
На основу члана 26. тачка 3) и члана 28. Закона о јавно-приватном 

партнерству (''Службени гласник РС'', бр. 88/11, 15/16 и 104/16) и чл 36. и 128. став 

1. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 7/19, 18/19 и 

29/19), Скупштина града Зрењанина на седници одржаној ________________ 2020. 

године донела је 

 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ И УСВАЈАЊУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА 

ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА ФИНАНСИРАЊЕ, ИЗГРАДЊА И 

УПРАВЉАЊЕ ПОСТРОЈЕЊЕМ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА 

ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА БЕЗ ЕЛЕМЕНАТА КОНЦЕСИЈЕ 

 

 

Члан 1. 

 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ И УСВАЈА СЕ предлог Пројекта јавно-приватног 

партнерства финансирање, изградња и управљање постројењем за пречишћавање 

отпадних вода територије града Зрењанина без елемената концесије на који је 

Комисија за јавно-приватно партнерство Владе Републике Србије дала позитивно 

Мишљење под бројем 127/2018 од 19. марта 2018. године. 

 

Члан 2. 

 

Задужује се Одсек за јавне набавке у Одељењу за привреду у Градској управи 

града Зрењанина да отпочне и спроведе поступак јавне набавке за одабир приватног 

партнера у складу са Законом о јавним набавкама.   

 

Члан 3. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 

Број: 

Дана:                

З Р Е Њ А Н И Н  

 

   ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

  Оливер Митровић 

 



О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Правни основ за доношење ове одлуке је члан 26. тачка 3) Закона о 

јавно-приватном партнерству (''Службени гласник РС'', бр. 88/11, 15/16 и 104/16) 

којим је одређено да јавно тело подноси предлог пројекта ЈПП ради давања 

сагласности и усвајања скупштини јединице локалне самоуправе, ако је јавни 

партнер јединица локалне самоуправе или друго јавно тело те јединице локалне 

самоуправе и члан 28. Закона којим је прописано да по одобравању предлога 

пројекта од стране органа за одобравање из члана 26. овог закона, јавно тело 

отпочиње поступак јавне набавке за одабир приватног партнера, у складу са 

законом којим се уређују јавне набавке. Чланом 36. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 7/19, 18/19 и 29/19) одређена је надлежност 

Скупштине града, а чланом 128. став 1. Статута одређено је да Скупштина града 

доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, закључке, препоруке и 

упутства. 

 

Овом одлуком даје се сагласност и усваја се предлог Пројекта јавно-приватног 

партнерства финансирање, изградња и управљање постројењем за пречишћавање 

отпадних вода територије града Зрењанина без елемената концесије на који је 

Комисија за јавно-приватно партнерство Владе Републике Србије дала позитивно 

Мишљење под бројем 127/2018 од 19. марта 2018. године. 

 

На основу изнетог, предлаже се Скупштини града Зрењанина да донесе Одлуку 

о давању сагласности и усвајању предлога Пројекта јавно-приватног партнерства 

финансирање, изградња и управљање постројењем за пречишћавање отпадних вода 

територије града Зрењанина без елемената концесије у датом тексту. 
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Законски и други прописи који су коришћени при изради пројекта ЈПП-а: 
 

 
 

 Закон о јавно – приватном партнерству и концесијама („Сл. гласник РС“, бр. 

88/2011 и 15/2016 и 104/2016, у даљем тексту: „Закон о ЈПП“); 

 Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 

101/2016); 

 Закон о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, 

бр.62/2006,...104/2016 – др.закон); 

 Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015); 

 Закон о водама ("Сл. гласник РС", бр. 30/2010, 93/2012 и 101/2016); 

 Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр.36/2009, 88/2010 и 14/2016); 

 Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр.135/20014, 36/2009, 

36/2009-др.закон, 72/2009-др.закон, 43/2011-одлука УС и 14/2016); 

 Уредбa о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима 

за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 67/2011, 48/2012 и 1/2016, у даљем 

тексту: „Уредба“); 

 Уредба о класификацији вода („Сл. гласник РС“, бр.5/68); 

 Уредба о одлагању отпада на депоније („Сл. гласник РС“, бр.92/2010); 

 Правилник о параметрима еколошког и хемијског састава површинских вода и 

параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Службени 

гласник РС“, бр. 74/2011, у даљем тексту: „Правилник“); 

 Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Службени 

гласник РС" бр. 56/2010); 

 Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Сл. 

