 
енергије током средње високих 
токова 

х х    х    

12. Биљне заједнице су адекватан 
извор дрвне грађе за одржа-
вање/опоравак 

 х  х  х    

 

Лева обала има адекватну бројност и диверзитет вегетације, већу заступљеност 

дрвенасте вегетације и већи проценат адекватне вегетације која је нопходна за опоравак, 

док је на десној обали претежно пионирска вегетација (зељаста), која ће, уколико не буде 

даљих антропогених утицаја, временом омогућавати опоравак.Видљива је спратовност. 

Присутан је велики број врста који указује на одржавање влажности земљишта, 

неке од њих су: Alnus glutinosa, Junkus SP, Ciperus puskus, Salix purpurea, Salix scinerea, 

Veronica SP, Populus alba, Epilobium, Equisetum, Petasites. 

Постоје биљне заједнице које могу да стабилизују обале у краћем временском 

периоду током умерено високих бујица, али садашње стање показује да су обе стране 

нестабилне и биљке су под стресом. Присутан је мали и недовољан број врста које 

показују снагу. 
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Лева обала представља добар извор дрвне материје, како дрва за огрев тако и 

техничког дрвета. Десна обала поседује минимално дрвног материјала. 

Табела 28. Оцена атрибута везано за вегетационе карактеристике на пилот локацијама 
на Грачаничкој реци 

 Предложене тврдње сумиране на 
бази дескрипције са теренског 
истраживања 

Да Не Н/п 

ГР 
Л1 

ГР 
Л2 

ГР 
Л1 

ГР 
Л2 

ГР 
Л1 

ГР 
Л2 

Вегетација 6.  Постоји адекватна разноврсност 
постојане (стабилне) приобалне 
вегетације за опоравак/ одржавање 

 х х    

7. Постоје адекватне старосне 
групе постојане (стабилне) прио-
балне вегетације за опоравак/ 
одржавање 

х х     

8. Присутне врсте указују на 
одржавање карактеристика вла-
жности земљишта приобаља 

х х     

9. Постојане биљне заједнице су у 
стању да издрже умерено високе 
речне бујице дуж обале 

  х х   

10. Приобалне биљне врсте 
показују високу снагу 

  х х   

11. Адекватна бројност постојане 
приобалне вегетације је у функцији 
заштите обала и расипања 
енергије током средње високих 
токова 

х   х   

12. Биљне заједнице су адекватан 
извор дрвне грађе за одржа-
вање/опоравак 

  х х   

 

 

Постоје адекватне врсте и разноврсност, али у недовољном броју. Могућ је 

опоравак, али захтева дужи временски период. У посматраном поручју постоје све 

старосне групе, изражена је спратовност кроз зељасте, жбунасте и дрвенасте врсте, 

чиме се ствара потенцијал за опоравак. Присутно је око 5 врста које указују на 

одржавање карактеристика влажности земљишта. 

Постоје биљне заједнице које су у стању да поднесу умерено висок проток воде, 

али су у мањини. Биљне заједнице су под стресом, посебно зељасте због деградиране 

обале. Вегетација не показује високу снагу. 

Постоји приобална вегетација у функцији заштите обала, али је неравномерно 

распоређена. 
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На посматраном подручју има биљних заједница које су извор дрвенастог 

материјала, али је оно најниже класе – огревно дрво. 

Оцена геоморфолошких атрибута и процеса 

Оцењивани су и сумирани фактори који доприносе избалансираном односу и 

динамичкој равнотежи елемената само речног корита, дистинкција између степена и 

интензитета природних процеса у поређењу са процесима који су настали као резултат 

менаџмента рипаријалних подручја, нарочито на нивоу речног слива и унутрашњи и 

спољашњи фактори који могу да допринесу дестабилизацији лотичког система 

(клизишта, земљотреси, одрони), и воде ка рапидним и суштинским променама у речном 

кориту (димензије, структура, профил). 

