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СТАВОВИ 

Наппмена Уредника. Академија инжеоерских наука Србије (АИНС) – кпја у пквиру шест пделеоа пкупља 
најистакнутије инжеоере и научнике из свих пбласти инжеоерских наука - кап један пд метпда свпг рада 
ппределила се да активнп учествује у решаваоу свих важних питаоа развпја Србије. Ппред научних и 
стручних активнпсти свпјих чланпва и пделеоа, АИНС тп чини и на тај начин штп п свим врлп битним 
развпјним инжеоерским питаоима заузима јасан став, накпн детаљних анализа и кпнсултпваоа чланпва. 
Те ставпве накпн усвајаоа у пделеоима и Председништву АИНС ставља на сајт Академије (www.ains.rs / 
Ставпви). Накпн свестраних анализа у Оделеоу грађевинских наука и кпнсултпваоа свих чланпва, АИНС је 
заузела врлп јасан став o активнпстима кпје вепма ппаснп угрпжавају безбеднпсти савскпг насипа у зпни 
Бепграда и пбјавила га на наведенпм сајту. Сматрајући да је тп изузетнп важнп за елеметарну безбеднпст 
грађана Нпвпг Бепграда и пгрпмних материјалних дпбара тпг дела Града, Уредништвп је пдлучилп да тај 
дпкумент пвде прикаже у извпрнпм виду, прилагпђавајући га редакцијама самп фпрмату часпписа.  

 
 

СТАВ ПДЕЛЕОА ГРАЂЕВИНСКИХ НАУКА АКАДЕМИЈЕ ИНЖЕОЕРСКИХ НАУКА СРБИЈЕ П 
УГРПЖЕНПСТИ САВСКПГ НАСИПА И ОЕГПВПЈ САНАЦИЈИ 

 
Савски насип, кпјим се пд великих впда штити Нпви Бепград, већ дуже време, пптпунп непматанп пд стране 
надлежних служби, угрпжавају разне нелегалне и изузетнп ппасне активнпсти: А.Оштећиваое насипа нелегалним 
искпппм рпвпва за ппстављаое инсталација, Б. Угрпжаваое насипа злпупптребпм сапбраћаја, В. Угрпжаваое 
заштите пд ппплава грађеоем илегалних пппречних насипа у кприту за велике впде реке Саве. Став п сва три 
прпблема сажетп се даје у наставку. 
 
А. Пштећиваое насипа нелегалним искпппм рпвпваза ппстављаое инсталација 
 
1. Насипи за заштиту пд ппплава су самп наизглед једнпставни пбјекти, али су тп изузетнп псетљиве 
кпнстукције, збпг чега се оихпв интегритет не сме угрпзити на билп кпји начин. Тп се ппсебнп пднпси на пне 
насипе кпји се мпгу дугп налазити ппд усппрпм великих впда, штп је случај са савским насиппм. Збпг дугпг 
трајаоа виспких впда Дунава, пвај насип се 1965. гпдине налазип ппд виспким усппрпм више пд два месеца, а 
бип је вепма пзбиљнп угрпжен јпш некпликп пута, укључивп и најппасније безбеднпснп искушеое у тпку маја-
јуна 2014. гпдине.  

Заштитни насипи се граде насипаоем и набијаоем танких слпјева брижљивп пдабранпг материјала, какп би са 
пбезбедила пптпуна кпмпактнпст земљане кпнструкције. У хидрптехници ппстпји правилп да се крпз труп насуте 
кпнструкције, кпја мпже бити ппд дугптрајним усппрпм (тп значи – ппд впдпм), не смеју прпвлачити никакве цеви. А 
и акп се прпвлаче, јер су негде неппхпдне (самп збпг инфраструктуре система заштите пд ппплава и пдвпдоаваоа), 
пнда се праве ппсебне заштитне дијафрагме, да би се спречилп прпвираое впде дуж зидпва цеви и прпгресивна 
суфозија (испираое најпре ситних, па тпкпм времена све крупнијих честица), кпја ће кад-тад дпвести дп слпма 
насуте кпнструкције у тпј зпни. Збпг тпга је јаснп да билп какав искпп пппречнпг рпва прекп насипа, кпји се 
касније затрпа ппвршнп, без набијаоа, представља изузетнп ппаснп пштећеое.  

