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Проценат становника прикључених на 

јавну канализацију по областима (2019.)
Пречишћене отпадне воде по 

областима (2019.)

65 % 14,4 %

Извор података: Републички завод за статистику



N

P

12 866,4 t

1 375,3 t

418 · 106 m3 (~ 87% непречишћених)

Izvor podataka: Republički zavod za statistiku





ПРОМИШЉАЊЕ

Промислити како 

користити ресурсе да 

би се створила 

одржива економија 

која је ослобођена 

отпада и емисија.

РЕДУКЦИЈА

Спречити настанак 

отпадне воде пре 

свега смањењем 

потрошње воде и 

смањењем 

загађења на 

извору.

ПРЕЧИШЋАВАЊЕ

Kоришћење ефикасних 

технологија за 

уклањање загађујућих 

материја из воде и 

отпадне воде.

ПОНОВНА 

УПОТРЕБА

Поново употребити 

отпадну воду као 

алтернативни извор 

воде (употреба која 

није 

за пиће).

РЕЦИКЛАЖА

Рекуперација воде 

из отпадне воде за 

употребу као воде 

за пиће и муља за 

примену на 

земљиште. 

РЕКУПЕРАЦИЈА

Рекуперација ресурса 

као што су нутријенти 

и енергија из токова 

насталих приликом 

третмана отпадне 

воде. 

„Reduction“

„Reclamation“

„Reuse“
„Recycling“

„Rethink“

„Recovery“



Постројење за 

пречишћавање ОВ

Постројење за 

рекуперацију ресурса 

из ОВ

• Уклањање 

загађујућих материја 

и патогена

• Испуњење загонских 

стандарда за 

испуштање ефлуента

• Објекти за 

рекуперацију 

„опоравак“ ресурса

• Самоодрживост
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Вода за пиће Допуна 

водних 

тела Поновна употреба 

за друге намене
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• Уредба о минималним захтевима за коришћење третиране отпадне воде у пољопривреди (Regulation (EU) 

2020/741) 



12

EU – 11.1 милиона тона/год

17 kg/ становник
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УПРАВЉАЊЕ МУЉЕМ

Примена муља на 
пољопривредно 

земљиште
Инцинерација Депоновање Компостирање

• Директиве о коришћењу 

муља у пољопривреди 

(86/278/ЕЕС)

• Уредба о граничним 

вредностима емисије 

загађујућих материја у 

воде и роковима за 

њихово достизање ("Сл. 

гласник РС", бр. 67/2011, 

48/2012 и 1/2016 

31%34% 12% 12%

• Директиви о 

депоновању 

(99/31/ЕС). 

• Према овоме захтева 

се смањење 

одлагања 

биодеградабилног 

отпада на депоније.



• Струвит
• Вивијанит
• Био-P ili EBPR

• Амонијум нитрат
• Амонијум сулфат
• Уреа
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CeluЦелулоза Екстрацелуларне 

полимерне 

супстанце

Волатилне масне 

киселине Биопластика

Метали Протеини Адсорбент



• Стварање користи

• Смањење потрошње енергије

• Алтернативне технологије

• Стална доступност отпадних 

вода
• Смањење притиска на 

природне ресурсе

• Глобални тренд промоције 

зелених процеса
• Због несташице воде 

пречишћавање отпадних вода 

до високо нивоа квалитета и 

њихова поновна употреба 

игра основну улогу
• Брз развој нових технологија

• Значајни почетни 

финансијски издаци

• Недостатак прилагодљивости

• Мало искуства у 

имплементацији на великој 

скали

• Политичке промене
• Опште неповерење према 

употреби пречишћене 

отпадне воде
• Трошкови рекуперације неких 

супстанци могу да постану 

виши од њихове синтезе или 

екстракције

SWOT
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КАТЕГОРИЈА УСКО ГРЛО

ЕКОНОМИЈА И ЛАНАЦ 
ВРЕДНОСТИ

Оперативни трошкови

Количина ресурса

Квалитет ресурса

Тржишна вредност и 
конкуренција

Коришћење и примена

Логистика

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И 
ЗДРАВЉЕ

Емисије и здравствени ризик

ДРУШТВО И ПОЛИТИКЕ
Прихватање

Политике

Прихватање ресурса рекуперисаних из 

отпадних вода од стране корисника може 

бити ниско због страхова или погрешних 

схватања о ризицима које они 

представљају.

Да би били успешни, путевима рекуперације 

ресурса су потребни адекватни политички и 

правни оквири. Недостатак закона, 

политичке воље или економских подстицаја 

може ометати успјешну имплементацију.

Ако се рекуперисани ресурси не користе на 

лицу места, потребно је организовати 

дистрибуцију и транспорт. Ово може бити 

изазовно због географских и временских 

разлика између понуде и потражње, 

недостатка инфраструктуре или трошкова.





Хвала на пажњи!