гласник РС“, бр.92/2010); 

 Одлука о начину обављања послова пречишћавања воде за територију Града 

Зрењанина ("Сл. лист Града Зрењанина", бр. 11/2015); 

 Одлука о снабдевању водом за пиће, пречишћавању и одвођењу атмосферских и 

отпадних вода („Сл. лист Града Зрењанина“, бр.317/2014, 14/2015, 24/2015 и 

217/2016) и 

 Општа акта локалне самоуправе. 

 Директива Eвропског парламента и Савета 2000/60/ ЕЗ о успостављању оквира за 

деловање у области политике вода (у даљем тексту:„Директива 2000/60/ЕЗ“); 1 

 Директива о третману градских отпадних вода (91/271/EEЗ), (у даљем тексту: 

 „Директива 91/271/EEЗ“); 

• Директива о заштити животне средине (86/278/EEЗ) (у даљем тексту: „Директива 

86/278/EEЗ“); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Директиве које су наведене су коришћене као правни оквир који је Република Србија делимично усвојила и у вези са којим треба да 

хармонизује своје прописе, уз разумевање да директиве Европске уније не представљају извор права и обавеза за јавно и/или 
приватно тело. 



  

 

 

Листа акронима и скраћеница 
 

Aкроними и 

скраћенице 

 

Опис 

AIFC Average Incremental Financial Cost - Просечни инкрементални финансијски 

трошкови 

BPK / BOD Biological Oxygen Demand – Биолошка потрошња кисеоника 

HPK / COD Chemical Oxygen Demand  - Хемијска потрошња кисеоника 

CBA Cost Benefit Analysis – Кост бенефит анализа 

C:N ratio Carbon to nitrogen ratio – Однос угљеника и азота 

CSR Cost Service Ratio – Однос трошкова и услуга 

CRR Cost Recovery Ratio – Однос трошкова поврата 

C & T Collection and Transport – Прикупљање и транспорт 

DIC Discounted Investment Cost – Дисконтовани инвестициони трошкови 

DN Diameter Normal – Нормалан пречник 

DNR Discounted Net Revenue- Дисконтовани нето приход 

DSR Debit Service Ratio – Однос дуга и услуга 

EUR (€) Euro – Валута Европске уније 

E&M Equipment and Machinery – Опрема и машине 

EBIT Earnings Before Interests and Taxes – Добитак пре камате и пореза 

EBITDA Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization – Добитак пре 

камате, пореза и амортизације 

EBT Earnings Before Taxes – Добит без пореза 

EC European Community – Европска заједница 

EE Eligible Expenditure – Прихватљиви трошкови 

EIA Environmental Impact Assessment – Процена утицаја на животну средину 

EMP Environmental Management Plan – План заштите животне средине 

ENPV Economic Net Present Value – Економска нето садашња вредност 

ERR Economic Rate of Return – Економска стопа поврата 

ESA Environmental and Social Assessment – Еколошка и социјална процена 

EU ЕУ- Европска Унија 

ES ЕС – Еквивалентни становник 

FCR Full Cost Recovery – Пуно покриће трошкова 

FIDIC Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils (i.e. French for the International 

Federation  of  Consulting  Engineers)  –  ФИДИК  –  Међународна  федерација 

инжењера консултаната 

FNPV Financial Net Present Value – Финансијска нето садашња вредност 

FOPIP Financial  and  Operational  Performance  Improvement  Programme  -  Програм 
побољшања финансијских и оперативних перформанси 

FRR Financial Rate of Return – Финансијска стопа поврата 

FS Feasibility Study – Feasibility студија 

FW Financial (market) Wage – Финансијски (тржишни) лични доходак 

g/m2
 грам по метру квадратном 

GDP Gross Domestic Product – БДП –Бруто домаћи производ 

GWL Groundwater Level – Ниво подземних вода 

Ha или ha Хектар 

HDPE High Density Polyethylene – Полиетилен високе густине 

HHI Household Income – Приход домаћинства 

IKZ ИКЗ – Интегрални катастар загађивача 

IPA Instrument for Pre-accession Assistance – ИПА – Инструмент за предприступну 

помоћ 

IRR Internal Rate of Return – Интерна стопа добити 



  

 

 

