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1. Увод 
 

1.1. Топчидерска река – општи подаци 
 
Топчидерска река (поток) или 
Топчидерка, десна је притока реке Саве, 
у коју утиче у Београду. Топчидерка 
потиче из Липовичкe шуме, на северним 
обронцима Парчанског Виса, на 
северном делу планине Космај, на 
надморској висини од 192 метара. 
Првобитно, тече ка северо-истоку, док не 
стигне до Београда (предграђа Рипањ), у 
општини Вождовац. Одатле, река тече 
углавном у северозападном правцу. 
Долина Топчидерке је природни пут за 
пругу Београд-Ниш. Дужина тока је 31 
km, а површина слива, који сачињава 
ниско побрђе северне Шумадије 147 km². 
Највећа насеља тог побрђа су Рипањ, 
Пиносава, Ресник и Раковица, лоцирана 
су махом уз железничку пругу Београд - 
Ниш, која води долином Топчидерске 
реке. Након Раковице, река улази у 
територију општине Савски венац, где се 
стварају огромне шуме на Топчидеру. 
Након Топчидерка пролази поред Конака 
кнеза Милоша и београдског Хиподрома,  
улива се у залив реке Саве, преко 
северног шпица Аде Циганлије, на 
надморској висини од 69 метара. 
Површина слива је 147 км² (од чега је 
70%  пољопривредно земљиште), има 35 
притока и припада басену Црнога мора. 
Притоке Топчидерке су: Паригуз (десно, 
код Ресника), Кијевски поток (лево, код 
Кијева), Раковички поток (десно, код 
Кнежевца), Јелезовац (десно, код 
Канаревог Брда), Сакинац. 

 
Ушће Топчидерске реке у Саву 

 
Дужина 31 km 31 km
Висина извора 192 m 192 m
Површина слива 147 km² 147 km²
Извор Липовичка шума, Космај Липовичка шума
Ушће Сава Сава
Земље слива Србија Србија

 

 
 

1.2. Загађење Топчидерске реке 
 
Речно корито је уређено и бетонирано у већини свог урбаног тока. Топчидерка још увек 
плави околна подручја Београда за време јаких киша. Преко 160.000 становника живи у 
урбаном делу Топчидерке. Као резултат високе густине становништва и 
канализационих система, у индустријској зони река пролази и кроз напредне ерозије, 
Топчидерка је изузетно високо загађена, због чега је Градска управа очистила реку и 
њен дренажни басен која је званично представљен у мају 2008. Студија је првa 
комплетна колекција  мера за побољшање Топчидерке. Бетонско дно дуго 7 километара 



је пројектовано, такође седам малих 
резервоара (додато на већ постојећа 
два) који ће спречити  поплаве и 
омогућити наводњавање. Градски 
архитекта, Ђорђе Бобић, изјавио је да 
„када смо заштитили град од реке, сада 
је дошло време да заштитимо реку од 
града“.  
 
Река Топчидерка је била предмет 
студије групе грчких и српских 
научника, са аспекта изреде и примене 
одређеног математичког модела на 
њено изучавање. Аутори су поделилли 
слив реке на неколико сегмената, 
слика 1 (лево).  
 
Река је подељена на 34 једнака дела за 

контролу протокa, који су груписани у 6 сегмената, као што је приказано на слици 1. 
Ови сегменти се одређују уз помоћ пет локација испуштања главних извора загађења  
до реке. Извори загађења су две притоке (Т1)  Раковички (Т2) Бањички, који протичу 
преко улице Пере Велимировића и три канала за воду од олуја, чији протицај локације 
су: (С1) 10 м узводно из складишта, (С2), Варешка улица и (С3) низводно од моста у 
Топчидерском парку. Три канала за воду од олуја примају непречишћену отпадну воду 
из следећих десет насеља: Рипњу, Ресник, Кнежевац, Звездара, Раковица, Миљаковац, 
Канарево брдо, Баново брдо, Топчидер и Сењак. 
 
 

1.3. О раду 
 
Након прочитаних радова о загађивању и заштити реке која протиче кроз мој крај, 
урадио сам хемијско и биолошко истраживање како бих одредио квалитативан степен 
загађења. 
 
 

2. Истраживачки рад 
 
 

2.1. Узорковање 
 
Узорци су узимани 25.2.2012. године, на три локације:  

1) мост код пијаце Раковица (локација 1-сегмент 15),  
2) мост код улице Пере Велимировића (локација број 2-сегмент 21) и  
3) сегмент 22, која је 50 m низводно од друге локације  

 
Важно је напоменути да се након места узорковања број 2 у реку Топчидерку улива 
Бањички поток и то са протоком од 0,054 m3/s, док излив код Варешке улице има 
проток од само 0,010 m3/s. Узорци су узимани у трипликату са дубине од 20 cm. За 
узорковање су коришћене боце од високо квалитетне пластике са затварачима који 
обезбеђују очување квалитета узорка. 