 

 
Табела 29. Оцена геоморфолошких атрибута и процеса на пилот локацијама на реци 

Љубовиђи 

 Предложене тврдње 
сумиране на бази 
дескрипције са теренског 
истраживања 

Да Не Н/п 

Љ 
Л
1 

Љ 
Л
2 

Љ 
Л
3 

Љ 
Л
1 

Љ 
Л
2 

Љ 
Л
3 

Љ 
Л
1 

Љ 
Л
2 

Љ 
Л
3 

Геоморфолошки 
атрибути и 
процеси 

13. Плавно подручје и 
карактеристике речног 
канала (нпр. стенске масе, 
шумски материјал, 
вегетација, величина 
плавне зоне, преливни 
канали) су адекватни за 
дистрибуцију енергије 

х х х       

14.Кључни насипи су 
култивисани са стабилном 
приобалном вегетацијом 

х  х  х     

15.Обале су бочно 
стабилне 

х  х  х     

16.Речни систем је верти-
кално стабилан (није 
пресечен) 

 х х х      

17.Водоток је избалансиран 
тако да вода и седимент 
омогућавају дренирање 
тока (нпр., без наглашене 
ерозије или депозиције) 

 х х х      

 

Присутан је велики број облутака средњих и малих профила, као и шумског 

материјала. Вегетација не прави препреке у току, самим тим не утиче на дистрибуцију 
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енергије. На деловима испитиваног тока уочене су касакаде. Потврђено је одржавање 

стабилних димензија канала током и након поплава. 

Стабилна приобална вегетација заступљена је на обе обале, на десној 

минимално, док је на левој обали комплетан природан профил вегетације. 

Обале нису у потпуности стабилне. Нестабилност обале утиче на турбуленцију 

тока и повећану ерозију, такође утиче на проширивање канала, нарочито после поплава. 

Водоток је у равнотежи са водом и седиментима, али је заступљена ерозија. 

 
Табела 30. Оцена геоморфолошких атрибута и процеса на пилот локацијама на 

Грачаничкој реци 

 Предложене тврдње сумиране на бази 
дескрипције са теренског 
истраживања 

Да Не Н/п 

ГР 
Л1 

ГР 
Л2 

ГР 
Л1 

ГР 
Л2 

ГР 
Л1 

ГР 
Л2 

Геоморфолошки 
атрибути и 
процеси 

13. Плавно подручје и карактеристике 
речног канала (нпр. стенске масе, 
шумски материјал, вегетација, вели-
чина плавне зоне, преливни канали) су 
адекватни за дистрибуцију енергије 

 х х    

14.Кључни насипи су култивисани са 
стабилном приобалном вегетацијом 

  х х   

15.Обале су бочно стабилне х х     

16.Речни систем је вертикално 
стабилан (није пресечен) 

х   х   

17.Водоток је избалансиран тако да 
вода и седимент омогућавају 
дренирање тока (нпр., без наглашене 
ерозије или депозиције) 

х х     

 

Шумског материјала има целим током (стабала и ситних дрвних облутака). Гране 

праве препреке у води, накупљање остатака биљака је уз обалу. Присутан је вертикалан 

зид. 

Дрвенаста вегетација је у доњем делу корита и на првој тераси, док је је остатак 

жбунаст и зељаст. 

Ерозија је видљива на обе обале, али је израженија не левој обали јер је 

прекиврена претежно зељастом вегетцијом. Водоток меандрира у складу са 

конфигурацијом терена. 

Речни систем није пресечен и нема великог таложења и акумалације 

седимената. 
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Водоток је типично брдско-планински,избалансиран тако да вода и седимент 

омогућавају дренирање тока. 

 

4. ДИСКУСИЈА 

 

Иако је још у првој деценији овога века, на основу испитивања европске јавности 

(Dalrymple, 2006) квалитет воде препознат као као једно од најважнијих питања за 

грађане, евидентно је да Србија доста заостаје у погледу нивоа свести и капацитета када 

је у питању проблематика везана за воде. Ово је нарочито видљиво у у зонама мањих 

водотокова, где постоје нерешена питања урбанизације на самој обали тока, евидентни 

су испусти канализације из домаћинстава, као и присутан отпад у водотоку, од чега и 

опасан амбалажни отпад, што је нпр. случај у реци Љубовиђа. 