K Capital Invested – Инвестирани капитал 

Kg или kg Килограм 

Kg/c/a Kilogramme/capita/annum – Килограм по глави становника годишње 

Kg/c/d Kilogramme/capita/day – Килограм по глави становника дневно 

Km или km Километар 

kVA Киловат ампера 

KT/a Енергетска вредност 

kW Киловат 

L или l Литар  

Lcd или l/d Litres per capita per day – Литара по становнику дневно 

L/s или l/s литара у секунди 

LWMP Local Waste Management Plan  -Локални план управљања отпадом 

M или m Метар 

MAT Maximum Affordable Tariff – Максимално прихватљива тарифа 

mm Милиметар 

MDG Millennium Development Goals – Миленијумски развојни циљеви 

M3 или m3
 Кубни метар 

m/s Метара у секунди 

NBS Народна банка Србије 

NES National  Environment  Strategy  –  Национална  стратегија  заштите  животне 
средине 

NIP National Investment Plan – Национални инвестициони план 

NPV Net Present Value – Нето садашња вредност 

OD Optimal Diameter – Оптимални пречник 

O&MAdm Operation, Maintenance and Administration – Рад, одржавање и администрација 

PSC Public Sector Comparator – Компараатор трошкова јавног сектора 

PIU Project Implementation Unit – Тим за имплементацију пројекта 

PMU Project Management Unit – Тим за управљање пројектом 

PP / ПП Приватни партнер 

PDV ПДВ – порез на додату вредност 

PVC Polyvinyl Chloride  - Поливинил хлорид 

ЈPP /PPP Public Private Partnership – ЈПП – јавно-приватно партнерство 

ЈКП / PUC Public Utility Company – ЈКП – Јавно-комунално предузеће 

ЈP /ЈП Јавни партнер 

RSD Динар 

RWMC Regional Waste Management Centre – Регионална депонија 

RWMP Regional Waste Management Plan  - Регионални план управљања отпадом 

RWMS Regional Waste Management System - Регионални систем управљања отпадом 

SDR Social Discount Rate – Социјална дисконтна стопа 

SFR Self-Financing Ratio – Однос само-финансирања 

T или t Тоне 

VfM Value-for-Money, eng. – Методологија за анализу добијене вредности у односу 
на уложена средства WTP Water Treatment Plant – Постројење за пречишћавање воде 

WWTP/ PPOV Wastewater Treatment Plant – ППОВ- Постројење за пречишћавање отпадних 
вода 

~ Approximately - Приближно 
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УВОД 

 

Модерна и ефикасна инфраструктура важан је предуслов економског раста и 

просперитета која треба да задовољи растуће захтеве и очекивања. 

Све већа потребе за изградњом нове јавне инфраструктуре, улагањем у добра од општег 

интереса као и пружањем услуга од јавног значаја у Републици Србији, довела је до 

стварања правног и институционалног оквира за привлачење приватних инвестиција. 

Због смањених сопствених могућности јединица локалне самоуправе, као и из других 

разлога, постало је неопходно ангажовање приватног капитала за изградњу комуналне 

инфраструктуре и за реализовање свих оних пројеката за које нема довољно средстава 

кроз традиционално буџетско финансирање. Такође, Јавна-комунална предузећа суочавају 

се са ограниченим изворима финансирања и практично да уопште не добијају директне 

инвестиције.. 

Суштина увођења приватног сектора у реализацију наведених пројеката, укључујући и 

овај пројекат финансирања, изградње, управљања и одржавања постројењем за 

пречишћавање отпадних вода територије Града Зрењанина, чија се реализација предлаже, 

јесте смањење фискалног притиска на локални, покрајински и републички буџет, убрзање 

инфраструктурних улагања, побољшање услуга од јавног значаја и смањења њихових 

цена.  

 

1. ПОЈАМ , ПРЕДМЕТ, ЦИЉЕВИ, РАЗЛОЗИ ЗА УГОВАРАЊЕ  И НАЗНАКЕ 

ГЕОГРАФСКОГ ПОДРУЧЈА  ЈПП-а 
 
 

Чланом 7. став 1. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама („Сл. гласник 

РС“, бр.88/2011 и 15/2016 и 104/2016, у даљем тексту: „Закон о ЈПП“), јавно-приватно 

партнерство (у даљем тексту: „ЈПП“) је дефинисано као дугорочна сарадња између јавног 

и приватног партнера ради обезбеђивања финансирања, изградње, реконструкције, 

управљања или одржавања инфраструктурних и других објеката од јавног значаја и 

пружања услуга од јавног значаја, које може бити уговорно или институционално. 