 
Локација 1, уливање слива из Варешке улице 

 
Узимање узорака са локације 1 

 
Уливање Бањичког слива 
 

 
 
 
 



 
2.2. Утврђивање квалитета воде, хемијска анализа 

 

 
 

2.2.1. Изглед 
 
Вода која је узоркована из реке Топчидерке је замућена и након стајања се издваја 
талог-седимент. Код узорака 1 и 2 седимент је светлобраон, а узорци број 3 су 
тамномрке боје.  
 
2.2.2. pH раствора 
 
Киселост раствора је утврђена универзалним инддикаторски папирима. Сви узорци 
имају pH вредност око 6,4.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.2.3. Квалитативна анализа 
 
Kвалитативна хемијска анализа узорака воде урађена је класичним семимикро 
реакцијама. Извршена је идетификација следећих катјона: NH4

+, тешки метали (олово, 
кадмијум, жива и бакар) и анјона (фосфати, нитрити, сулфати).  
 
За испитивање узорака коришћени су аналитички реагенси. 
 

Амонијум јон, NH4
+ 

 1. NaOH 
NH4

+ + OH-   NH3 + H2O 
 

 2. Hg2 (NO3)2 
2Hg2

2+ + NO3
-+ 4NH3 + H2O   O                    NH2NO3 + 2Hg + 3NH4

+  
 

                                      бео             црн 
  
 Специфична реакција: 

3. [HgI4]2- + KOH (Неслеров реагенс) 
NH3 + 2[HgI4]2- + 3OH-   O                    NH2 – I + 7I- + 2H2O 

 
                          мркожут 
 
 Извођење реакција : На сахатно стакло се стави 10 капи раствора  NH4

+ јона + 5-6 капи   
NaOH и одмах покрије другим претходно припремљеним сахатним стаклом на чијој су 
удубљени страни прилепљени црвени лакмус папир наквашен дестилованом водом  
(тест 1) и два филтар папирића , један наквашен раствором  Hg2(NO3)2 (тест 2), а други 
Неслеров-овим реагенсом  (тест 3). Грејати на воденом купатилу  4-5 мин. 
  Ако лакмус поплави, Hg2(NO3)2 – хартија поцрни , a Неслер – хартија се обоји 
мрко-жуто , NH4

+ је присутан. 
 
 

   
 
 
 
 
 

 
 
 

Hg 

Hg 

 
 
 

Hg 

Hg 
 



Олово (II) јон, Pb2+ 
4. H2S 

Pb2+ + H2S   PbS + 2H+ 

                   црн 
 

  
 
5. K2CrO4 

CrO4
2- + Pb2+   PbCrO4 

                 жут 
 растварање у базама: 

PbCrO4 + 4OH-   [Pb(OH)4]2- + CrO4
2- 

[Pb(OH)4]2- + 4CH3COOH + CrO4
2-   PbCrO4 + 4CH3COO- + 4H2O 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
За испитивање присуства Fe3+ коришћене су реакције са KSCN i K4[Fe(CN)6] 
За испитивање присуства NO3

- и NO2
- коришћене су реакције са FeSO4 у киселој 

средини.   
За испитивање присуства анјона прве групе (Cl-) коришћена је реакција са AgNO3 у 
присуству разблажене азотне киселине, a за SO4

2- (анјон треће групе), Ba(NO3)2, такође 
у присуству разблажене азотне киселине.  
Узорци су испитани и на дејство NH3 и NaOH.  
 
Резултати су приказани у наредним табелама.  
 
Испиттивани       

јон 
Узорак 

NH4
+ Pb2+ Fe3+ Cl-,   

I група 
PO4

3-  
II група 

SO4
2- 

III група 
NO2

-, NO3
-  

IV група 

1а +/- - - +/- - - - 
1б +/- - - +/- - - - 
1в - - - +/- - - - 
2а +/- - - +/- - - - 
2б +/- - - +/- - - - 
2в - - - +/- - - - 
3а +/- +/- - +/- - - - 
3б - +/- - +/- - - - 
3в +/- +/- - +/- - - - 



 
 

Коришћени  
реагенси 

Узорак 

H2S КМnО4, H+ H2O2 NH3 NaOH 

1а - +/- - +/- - 
1б - +/- - +/- - 
1в - +/- - +/- - 
2а - +/- - +/- - 
2б - +/- - +/- - 
2в - +/- - +/- - 
3а +/- + - +/- - 
3б +/- + - +/- - 
3в +/- + - +/- - 

 
За испитивање  присуства редукујућих супстанци (често органске супстанце) користе 
се две реакције: реакције, са H2O2 и са KmnO4, у киселој средини. Није било реакције са 
H2O2 али је дошло до обезбојавања раствора KmnO4.  
 