Дакле, бројни су притисци евидентирани током истраживања последње 4 године 

(Ђорђевић & Бартула, 2017;Ђорђевић, 2014, WBG, 2017) на површинским токовима у 

сливу реке Дрине у Србији, али исто тако и у суседној БиХ. Климатске промене су још 

један од притисака које су већ донеле и донеће у блиској будућности повећање 

темературе за 1,5oC (Riahi et al., 2011;Brilly et al., 2013) и забележене поплаве, али и 

екстремно сушни периоди (WBG, 2017; Ђорђевић, 2014), где је нпр. само суша 2012. 

године се одразила на локалну пољопривреду у вредности од око милион € губитка у 

Србији и БиХ (WBG, 2017). 

SVAP2 метода, дизајнирана тако да се могу оцењивати појединачни елементи 

екосистема површинског тока, и тако да је могу користити обучени појединци, може 

значајно допринети да се оцени читав површински ток (нпр. реке које су биле предмет 

пилот истраживања), односно сви површински токови у сливу Дрине. SVAP2 метода је 

поређена са другим квалитативним и квантитативним методама за оцену квалитета воде 

или свеукупног стања (de Jesús-Crespo and Ramirez, 2011; Hughes et al., 2010; McQuaid 

and Norfleet, 1999), а тестирана је и каo средство периодичног мониторинга за 

оцењивање сегменте (Frothingham&Barlett, 2012)  

Један од најтежих изазова који се односе на процену стања квалитета 

површинског тока јесте одређивање потенцијала, односно потенцијалних услова, и исто 

тако поређење у односу наисторијске податке/услове. Управо препреку представљају 

недостајући подаци (аеро и сателитски снимци и писани подаци), па учешће домицилних 
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грађана је изузетно корисно, као и сваки податак забележен у архивима општинске 

управе, јавних предузећа, плановима, објављеним радовима и др. 

Нереално је очекивати да се на предметним водотоковима на одређеним 

деловима тока, нарочито у доњим токовима где осим перманентних фактора деградације 

су вршена и продубљивања и проширивања речних корита и крчење приобалне 

вегетације након 2014. године, што је дало значајан допринос измењености речног 

корита и приобаља, може прецизно аргументовати потенцијал, али се могу дефинисати 

општи услови предметног екорегиона. 

Оцењивани SVAP2 елементи дају укупну слику стања посматраних делова 

водотока, где су према класификацији примењене методе оцењене као умерено и/или 

исрцпљено стање локације се према SVAP2 класификацији у умереном стању или 

исцрпљеном стању, што је случај на Радаљској и реци Љубовиђа. 

Ова метода је веома корисна нпр. да се посматрају појединачни елементи, како 

би се, у зависности од циљева могле дати мере, или пратити стање нпр. речног корита у 

дужем периоду: да ли има тренд опоравка без интервенције човека, или тренд даље 

деградације, односно процеса ерозије, ризика да промене у распореду падавина доносе 

обилније бујице у чешћим интервалима, чинећи тиме рањиву заједницу. 

 

 
Графички приказ 5. Стање обала на основу SVAP2 резултата за посматране локације 
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Графички приказ 6. Пример евалуације стања обала на целом току или већем делу 

тока8 

На графичком приказу 6 се јасно види пример евалуације стања појединачних 

елемената површинског тока, односно смештање података у ГИС базу података и приказ 

резултата који треба да буду подршка одлучивању. На основу резултата, односно 

приказа стања, доносе се мере које су обавезне у јединицама локалне самоуправе 

Програмом заштите животне средине, или плановима одбрана од поплава, али исто тако 

резултати су веома корисни националним релевантним агенцијама и телима који 

управљају водним подручјима. 

Метода оцењивања функционалног стања површинских водотокова, са друге 

стране захтева учешће стручњака (биолога, шумарских инжењера, хидрогеолога и др.) 

када се ради евалуација. Дакле комплекснија је, али исто тако зависна од партиципације 

грађана и представника релевантних служби у локалним самоуправама. 