 

Чланом 8. истог Закона је дефинисано да је уговорно ЈПП, модел у коме се у реализацији 

пројекта, међусобна права и обавезе уговорних страна, са или без елемената концесије, 

уређују јавним уговором чија је садржина прописана чланом 46. наведеног Закона. На 

питања која се односе на јавне уговоре, а која нису посебно уређена овим законом, 

примењују се одредбе закона којим се уређују облигациони односи. 

 

Покретање поступка реализације пројекта „Финансирање, изградња и управљање 

постројењем за пречишћавање отпадних вода за теритрорију града Зрењанина“ (у 

даљем тексту: Предлог пројекта“) спроводи се у складу са чл. 27. Закон о ЈПП, који се 

односе на предлагање пројекта ЈПП и отпочињање поступка. 
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1.2.Предмет предложеног пројекта ЈПП 

 
Предмет предложеног пројекта јавно–приватног партнерства је финансирање, изградња и 

управљање постројењем за пречишћавање отпадних вода (ППОВ), прва фаза од 110. 000 

ЕС (од укупно150.000 ЕС), и друга 40.000 ЕС,  кроз обављање комуналне делатности 

пречишћавања отпадних вода на територији града Зрењанина, као делатности од општег 

интереса на локацији која је око 4 km југоисточно од Зрењанина, у близини реке Бегеј 

као и повезивање главног колектора отпадних вода са новим ППОВ-ом. 

 

Комуналне делатности се у складу са чланом 2. Закона о комуналним делатностима 

сматрају делатностима од општег интереса, а дефинишу се као делатности пружања 

комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица 

код којих је јединица локалне самоуправе дужна да створи услове за обезбеђење 

одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета, као и надзор над њиховим 

вршењем. 

 

Чланом 2. став 3. тачка 2) Закона о комуналним делатностима предвиђено је да се 

комуналном делатношћу сматра пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода. 

Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, у складу са чланом 3. став 1. 

тачка 2) Закона о комуналним делатностима, подразумева сакупљање, одвођење, 

пречишћавање и испуштање отпадних, атмосферских и површинских вода са површина 

јавне намене, односно од прикључка корисника на уличну канализациону мрежу, 

третман отпадних вода у постројењу за пречишћавање, црпљење, одвоз и третирање 

фекалија из септичких јама. 

 

Комуналну делатност могу обављати јавно предузеће, привредно друштво, предузетник 

или други привредни субјект, у складу са чланом 5. Закона о комуналним делатностима. 

Под поверавањем обављања комуналне делатности подразумева се временски орочено 

уговорно уређивање односа у вези са обављањем комуналне делатности или појединих 

послова из оквира комуналне делатности између једне или више јединица локалне 

самоуправе и вршиоца комуналне делатности, које за циљ има пружање комуналних 

услуга на територији једне или више јединица локалне самоуправе или на делу 

територије јединице локалне самоуправе. Поверавање обављања комуналне делатности 

врши се на основу одлуке скупштине јединице локалне самоуправе о начину обављања 

комуналне делатности и уговора о поверавању, осим када се оснива јавно предузеће. 

Приликом поверавања обављања комуналне делатности јединица локалне самоуправе 

дужна је да руководи начелима конкуренције, економичности, ефикасности и заштите 

животне средине, а на поступак поверавања примењују се одредбе Закона о јавно- 

приватном партнерству и концесијама или Закона о јавним набавкама. 

Комуналне делатности у Зрењанину су у надлежности јавних комуналних предузећа. 

Комуналну делатност пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, у складу 

са Одлуком о снабдевању водом за пиће, пречишћавању и одвођењу атмосферских и 

отпадних вода, на територији града Зрењанина обавља јавно комунално предузеће 

основано од стране града Зрењанина. с тим да је обављање појединих послова из ове 

комуналне делатности поверено огранку страног правног лица „Gruppo Zilio S.P.A.“ 

Београд, на основу Уговора о јавној набавци услуге пречишћавања питке воде за град 

Зрењанин ЈН 34/2014 од 12.02.2015. 

 

Предмет уговора је услуга пречишћавање питке воде намењене за снабдевање града 

Зрењанина, односно индивидуалних и пословних потрошача прикључених на даљински 
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систем за дистрибуцију пијаће воде које снабдева Јавно комунално предузеће „Водовод и 

канализација Зрењанин“ (у даљем тексту: „ЈКП Водовод и канализација“). 

 

Јавно комунално предузеће Водовод и Канализација Зрењанин се обавезује и гарантује 

извршиоцу исплату услуге прераду најмање 6 500 000 м3 – 9 000 000 м3 пијаће воде на 

годишњем нивоу. 