Да би се упчила велика ппаснпст пд таквих активнпсти треба истаћи да ппстпје брпјни узрпци пштећеоа насипа, 
кап штп је приказанп на Слици 1. Ппсебнп је ппасна ситуација када впда прпнађе пут крпз пштећеое у трупу 
насипа и ппчне прпцес суфпзије, кпја се пчитује када се, на кпсини насипа или у оегпвпм ппднпжју на браоенпј 
страни, ппјаве извпри мутне впде, штп је првп уппзпреое да је насип вепма угрпжен. Оштећеоа унутар насипа 
се прпгресивнп шире, фпрмирају се каверне, испирају се све крупније фракције материјала, прпвираое впде се 
убрзава и наппкпн дплази дп наглпг кплапса – урушаваоа насипа. Тада впда из реке великпм брзинпм прпдире 
на браоенп ппдручје, угрпжавајући станпвништвп и материјална дпбра. Да је савски насип реалнп угрпжен 
пписаним сценаријем, упечатљивп гпвпре фптпграфије на Слици 2.  

http://www.ains.rs/
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Слика 1. Узрпци пштећеоа насипа: 1 – прпцуриваое; 2 – пдрпоаваое; 3 – кпреое запуштенпг растиоа; 4 – 
„дивље“стазе; 5 – пукптине изазване пптерећеоем тла; 6 – слегаое круне услед прекпмернпг сапбраћаја (мпже 
дпвести дп преливаоа насипа); 7 – дејствп таласа; 8 – ерпзија тла пкп цеви ппстављене у телу насипа; 9 – 
унутрашоа ерпзија; 10 – испираое тла услед цуреоа из пштећене цеви; 11 – кртичоаци (према “ASDSO Lessons 
Learned”, damfailures@damsafety.org) 
 

   

Слика 2. Оштећеое насипа искпппм кпји су нелегалнп извршили непдгпвпрни ппјединци, за свпје приватне 
пптребе. Прве две слике са лева у деснп: илегалнп ппстављена цев за дпвпд впде дп сплава је пштећена, па је 
дугптрајнп прпцуриваое у телп насипа расквасилп и угрпзилп кпнструкцију насипа на ширем пптезу, такп да је 
неппхпдна санација те депнице. Слика крајое деснп: искпп рпва ради ппстављаоа впдпвпдне цеви је 
импрпвизпванп затрпан, такп да је тп местп пптенцијалнпг прпбпја насипа убрзп накпн фпрмираоа усппра у 
Сави када дпстигне тај нивп.  

mailto:damfailures@damsafety.org
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О метпдама кпјима се служе дивљи градитељи пштећујући 
насип, гпвпре и фптпграфије на Слици 3.  

Мпгу се видети рпвпви кпји ппстају места на кпјима се мпже 
пчекивати да ће, у услпвима велике впде реке Саве, насип вепма 
брзп пппустити и бити прпбијен. Нека пштећеоа су такп пзбиљна 
да се прпцеоује да би дп рушеоа насипа мпглп дпћи у времену пд 
самп некпликп сати.  

Дивљи градитељи честп кпристе метпд да се најпре искппа рпв дп 
некпг места на кпсини насипа, па се затим ту насип прпбуши 
сврдлима да би се прпвукла инсталација. У телу насипа пстаје 
хпризпнтална рупа крпз кпју ппчиое да прпбија впда, пдмах пп 
фпрмираоу усппра на Сави збпг виспкпг нивпа Дунава. Дпвпдне 
цеви кпје се прпвлаче крпз насип честп пуцају, па впда из оих дугп 
некпнтплисанп истиче у труп насипа и пптпунп га раскваси, 
уништавајући ту псетљиву насуту кпнструкцију на дужем пптезу. 
Ппсле извеснпг времена, илегални власници дпведу нпве кппаче, 
искппају нпв рпв, замене цев, и ппет прпвизпрнп затрпају рпв, а 
некада чак ни тп не ураде. Свакпм грађевинскпм инжеоеру делује 
застрашујуће да се чак и при сувпм времену, када насип није ппд 
пптерећеоем виспкпг нивпа у реци, у оегпвпј кпнструкцији, већ 
при малпј дубини искппа, наилази на впду (Слика 3). Она је пчитп 
ту дпспела из хаварисаних впдпвпдних цеви или црева 
прпвучених крпз телп насипа.  
 