Управљање рипаријалним подручјима постаје изазов струке, науке и политика. 

Улога и значај функционалних рипаријалних зона широко је призната у европским 

                                                           
8Катић Б. (2017): Презентациони материјал на Регионалном тренингу у оквиру програма CRESSIDA, 
Искуства локалних самоуправа у примени СВАП2 методе, Златибор, 14-15 јун, 2017 
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политикама очувања и унапређења квалитета површинских токова (Ђорђевић-

Милошевић, 2016): 

- Оквирном Директивом о водама (WFD) која препоручује систематску анализу 

структуре у рипаријалним зонама, као и укљученост њихове рестаурације и 

конзервације у програме мера које су саставни део планова интегрисаног 

управљања речним сливовима; 

- Директивом о поплавама – која наглашава праћење и обнављање приобалних и 

плавних подручја у функцији смањења ризика од хидролошког хазарда; 

- Директивом о стаништима– којом се настоји да се интензивирају акције за 

очување Европске баштине, и др. 

- Иако је Србија потписник свих поменутих директива, до сада није било значајнијих 

акција којима се третирају/истраживају рипаријална подручја малих површинских 

токова или рипаријалних коридора на нивоу речног слива. 

Шумска газдинства управљају шумским ресурсима у приобаљу водотокова у 

већини, међутим, сарадња управо са њима нпр. оваквим методама визуелне процене 

стања је неопходна у функцији интегрисаног управљања и водним и шумским ресурсима. 

Резултати тестирања методе PFCA на истим пилот локацијама, показују да је 

екосистем водотока (са придруженом рипаријалном зоном) на свим локацијама у 

категорији „функционално стање у ризику“. 

Током сумирања оцењивања уочено је да одређене ставке које би требало да 

буду оцењене на бази повезаности индикатора (табела 6) не корелирају (табела 30) па 

је потребно поново размотрити на терену или на бази описа, списка врста 

фотодокументације или поновног изласка на терен, тврдње „да“ или „не“.   

 
Табела 31. Потенцијалне грешке при оцењивању индикатора 

Предложене тврдње сумиране на бази 
дескрипције са теренског истраживања 

Р
а

д
а

љ
с
ка

 

р
е
ка

 

В
е

л
и

ка
 

Р
е

ка
 

Г
р

а
ч
а

н
и
ка

 

Р
е

ка
 

Р
е

ка
 

Љ
у
б

о
в
и
ђ

а
 

Л1 Л2 Л3 Л1 Л2 Л1 Л2 Л1 Л2 Л3 

1. Плавне терасе су плављене 
релативно често 

      - +   

3. Кривудавост, градијент и однос 
ширине и дубине су у равнотежи са 

       +   
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предеоним карактеристикама (рељеф, 
геологија, и биоклиматски регион) 

13.Плавно подручје и карактеристике 
речног канала (нпр. стенске масе, 
шумски материјал, вегетација, величина 
плавне зоне, преливни канали) су 
адекватни за дистрибуцију енергије 

      +    

16.Речни систем је вертикално стабилан 
(није пресечен) 

       -   

17.Водоток је избалансиран тако да 
вода и седимент омогућавају 
дренирање тока (нпр., без наглашене 
ерозије или депозиције) 

       -   

Легенда: Одговор „да“ =  +; одговор „не“ = - 

Уколико је ставка 13 која се односи на везу између плавног подручја и 

карактеристика речног корита у функцiији дистрибуције енергије, оцењена са „не“, онда 

и ставка 1 (плавне терасе су релативно често плављене) треба да буде оцењена са 

одговором „не“.  

Ставка 3 се односи на оцену што природнијег тока у односу на рељеф, геолошку 

подлогу, биоклиматски регион и уколико кривудавост, градијент и однос ширине и дубине 

су или нису у равнотежи са предеоним карактеристикама и речни систем јесте или није 

стабилно вертикалан (ставка 16). Такође, уколико кривудавост, градијент и однос ширине 

и дубине нису у равнотежи са наведеним предеоним карактеристикама водоток није 

избалансиран тако да вода и седимент омогућавају дренирање тока. 