 

Рад овог постројења за прераду пијаће воде има утицај и на рад ППОВ-а, због количина и 

квалитета отпадних вода као технолошког нуспроизвода. Количина отпадних вода не сме 

прећи износ од 1,5% по појединој технолошкој линији, односно не више од 5% 

сведено на укупно постројење. Отпадна вода као нуспроизвод рада постројења за 

пречишћавање питке воде мора бити квалитета који захтева Уредба и Градском одлуком о 

начину обављања послова пречишћавања воде за територију града Зрењанина. 

 

Извршилац има обавезу третитрања насталог муља у технолошком процесу 

пречишћавања, на начин да се целокупан муљ мора транспортовати и прерадити у за то 

регистрованој  и опремљеној депонији, а све у складу са Законом о управљању отпадом. 

 

1.2. Циљеви у оквиру пројекта ЈПП  
 

Анализа стања у области животне средине, економије и друштвених делатности на 

територији града Зрењанина, указала је на велики број проблема различите структуре и 

комплексности. Специфичности одређених проблемских група као и велики број питања 

која су међусекторског карактера, указали су да се њиховом решавању у будућности мора 

прилазити системски, са јасно дефинисаним механизмима за решавање као и у јасној 

хронолошки одређеној динамици. 

Анализа природних аспеката града Зрењанина и аспеката стања квалитета животне 

средине, указала је да на систем природних елемената општине утичу двојаки фактори: 

интерни и екстерни. 

 

На спољне факторе загађења, различитим механизмима локалне самоуправе није могуће 

значајније утицати (загађења која настају као последица обављања различитих 

делатности на другим просторима, а која путем ваздуха и воде долазе на територију 

града), док је на интерне факторе локалним административно-финансијским, техничким и 

другим мерама могуће утицати (загађење које настаје на простору града Зрењанина). 

 

Главни циљ Предлога пројекта је заштита квалитета воде у реци Бегеј и спречавање 

даљег загађења проузрокованог испуштањем нетретираних отпадних вода, да би се 

побољшали услови живота (јавно здравље и естетика) за становнике града Зрењанина и 

околних насељених места у складу са одређеним бројем стратешких националних, 

регионалних и локалих политика, планова и прописа. 

 

Специфични циљеви су побољшање сакупљања и одвођења отпадних вода у граду 

Зрењанину и околним насељеним местима; одговарајући третман отпадних вода у 

новоизграђеном постројењу за пречишћавање отпадне воде (ППОВ) пре испуштања и 

спречавању даљег загађења реке Бегеј. 

 

У складу са захтевима кључних актера у ЈПП пројекту (корисника и органа локалне 

самоуправе), реалним потребама и могућностима града Зрењанина, треба створити 

услове за спровођење политике континуалног и равномерног будућег развоја система 
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канализације, што представља битан предуслов за стварање одрживог система одвођења 

отпадних вода и будућег пречишћавања отпадних вода по мери кључних актера. 

 

За дефинисање елемената будућег постројења за пречишћавање отпадних вода и 

канализационог система, спроведена су истраживања ставова и мишљења 

представника органа локалне самоуправе, представника приватног сектора, 

експерата, корисника и потенцијалних корисника система везаних за поједине 

елементе унапређења система у будућности, на основу чега се циљеви пројекта ЈПП 

могу сагледати кроз следеће опште циљеве града Зрењанина и опште циљеве 

система: 
 

1.2.1. Општи циљеви града Зрењанина: 
 

- Уређено тржиште комуналним услугама; 

- Подизање нивоа квалитета система и услуге; 

- Значајно снижење трошкова функционисања; 

- Задовољење широког спектра социјалних циљева; 

- Очување животне средине и квалитета живота, итд. 
 

1.2.2. Општи циљеви новог ППОВ-а и система канализационе мреже: 
 

- Нови  ППОВ  и  систем  канализационе  мреже  треба  да  обезбеди  пружање 

захтеваног обима и квалитета предметне комуналне услуге; 

- ППОВ  и  систем  канализације  треба  да  обезбеђује  поуздано,  квалитетно  и 

ефикасно функционисање услуге пречишћавања и одвођења отпадних вода; 

- Нови ППОВ и систем канализација треба да је доступан свим грађанима по 

једнаким и унапред познатим условима; 

- Нови  ППОВ  и  систем  канализације  треба  да  укључује  разумне  трошкове  за 

адекватну цену услуге; 

- Нови ППОВ треба да буде интегрисан у постојећи систем у циљу максималне 

ефикасности и квалитета целине система; 

- Систем канализација треба да има минималне негативне еколошке пропратне 

ефекте и 
- Систем канализација мора да буде поуздан и прилагодљив будућим развојним 

пројектима, а нарочито изградњи новог Постројења за пречишћавање отпадних 

вода. 
 