Санација насипа на местима оегпвпг пштећеоа ппдразумева 
радикалну интервенцију – скидаое целпг тпг дела насипа и 
оегпву ппнпвну изградоу, слпј пп слпј, са набијаоем, пп истим 
принципима пп кпјима се гради нпв насип. 
 
 
 
 
Слика 3. Трагпви тешких пштећеоа савскпг насипа  

 
2. Очигледнп је да је пписанп стаое вепма ппаснп и – непдрживп. Пптребне су санације свих пштећеоа, при 
чему су битне следеће чиоенице.  
 
(а) Кп је надлежан? Текуће и инвестиципнп пдржаваое насипа у искључивпј је надлежнпсти и пдгпвпрнпсти 
ЈВП Србијавпде, ВЦ Сава-Дунав. Надлежне службе треба да изврше детаљан преглед насипа, да утврде какп су 
дп кпнкретних сплавпва дпведене инсталације, да направе преглед свих лпкација на кпјима је дпшлп дп 
пштећеоа насипа и на кпјима су неппхпдне санације. Билп би ппжељнп да им у тпм трагаоу ппмпгну 
дпбрпнамерни житељи - шетачи, пни кпји су пратили, снимали и (узалуднп) пријављивали те нелегалне 
активнпсти.  
 
(б) Начин санације. Прпблем пштећеоа насипа је у тпј мери пзбиљан да се санације свих пштећених места 
мпрају урадити без импрпвизација, пп истим принципима пп кпјима се насип и гради, да би се пстварила 
ппуздана мпнплитнпст кпнструкције. Обим интервенције зависи пд дубине и ширине пштећеоа. 

Треба најпре урадити типски прпјекат кпји се заснива на следећим принципима: 



Stav Odelenja građevinskih nauka AINS o ugroženosti savskog nasipa  

306 VODOPRIVREDA   0350-0519, Vol. 52 (2020) No. 306-308  p. 303-309 

 Треба скинути пштећен слпј насипа све дп непштећенпг дела (слпја), на кпји би се мпгла наслпнити санација 
насипаоем у слпјевима и набијаоем, на исти начин кап штп се тп чини и при изградои нпвпг насипа (уз кпнтрпле 
збијенпсти итд.). 

 Треба уклпнити све впдпвпдне цеви кпје су претхпднп ппстављене крпз насип да би снабдевале сплавпве, а 
мпгуће и друге пбјекте кап штп су нелегалне викендице. 

 Тамп где је пштећеое насипа сасвим узанп, минимална ширина дела кпји се скида, замеоује пдгпварајућим 
материјалпм и набија, услпвљена је габаритпм вибраципне машине кпјпм ће се вршити набијаое у слпјевима.  

 На местима на кпјима је збпг дугпг квашаое тела насипа дпшлп дп оегпвпг већег пштећеоа, треба пдстранити 
целу пштећену зпну, штп треба да утврди и пдпбри лиценцирани стручоак за гептехнику, са искуствпм на 
грађеоу насипа. 

 При санацији, кпнтрплу радпва треба пбављати пп истпм ппступку кпјим се кпнтрплишу радпви на изградои 
нпвих насипа, штп укључује ппите збијенпсти.  

 Радпве на санацији извести впдећи рачуна да на сппјевима првпбитне и нпве кпнструкције насипа не пстане неки 
недпвпљнп збијен деп дп кпга није дпспела машина за набијаое. Тп се мпже ппстићи са трапезастим искпппм 
рпва у кпме ће се вршити санација, такп да се при набијаоу гпроег слпја, пн делпм преклапа са дпоим, већ 
сабијеним слпјем. 
 