Класификација статуса рипаријалних зона помоћу PFCA методе, самостално 

или у комбинацији са другим (нпр. даљинске детекције – Remote sensing), може значајно 

допринети локалним планерским акцијама, као и стејкхолдерима за успостављање 

дијалога за разматрање жељеног стања малих водотокова и њихових приобалних 

екосистема. Примера ради, на графичким приказима (Графички прикази 7-9) је дат 

приказ појединачних ставки, као и пример процене већег читавог водотока.   

Бочно нестабилне обале забележене су две пилот локације на Радаљској реци 

(РЛ1 и РЛ3) и у дољем току Љубовиђе (Љ2) (Графички приказ 7). Међутим, 

оцењивањемнпр. већег дела тока, односно ширег приобаља, дошло би се и до сликеда 
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скоро две трећине водотока нема бочну стабилност једне или обе обале9 (Графички 

приказ 8). 

 

 
Графички приказ 7. PFCA резултати за бочну стабилност обала на посматраним 

локацијама 
 

                                                           
9Ова тврдња се односи на Радаљску, Велику реку и Љубовиђу, на основу архивскких снимака током пројекта 

„Дијалог за превенцију ризика од природног хазарда“, и обиласка терена због избора пилот локација за 

потребе пројекта Value Drina 
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Графички приказ 8. Пример показатеља PFCA резултата за бочну стабилност обала на 

већем делу посматраног тока (Узета за пример Радаљска река)  
 

Постојање биљне заједнице која може да издржи умерено високе речне бујице 

су на по једној само једној локацији на Радаљској (РЛ2) и Великој реци (ВРЛ1), и реци 

Љубовиђа (Графички приказ 9) (ВРЛ1), дакле углавном у горњем току где нема насеља 

или значајнијих пољопривредних активности. Овај индикатор стања је веома значајан за 

дијалог са управљачима шумских газдинстава и локалним становништвом, у циљу 

минимизирања последица бујичних плављења. Нарочито је значајно извршити процену 

нпр. ове ставке за креирање мера у плановима одбрана од поплава, као и плановима 

заштие животне средине. 

Све предложене ставке (индикатори) се могу на исти начин представити и имају 

исту улогу – процену стања у циљу подршке одлучивању. 
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Графички приказ 9. PFCA резултати за бочну стабилност обала на посматраним 

локацијама 
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5. ЗАКЉУЧАК 

 

Проблеми климатских промена и деградације ресурса нису „догађања“ која не 

дотичу становништво, већ управо имају огроман утицај на друштвено и социјално 

благостање становништва чији рад и задовољавање потреба зависи управо од локалних 

ресурса. Иако, управљање водним ресурсима у Србији је законски прилично давно 

успостављено, ова област није током 20. века усклађена са урбаним развојем, 

интензивирањем пољопривреде, па су површински токови и њихове приобалне области, 

које имају круцијалну улогу у очивању квалитета токова и станишта, „нападнуте“ крчењем 

вегетације, решавањем проблема потенцијалних поплава продубљивањем и/или 

проширивање речног корита, изградњом обалоутврда и др.  Све наведено су визулни 

подаци, покушај да се у локалним заједницама и релевантним институцијама пронађу 

историјски или новији подаци у већини резултира са општим описом површинског тока 

без детаљнијих података о стању елемената тока или свеукупном акватичком 

екосистему.  

Река Дрина као прекогранични ток предмет је многих пројеката које 

имплементирају релевантне националне иституције, цивилни сектор и др., међутим врло 

су оскудни подаци истраживања који се дистрибуирају локалним заједницама. Учешће 

локалног становништа у већини изостаје. У раду су приказане методе које су спроведене 

управо са представницима локалних управа који су равноправно са члановима тима 

радили на терену и тиме разумели сврсисходност оваквих проступа, као и грађана који 

желе да знају шта се ради, у којој сврси се ради и како то доприноси побољшању 

квалитета њиховог животног окружења. 

