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Две награде у Лондону за иновативне технологије
РЕШЕЊА ИНСПИРИСАНА ПРИРОДОМ (РИП)

TWO awards in London to BGD/BGS/BGG

.



Сакупљање и пречишћавање отпадних вода 
као део ингетраланих решења за урбане воде

• Дијагноза
• Планирање 
• Моделирање 
• Пројективање 
• Менаџмент 
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Mešoviti sistemm otpdnih voda sa prelivima i prečišćavanjem 
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Implement the Award winning 
UPD concept in all its future WWTPs 

Upstream catchment retrofitting for multiple infrastructure savings
Plant (Decentralised Multifunctional)

Downstream recycling of treatment by-products

Integralni pristup:  PPOV u interakciji sa konceptom 
UPD (UPD=Upstream-Plant-Downstream

UPD koncept 
U – Uzvodni sliv
P – PPOV
D -- („Donja voda“ – nizvodni deo sliva



Interakcije urbanih ekosistem servisa



Nekontrolisana urbanizacija u u zvodnom delu sliva – Urbani vodotoci „sahranjeni“ 

Kanalizacioni kolektori priključeni na zacevljene vodotoke“

6d



Back to Nature…

6. Откривање
„daylighting“



Postojeće stanje – Dominira mešoviti sistem
potrebno je razdvajanje kišne i fekalne vode



Međunarodna mreža partnera za BGS
(Blue Green Solutions) 

Blue Green Global Ltd

Belgrade



www.bgd.org.uk

Izazov: Vreme je da se pređe na novu, jeftiniju 
efikasniju, čistiju, višenamensku  tehnologiju PPOV



Tradicionalna i nova tehnologija PPOV: 
prečišćavanje opadne vode  i recikliranje efluenta i mulja 



Sledeća generacija  decentralizovanih urbanih sistema 
Integrisani metabolički centri za energiju, vodu i hranu



Evolucija ekološkog/sanitarnog inženejrstva 



Detalj MNR/BGS bioreaktora –
prirodni i sintetički koren - nosioci fiksnog biofilma



Jedan modul MNR/BGS sistema PPOV
i faze u formiranj biofilma



Strategija za rekonstrukciju postojećih i planiranje novih PPOV 

Sivo: Postojeća površina
Zeleno: Nova/rekonstruisano PPOV

Benefiti/koristi od primene  
innovativne tehnologije

Smanjena površina
Povećan kapacitet

Nova naselja koja 
traže priključenje 
na mrežu i PPOV

Ostali benefiti
Smanjeni troškovi gradnje
CAPEX

Smanjen OPEX

Bez neprijatnh mirisa/smrada  

Bolji kvalitet efluenta

Jednsotavna/brza  promena 
režima prečišćavanja sa 
sekundarng na tercijarno  

Atraktivna arhitectura, 
enterijer i „pejzaž“

Multifunkcionalno 
reckliranje resource

Policentrični
(decentralizovan) sistem



Poređenje cena gradnje, pogona, energije i  zemljišta 
inovativnih  sa klasičnim  tehnologijama PPOV 
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Unutrašnjost jednog PPOV



PPOV u gradskom parku 
WWTP in a city park 

Courtesy 
Biopolus 



Primer 1: PPOV na gradskom trgu u stambenoj zoni 
grad u Kini sa oko 160 000 stanovnika

PPOV za 160000 
stanovnka



Primer 2: Zamena postojećeg PPOV u gradu Alkmaru (NL) noviim 
sa 6% površine  



Primer 3:  inovativno PPOV u – Opatiji Trapist u Tilburgu, NL
Sekundarno prečišćena voda (sadrži nutrijente) koristi se za navodnjavanje farme hmelja 



Video snimak PPOV u Opatiji Trapist u Tilburgu (NL)
ovde ili na kraju prezentacije 



Procena troškova (milion €) PPOV po regionaima u Srbiji
(plavo-kanalizaciona mreža, zeleno-PPOV, oranž-priprema projekta)



Постојеће-предложено  решење за канализацију  и ППОВ у Београду 
Централни систем ППОВ Велико село  и  4 ППОВ за приградска насеља

Current proposal for Belgrade Current proposal for Belgrade 

Велико село 

Батајница, Крњача, 
Остружница и Болеч

Постојећи систем 



Могућа унапређења применом ПЗР
Велико село (смањен капацитет) 

Нови Београд (Ушће) и , 
Чукарица и-или БнВ (Кумодрашки слив) 
- могуће спајање) 
Батајница, Крњача, Остружница и
Болеч

Предлог за концепцијско унапређење постојећег система 
Постојећа решења за канализацију  и ППОВ у Београду могу да се значајно унапреде и за 
Централни систем и за приградска насеља уз значајно смањење трошкова и грађења и 
експлоатације комбинујући већ изграђене делове са ПЗР- Плаво Зеленим Решењима



Могући резултати Студије: Значајно смањење трошкова са ПЗР у: 
ПС Ушће (постаје ППОВ), ЦС Мостар, Сифонски прелаз испод Саве, 

Колектор око Калемегдана, Интрцептор, Tунел 10 и остала ППОВ итд.

Редизајниран ППОВ 
Велико село за значајн 
смањеним капацитетом, 
површином, 
трошковима градње и 
погона (CAPEX и OPEX)

Замењује се ПЗР 
ППОВ Ушће 

Сифонски прелаз испод Саве и велики колектор око 
Калемегдана (1-2) постају непотребни, цена изградње 
осталих неизграђених сектора (3,4,5,8) може значајно 
да се смањи. 

Преиспитује се потреба за Тунелом (10) и 
евеннтуалн његове димензие 

Изграђена деоница се користи 
са  смањеном лоличином и 
стабилнијм радом

Реконструкција ЦС Мостар за значајно нижи капацитет



Desna obala:
- Petrovaradin
- Sremski Karlovci
- Sr Kamenica i Ledinci

Decentralizovana inovativa rešenja moguća su i u Novom 
Sadu, Nišu, Kragujevcu i za preko 250 ostalih PPOV u Srbiji



Pančevo - nova vrsta „inovacije“



Šta se sprema u Srbiji i odgovornost projektanata 

o Koncept „državnog rukovodstva“ za PPOV u Srbiji je 
„katastrofalan“, zasatrela tehnologija „zakucana“, 
gradovima i projektantima  namethute neprihvatljive 
obaveze,  višestruke dugoročne štetne posledice

o Da bi se taj negativan trend  zaustavio i stvari postavlle „na 
pravo mesto potrebno je da se „aktiviraju“ 
- Odgovornost / obaveze projektanata da upoređuju

i najnaprednije a ne samo konvencionalne tehnologije
(CAS vs SBR) etc. 

- Odgovornost gradova prema sopstvenom građanstvu
- Neophodna pomoć i podrška stanovništvu

o „Zao duh“ međunarodnih institucija (KfW etc) 
o Slična situacija i u ostali delovima ex-YU



Detalji za kontakt 1