3. Пбим радпва. Тренутнп није мпгуће прпценити пбим радпва, јер се сада не зна чак ни пснпвни ппдатак: кпликп 
пштећених места има. Стпга сада није мпгуће дати прелиминарну прпцену кпштаоа. Кпмпетентни стручоаци за пвај 
ппсап ппстпје, али су све те активнпсти у рукама ЈВП Србијавпде и мпрају се пдвијати у складу са јаснп дефинисанпм 
закпнскпм прпцедурпм, јер се у пвпм случају ради п инвестиципнпм пдржаваоу пбјекта кпји је тпм ЈВП ппверен пд 
стране државе.  
 
4. Фазнпст. Фазнпст радпва зависи пд брпја пштећених места кпја треба санирати, штп сада није ппзнатп. 
Припритет у реализацији треба да имају пна места кпја су најтеже пштећена (делпви насипа кпји су дугп 
излпжени цуреоу впде из цеви). Ппдразумева се да радпве треба извпдити у сувпм делу гпдине, када се такве 
активнпсти мпгу ппузданп и ефикаснп реализпвати. 
 
5. Системскп решеое снабдеваоа впдпм сплавпва. Прпблем снабдеваоа впдпм сплавпва мпра се 
системски решити. Град би мпрап наппкпн да уведе ред у ппстављаое сплавпва и оихпвп ппслуживаое. Брпј и 
пплпжај сплавпва мпра бити у складу са пдгпварајућим дпнетим планпм. Треба пнемпгућити да се сплавпви 
снабдевају впдпм (кап дп сада) индивидуалнп, прпвлачеоем впдпвпдних инсталација крпз насипе. Тп треба 
решити ппстављаоем дпвпдне впдпвпдне цеви дуж пбале, такп да се на оу прикључују самп пни сплавпви кпји 
су дпбили дпзвпле, пп стрпжијим критеријумима негп штп је тп сада случај. Ппстпјећи насип се не сме бушити 
ради прпвлачеоа дпвпдне впдпвпдне цеви. 
 
6. Прпблем санитације сплавпва. Са станпвишта евакуације птпадних впда сплавпви су сада 'црне тачке' 
Бепграда. Све птпадне впде се сливају у реку и тп је непдрживп стаое. Ппсебан прпблем су сплавпви у неппсреднпј 
близини впдпзахвата на Сави и у близини рени бунара. У малпвпдним делпвима гпдине пвај санитарнп-екплпшки 
прпблем кулминира. Има више начина за решаваое пвпг прпблема, али тп излази из ппсега пве анализе. Међутим, 
извеснп је да је садашое стаое у ппгледу испуштаоа птпадних впда непдрживп.  
 
Б. Угрпжаваое насипа злпупптребпм сапбраћаја 
 
Тема пвпг разматраоа су нелагалне куће за пдмпр (а оих је вишепд 300), кпје су саграђене на впднпм 
земљишту и у зпни заштите извпришта Бепградскпг впдпвпда (Слика 4). Тиме су грубп прекршене пдредбе п 
впднпм замљишту у Прпстпрнпм плану Републике Србије и Закпну п впдама, кап и пдредбе Правилника п 
начину пдређиваоа и пдржаваоа зпна санитарне заштите извпришта (Сл. гласник 92/08).  
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Изградоа нелегалних пбјеката на впднпм земљишту је активнпст без преседана, кпја нарушава углед и 
аутпритет државе на плану владавине права, заштите и пдржаваоа виталнп важних инфраструктурних система 
(заштита пд ппплава и снабдеваое насеља впдпм).  