Тестирање примене методе (SVAP2) дало је одличне резултате у контексту 

применљивости методе, као и у контексту укључености локалне појединаца чија обука 

није дугачка нити скупа, а чији даљи рад доприноси повећању базе прецизнијих података 

о стању водотокова за локалне ауторитете. Такође, ове базе су користан инпут 

националним телима и организацијама који доносе стратегије или планове за водна 

подручја у идентификацији проблема на нивоу слива. 

Метода оцене правилог функционисања екосистема површинског тока, такође је 

тестирањем дала позитиван резултат у контексту применљивости на малим 

површинским токовима и дијалогу свим релевантних (надлежних) тела, односно 
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неминовност њихове међусобне сарадње на локалном нивоу у складу са циљевима 

одрживог развоја на локалу, региону, националном нивоу, као и глобалним циљевима 

очувања квалитета вода и природних станишта.  

Да би се добили референтни резултати и свеобухватна база, потребно је да се 

овакве евалуације ураде на нивоу целог слива реке Дрине, што представља добар основ 

за међуопштинску сарадњу и наравно прекограничну између Србије, Црне Горе и Босне 

и Херцеговине, у којој би државе и локалне заједнице имале увид и упоредиве податке о 

стању и проблемима низводно, и/или узводно. 

Обзиром на обиље проблема у сливу реке Дрине, укључено локално 

становништво учествујући, постаје покретач позитивних промена, уместо фактор 

деградације. 
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ПРИЛОЗИ 

Речник коришћених појмова 

 
А 
Акватични 

Водени 
Активна плавна равница 

Део плавне равнице који је често потопљен водом 
Активна ширина канала 

Ширина потока у време пражњења. Трајна вегетација углавном не опстаје у активном 
каналу. 

Алувиал (нанос) 
Нагомилано радом текуће воде, као на пример седименти. 

Атмосферски утицај 
Копнена вода из једне падавине коју не апсорбује земљиште, вегетација или отиче 
другим природним путем. 

 

Б 
Базен 

Дубља површина воденог тока са спором водом. 
Базни проток 

Део водног протока који потиче из складиштења природних падавина које се сливају 
у подземне воде и креће се полако кроз подлогу пре него што стигне у канал. Базни 
проток одржава водни проток током периода ниских вода или током периода без 
падавина и одржава просечно пражњење у условима ниских протока. 

Биом 
По дефиницији тоје еколошки тип предеоне зоне тј.територија еколошки сличних 
предела, који се низом лако видљивих особености у рељефу, саставу и распореду 
станишта (нарочито њиховог виљног и животињског света) разликује од суседних 
територија. (Matvejev,D.S.,1973) Биоми су у Евроазији по правилу распрострањени 
зонално: тундре, бореалне шуме (тајге), листопадне шуме, степе, медитеранске шуме 
и др. 

Бочна миграција 
Прилагођавање канала водотока са једне на другу страну. Често укључује опадање 
нивоа у једном водном басену. У испреплетаном систему реке, у оба водена басена 
може бити жљебова услед прекомерног пуњења канала и ограничених могућности 
корита (види слику 18.). 

Брзак 
Брзо покретан део потока са дефинисаном линијом која повезује најниже делове реке 
и малом, немирном површином воде. 

 

В 
Вишегодишњи ток 

Поток који обично тече континуирано током целе године. 
Водна целина 

Термин ОДВ који се односи на јединице које проводе ОДВ на нивоу водних подручја. 
То су подјединице водних подручја (географски и хидрографски дефинисане) на која 
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се односе циљеви ОДВ. Свако постојеће тело површинских или подземних вода мора 
припадати некој водној целини. 

Водно (сливно) подручје 
Површина копна и мора која се састоји од једног или више суседних речних сливова с 
њиховим припадајућим подземним, прелазним и приобалним водама, а главна је 
јединица управљања у оквиру ОДВ. За разлику од слива који обухвата само 
површинске воде, водно подручје обухвата и припадајуће подземне воде. 

Вододелница 
Вододелница или развође је граница која раздваја два дренажна подручја. Може да 
се дефинише као замишљена линија од које се све воде, које падну на земљу, сливају 
у два различита дренажна система. 