MnO4
- + 5e + 8H+   Mn2++ 4H2O 

 

 
 

 
2.2.4. Квалитативна анализа 

 

 
 

 



Реакција обезбојавања раствора КMnO4 у киселој средини отворила је врата за 
квантитативну анализу.  
Раствор KMnO4 стандардизован је оксалном киселином.  
У ерленмајер је пренето 100 mL анализе, додао 20 mL H2SO4 (1:19), загрејано до 
кључања а затим титровано раствором КMnO4 концентрације 0,01 M, до појаве 
светлоружичасте боје.  
 
Резултати су приказани у следећој табели. 
 
Узорак Утрошена   

VKMnO4, mL 
n(KMnO4), mol 
за 100 mL анализе 

n(KMnO4), mol 
на L анализе 

Средња вредност 
потрошње КMnO4,  

mol /L aнализе 
1а 0,97 0,97 ∙ 10-5 0,97 ∙ 10-4  

1,05 ∙ 10-4 1б 1,10 1,10 ∙ 10-5 1,10 ∙ 10-4 
1в 1,08 1,08 ∙ 10-5 1,08 ∙ 10-4 
2а 1,10 1,10 ∙ 10-5 1,10 ∙ 10-4  

1,06 ∙ 10-4 2б 1,12 1,12 ∙ 10-5 1,12 ∙ 10-4 
2в 0,96 0,96 ∙ 10-5 0,96 ∙ 10-4 
3а 1,38 1,38 ∙ 10-5 1,38 ∙ 10-4  

1,42 ∙ 10-4 3б 1,42 1,42 ∙ 10-5 1,42 ∙ 10-4 
3в 1,45 1,45 ∙ 10-5 1,45 ∙ 10-4 

 
 

2.2.5. Микроскопирање 
 
За сврху микроскопирања, коришћен је микроскоп марке Celestron, са екраном и 
максималним увећањем (које је и коришћено) до 40 пута.  
 
У узорцима смо пронашли нечистоће, а од живих бића силикатне и кончасте алге, као и 
црва ротаторију. 
 

  
Силикатна алга                                                кончаста алга 
 
 
 
 
 
  



3. Дискусија 
 
На наше велико изненађење вода реке Топчидерке није показала велико загађење. 
Разлог тога је топљење велике количине снега, претанак рада индустрије на две недеље 
због уштеде електричне струје (Уредба владе Србије). Узорковање је извршено 
25.02.2012. Важно је напоменути да се након места узорковања број 2 у реку 
Топчидерку улива Бањички поток и то са протоком од 0,054 m3/s, док излив код 
Варешке улице има проток од само 0,010 m3/s. Узорци са локације  1 и 2  су слични по 
особинама, а узорак са локације 3 је нешто другачији.  
Сви узорци били су веома замућени и након стајања јасно се издвајао талог-седимент. 
Узорци 1 и 2 су били светло браон боје, док је узорак број 3 био тамније боје. 
Сви узорци су били веома слабо кисели, pH 6,4.  
Сви узорци су садржали трагове амонијака и хлорида. 
Сви узорци су давали слабу реакцију са амонијаком. Узорци су имали негативне 
реакције на присуство анјона II, III, IV групе. Сви узорци су показивали извесну 
реакцију са KMnO4 у киселој средини.  
Резултати квантитативне анализе су показали да је потрошња  KМnO4  за више од 30% 
већа код узорка број 3 у односу на узорке узете са локацијa број 1 и 2. Само узорак број 
3 садржи трагове олова. Локација број 3 се налази одмах након уливања Бањичког 
слива који скупља уличну канализацију, то би могло да се доведе у везу са појавом 
трагова олова и органских материја који реагују са KМnO4.   
 
У узорцима су пронађене алге, што значи да вода није јако отровна, али пошто не 
можемо да одредимо врсте, које могу бити биоиндикатори, према биолошкој анализи 
не можемо утврдити степен загађености. 
 
 

4. Закључак 
 

Вода реке Топчидерке која је анализирана у периоду прилива велике количине 
атмосферских падавина, у дужем временском периоду, показује одсуство загађивача. У 
прилог томе иде и чињеница да није било испуштања индустријских отпадних вода у 
време пре узимања узорака за анализу. Овај резултат даје наду да се еколошки систем 
реке може опоравити уз вољу и труд локалне заједнице.  
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