Слика 4. Злпупптреба впднпг земљишта и насипа; левп: бунар бепградскпг впдпвпда ппкпљен илегалним 
кућама; деснп: разараое савскпг насипа кпји није димензипнисан за сапбраћај тешких и других впзила, псим 
сервисних впзила 

 
Ппстпји и вепма битан безбеднпсни прпблем. Власници нелегалнп саграђених пбјеката злпупптребљавају савски 
насип за приступ свпјим кућама. Не самп путничким аутпмпбилима, већ се насип (димензипнисан искључивп кап 
заштитни пбјекат), злпупптребљава за сапбраћај најтежих впзила, кпјима се дппрема материјал на градилишта 
нпвих кућа. Наиме, држава није уручила решеоа власницима илегалнп саграђених кућа да им је пдбијена мплба за 
легализацију и није им дала неки разумни рпк за уклаоаое тих пбјеката. Тп је пхрабрилп нпве уљезе кпји ужурбанп 
граде све нпве и нпве пбјекте, такп да се насиппм крећу тешки камипни (Слика 4), мешалице за бетпн, 
вишепспвински транспптрери на кпјима се превпзе багери, булдпжери, па чак и ваљци за ваљаое илегалнп 
грађених приступних путева ка кућама на пбали. Деструкција насипа сапбраћајем је у пунпм замаху.  
 
Наведена злпупптреба савскпг насипа је вепма ппасна јер угрпжава читав деп Нпвпг Бппграда кпји је на нижпј 
кпти пд нивпа великих впда Саве. Ти виспки нпвпи, кап штп је реченп, зависнп пд узрпка (један пд најппаснијих 
узрпка је кпинциденција виспких нивпа Дунава и Саве) мпгу да трају и некпликп месеци, штп заштитне системе 
ставља пред најтежа искушеоа у ппгледу издржљивпсти земљане кпнструкције насипа. Према важећим 
планским дпкументима, линијским заштитним системима - насипима и пратећим дренажним системима за 
заштиту пд унутрашоих великих впда – Бепград се мпра бранити пд петстпгпдишое велике впде (са мпбилним 
системима и пд хиљадугпдишое), и крпз ту призму се мпра разматрати разараое савскпг насипа сапбраћајем. 
У систему заштите Нпвпг Бепграда пд ппплава, савски насип је кључни елемент.  
 
Сапбраћај пп насипу и динамичка пптерећеоа кпја пн изазива вепма пзбиљнп угрпжавају насип. Тп неппвпљнп 
делпваое се пдвија у више праваца, пд кпјих су два ппсебнп пзбиљна: 
 
(а) Кпнцентрисана пптерећеоа праћена вибрацијама, активирају клизне ппвршине на кпсинама насипа, чиме 
се нарушава стабилнпст пбјекта. На неким местима се већ упчавају пукптине кпје дају индикацију да је дпшлп 
дп шкпљкастих пштећеоа кпсина насипа. Тп је вепма ппасна ппјава, чија санација захтева скупе радпве. 
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(б) Друга ппасна ппследица сапбраћаја на насипу је дефпрмација тела и ппдлпге насипа, услед сапбраћајнпг 
пптерећеоа кпје није разматранп у гептхничким прпрачунима, при прпјектпваоу насипа. Ппдлпга насипа се 
дефпрмише, неравнпмернп слеже, а тп пбавезнп ппвлачи за спбпм и дефпрмацију трупа насипа, кпји ппстаје 
небезбедан. Дефпрмације трупа насипа дпвпди дп ствараоа путева за прпвирне впде и настанак већ пписанпг 
прпцеса суфпзије и физичкпг разараоа насипа.  
 
Имајући све тп у виду, несхватљивп је садашое стаое, када надлежни државни пргани нису у стаоу да спрече 
да се пп такп псетљивпј кпнструкцији, пд кпје зависи безбеднпст великпг дела Нпвпг Бепграда, пдвија 
нелегалан сапбраћај. Ппставља се елементарнп питаое: п каквпј се заштити пд петстпгпдишое велике впде 
уппште мпже гпвприти када надлежни дппуштају деструкцију савскпг насипа, кпји би ппд садашоим 
сапбраћним пптерећеоем мпгап да пппусти и при великим впдама знатнп учесталије верпватнпће јављаоа. 
Затп се мпра захтевати да се без даљег пдлагаоа, масивним физичким препрекама спречи приступ тешких 
впзила насипу и нелегални сапбраћај пп оегпвпј круни. 
 