 

Г 
ГИС 

Географски информациони систем. Систем који прикупља, анализира, управља и 
приказује податке који су повезани са локацијом.   

 

Д 
Деградација 

Геолошки процес у којем се дно корита спушта због губитка материјала дна. Често се 
назива и спирање дна. 

Депозиција 
Таложење седимената 

Добар статус воде 
Добар статус различито је дефинисан за површинске и подземне воде. Статус вода 
одређује се на темељу биолошких, физичко-хемијских и хидроморфолошких 
параметара мерених на стандардизован начин. Добар статус је термин који означава 
да је на темељу измерених параметара стање неке водне целине оцењено барем као 
„добро“, односно да се не разликује значајно од референтног стања за тај тип водне 
целине. Процена статуса специфична је за сваки тип тела водне целине. 
 

Е 
Екорегион 

Географско подручје одређено сличном климом, рељефом, земљиштем, могућом 
природном вегетацијом, хидрологијом или другим еколошким варијабилама. 

Еколошки потенцијал 
 

Ерозија 
Распрострањена појава изазвана природним процесима, али на коју и човек може 
утицати начином коришћења простора (сеча шума, неадекватна градња) 

 

З 
Замућеност 

Мутноћа воде узоркована честицама као што су фине седиментне честице или алге. 
Зељасте биљке 

Биљке без дрвенастог стабла. 
 

И 
Ихтиофауна 

Заједница рибе. 
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К 
Камене обалоутврде 

Камени материјал различитих величина који се користи да се стабилизује водни басен 
и друге падине. 

Канал 
Код водотока, канал је природна депресија одговарајуће величине у којем се 
повремено или стално налази текућа вода. Има дефинисано корито и обале који 
служе да задрже воду у потоку. 

Канализација 
Исправљање канала потока у циљу бржег протока воде. 
 

Л 
Лотички систем 

Систем који чине текуће воде – реке, потоци и њихове притоке 
Лотичко подручје 

Шире приобаље површинских токова   
 

М 
Макрофите 

Све крупне, голим оком видљиве “биљке” у води; укључују макроскопске алге, 
папрати, маховине и цветнице. Компонента су  водених екосистема, користе се како 
би се побољшала ефикасност мониторинг 

Макроинвертебрате (Macroinvertebrate) 
Бескичмене животиње видљиве голим оком или веће од 0,5 милиметара. 

Меандер 
Извијен део водотока са многим кривинама који је једном до два пута пута дужи од 
пратећег праволинијског канала. Један меандер обично се састоји од две комплетно 
супротне кривине, почев од релативно равног дела канала, непосредно пре прве 
кривине до релативно равног дела одмах након другог завоја. 

Мониторинг 
Систематска, стална и непрекидна процена напретка пројекта током одређеног 
временског периода у односу на његова планирана улагања, активности и исходе. 

 

Н 
Нагиб 

Нагиб се израчунава као висина вертикалног узвишења изнад хоризонталне изражен 
као стопа у подножју или као проценат (m / m × 100). 

Нанос 
Геолошки процес којим се дно обичног потока услед поплаве подигне у висину због 
таложења материјала. 

Нативна вегетација 
Природна вегетација 

Неравнине канала 
Физички елементи канала водотока на којима долази до расипања енергије, 
укључујући неравнине и састав материјала корита, кривине канала и варијације у 
уздужном профилу. 
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О 
Облик канала 

Морфологија канала се обично дефинише током (са једним или више канала у 
долини), и луком (величина кривине у каналу). 

ОДВ 
Оквирна директива о водама Европске уније, представља најзначајнији и кључни 
документ ЕУ законодавства о управљању водним ресурсима до данас. 

 
П 
Плавна равница 

Ниво површине земљишта у близини канала водотока, направљен од водотока у 
тренутним климатским условима, а који се прелио током умерених токова  

Подлога 
Минерални или органски материјал који се формира у кориту водотока; површина на 
којој живе водени организми. 

Подлога за макрофите 
Густа и непрозирна подлога водених биљака. 

Пораст протока 
Током времена, вештачко додавање воде у канал водотока у мери која ремети 
природан режим протока. Примери: увођење наводњавања, скретања слива или 
отпадне воде из наводњаваних подручја, постројења за пречишћавање или 
комерцијалних постројења. 

Приобалне (Рипаријалне) зоне 
Приобалне области су прелазне области између копнених и водених екосистема и 
одликују се разликама у биофизичким условима, еколошким процесима и живом 
свету. Оне су подручја кроз која површина и подземна хидрологија повезују водна тела 
са својим суседним висоравнима. Оне укључују оне делове копнених екосистема који 
значајно утичу на размену материје и енергије са воденим екосистемима. 

Природни режим протока 
Пун опсег дневних, месечних и годишњих водених токова од кључног значаја за 
одржавање природног биодиверзитета и интегритета у слатководном екосистему. 
Важне карактеристике режима протока обухвата природне варијације у величини 
водених токова, времену, трајању, учесталости и стопи промене 

 
Р 
Ремедијација 

Бави се санацијом загађења насталих услед различитих, најчешће људских 
активности. 

Рехабилитација 
Значајно се побољшавају еколошки услови реке, односно река добија пожељно 
еколошко, урбано и социолошко стање. 

Речни 
Карактеристика или се односи на деловање приликом кретања воде. 

Речни слив 
Речни слив је хидрогеолошки термин који означава површину земље с које потоцима, 
рекама и евентуално језерима вода отиче у један систем (мора, океани). 
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С 
Слап 

Плитки део водотока где се вода прелама преко камења, дрвећа, или других 
делимично потопљених отпадака производећи површинске таласе. 

Спирање 
Ерозивно уклањање материјала са дна водених токова и басена. 

Спирање дна 
Погледати: деградација. 

Станиште 
Простор или окружење у којем организам живи. 

Стене 
Камење веће од 25 центиметара. 

 

Т 
Тачка засека 

Тачка у којој се водени ток активно урушава у нова базна узвишења. Ове тачке се 
простиру узводно у процесу који се назива главни засек. 

Тачка која је препрека 
Нанос од шљунка или песка на унутрашњости меандра; активни преносни нанос. 

Тело површинских или подземних вода 
Водно тело површинске воде јесте посебан и значајан елемент површинске воде као 
што је језеро, акумулација, поток, река или канал или део потока, реке или канала. Док 
водно тело подземне воде јесте посебна запремина подземне воде унутар једног или 
више водоносних слојева. 

 

У 
Укопаност у подлогу 

Степен до којег је објекат укопан у седимент. 
Урезани канал 

Канал са дном водотока ниже висине од своје некадашње висине у односу на плавну 
равницу. 

 

Х 
Хемијски статус вода 

Добар хемијски статус јесте хемијски статус који мора бити у  складу са прописаним 
циљевима животне средине за воде, односно  хемијски статус водног тела такав да 
концентрација загађујућих супстанци не прекорачује стандарде квалитета животне 
средине, у складу са посебним прописом. 

Хидрографска мрежа 
Систем површинских водотокова који се стално или повремено јављају. 

Хидрологија 
Наука о особинама, дистрибуцији и дејству воде на површини Земље, тлу и 
атмосфери. 

 

Ш 
Шљунак 

Мало камење величине од 2 до 6 цм. 
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EEA Европска Агенција за заштиту животне средине 

EU Европска Унија  

IPCC Међувладин панел о климатским променама 

м.н.в метара надморске висине 

МХЕ Мале хидроелектране 

SVAP2 SVAP2 - The Stream Visula Assessment Protocol 2 

PFC Proper Function Condition 

US EPAUnited States Environmental Protection Agency 

BML The Biro of Land management 

USAID Агенција САД за међународни развој 

USDA U.S. department of agriculture 

NRCSNatural Resources Conservation Service 

WFD Water Framework Directvie – Оквирна директива о водама 

UNEP  Програм Уједињених нација за заштиту животне средине  

UNISDR Међународна стратегија за смањење ризика од катастрофа Уједињених 

нација 

WHO World Health Organization –Светска здрасвтвена организација 

 

https://www.epa.gov/
https://www.epa.gov/
https://www.usda.gov/