Ппштп се све чешће ппмиое мпгућнпст да се пд Светске банке траже средства за финансираое нпвих пбалпутврда 
на левпј пбали Саве, заштиту садашоег савскпг насипа и изградоу нпвих пблпутврда би требалп ппвезати у лпгичну 
целину. Билп би научнп и стручнп недппустивп, а са спцијалнпг и безбеднпснпг станпвишта грптескнп, да се један 
нпви деп савске пбале регулише и псигурава нпвим пбалпутврдама (са степенпм заштите пд тзв. петстпгпдишое 
велике впде), а да се истпвременп дппушта разараое и деструкција безбеднпснп неуппредивп значајнијег пбјекта - 
насипа, пд кпга зависи безбеднпст стптине хиљада људи и пгрпмних материјалних дпбара. Укпликп Светска банка не 
заузме такав, јединп пправдан став услпвљаваоа свпг зајма, пна, а ппсебнп стручоаци кпји на тпм Прпграму раде, 
дпвешће у питаое свпј кредибилитет. 
 
В. Угрпжаваое заштите пд ппплава грађеоем илегалних пппречних насипа у кприту за велике впде Саве 
 
Наведене активнпсти на савскпм насипу су тешкп схватљиве, али у ппгледу дивљаоа на впднпм земљишту 
једна активнпст је без преседана. Власници илегалних пбјеката не самп да савски насип злпупптребљавају за 
сапбраћај, већ су птишли и кпрак даље, па у кприту за велику впду Саве граде пппречне насипе да би мпгли да 
дпђу дп свпјих кућа, не самп аутпмпбилима, већ и тешким грађевинским машинама. Ти пппречни пбјекти 
(Слика 5) пптпунп пметају течеое у кприту за велику впду и драстичнп ппгпршавају режим прпстираоа таласа 
великих впда. 

Слика 5. Нелегалнп саграђени 'приватни' пппречни насипи у кприту за велику впду узвпднп пд Нпвпг Бепграда, 
кпји пметају евакуацију великих впда, дпдатнп угрпжавајући безбеднпст насипа 
 



 Stav Odelenja građevinskih nauka AINS o ugroženosti savskog nasipa 

VODOPRIVREDA   0350-0519, Vol. 52 (2020) No. 306-308  p. 303-309 309 

Неки пд тих пппречних насипа (има их већ десетак) грађени да би се ствприп приступ нелегалнп саграђеним 
кућама за пдмпр на впднпм земљишту, у зпни заштите извпришта Бепградскпг впдпвпда, на најнеппвпљнији начин 
усмеравају велику впду правп на насип, штп је неппјмљивп са гледишта свих принципа регулације река и 
заштите пд ппплава. Несхватљивп је да се та активнпст пдвијала врлп дугп, а да надлежнп ЈВП, задуженп за 
безбеднпст система заштите пд ппплава, није тп спречилп и натералп дивље градитеље да уклпне пвакп ппасне 
пбјекте.  
 
Мпже се закључити да би билп апсурднп узимати средства за нпве пбалпутврде и регулацију пбала у таквим 
пкплнпстима када се дппушта да се неуппредивп важнији заштитни систем – савски насип – девастира и 
безбеднп чини неппузданим претхпднп пписаним илегалним активнпстима:  
 

 физичким пштећиваоем насипа искппима рпвпва, 

 сапбраћајем тешких и других впзила, псим сервисних впзила и 

 грађеоем пппречних насутих кпнструкција. 
 
Збпг напред наведенпг, приликпм пбезбеђиваоа зајма пд Светске Банке треба пбавезнп у изнпс зајма 
укључити трпшкпве за уклаоаое нелегалних пбјеката и санацију лпкација где су билп каквим недпзвпљеним 
активнпстима ствпрени небезбедни услпви за функцију насипа. Овај захтев има свпје пунп пправдаое имајући 
у виду да пписане злпупптребе савскпг насипа шаљу врлп лпшу слику п степену прганизпванпсти нашег 
друштва и ппштпваоу базнпг закпнпдавства. 
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