1.3. Разлози за уговарање  ЈПП-а  

 

Разлози за предлагање реализације Пројекта ЈПП су у немогућностима града Зрењанина 

да финансира изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода по традиционалном 

моделу „кључ у руке“, у складу са Законом о јавним набавкама, имајући у виду да не 

постоји могућност обезбеђивања целокупног износа неопходног за изградњу предметне 

инфраструктуре, као и из разлога очекиване ефикасније реализације изградње недостајуће 

инфраструктуре по ЈПП моделу. Ово се нарочито манифестује у погледу рокова, цене 

изградње, ризика финансирања, ризика изградње и других ризика којима приватни 

партнер може на квалитетнији начин да управља. 
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Разлози, односно оправданост за уговарање ЈПП, садржани су у законској обавези града 

Зрењанина да обезбеди организацију обављања комуналне делатности пречишћавања и 

одвођења атмосферских и отпадних вода на својој територији дефинисаних: 

 

чланом 20. став 1. тачка 5) Закона о локалној самоуправи је дефинисано, између осталог, 

да општина преко својих органа у складу са Уставом и Законом уређује и обезбеђује 

обављање и развој комуналних делатности (пречишћавање и дистрибуција воде, 

пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода и др., као и за стварање 

организационих, материјалних и других услова за њихово обављање; 

 

чланом 2. Закона о комуналним делатностимаје дефинисано да су комуналне делатности у 

смислу овог закона делатности пружања комуналних услуга од значаја за остварење 

животних потреба физичких и правних лица код којих је јединица локалне самоуправе 

дужна да створи услове за обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и 

континуитета, као и надзор над њиховим вршењем, као и да су комуналне делатности 

делатности од општег интереса; 

 

чланом 4. став 1. Закона о комуналним делатностима је дефинисано да јединица локалне 

самоуправе, у складу са овим Законом, обезбеђује организационе, материјалне и друге 

услове за изградњу, одржавање и функционисање комуналних објеката и за техничко и 

технолошко јединство система и уређује и обезбеђује обављање комуналних делатности и 

њихов развој; 

 

чланом 4. став 3. Закона о комуналним делатностима је дефинисано да јединица локалне 

самоуправе уређује у складу са законом услове обављања комуналних делатности, права и 

обавезе корисника комуналних услуга, обим и квалитет комуналних услуга и начин 

вршења надзора над обављањем комуналних делатности обезбеђујући нарочито: 

 

а)  одговарајући обухват, обим и квалитет комуналних услуга, који подразумева нарочито: 

здравствену и хигијенску исправност према прописаним стандардима и нормативима, 

тачност у погледу рокова испоруке, сигурност и заштиту корисника у добијању услуга, 

поузданост, приступачност и трајност у пружању услуга;  

 

б)  развој и унапређивање квалитета и асортимана комуналних услуга, као и 

унапређивање организације рада, ефикасности и других услова пружања услуга;  

 

в)  сагласност са начелима одрживог развоја;  

 

г)  ефикасно коришћење ресурса и смањење трошкова обављања комуналних делатности 

успостављањем сарадње две или више јединица локалне самоуправе и другим 

активностима када за то постоји могућност;  

 

д) конкуренцију у обављању делатности. 

 

Како би се обезбедила квалитетна услуга одвођењу и пречишћавању отпадних и других 

вода, град Зрењанин  је проценио да се тај циљ може најефикасније постићи у складу са 

ЈПП моделом, и покренуо пројекат кроз јаввно-приватно партнерство. 
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1.4.Географско подручје  

 
Локација пројекта ЈПП обухвата административну регију града Зрењанина. ЈПП пројекат 

ће укључити град Зрењанин, индустрију града Зрењанина и насељена места (Арадац, 

Елемир, Ечка, Клек, Лазарево, Лукино село, Лукићево, Стајићево). 

 

Град Зрењанин је позициониран на западној ивици Банатске лесне заравни, на месту где 

канализована река Бегеј утиче у бивши ток реке Тисе. Територија општине је изразито 

равна. Град Зрењанин је позициониран на 20°23’ географске дужине исток, и на ширини 

45°23’ север, у центру српског дела банатског региона, на обалама реке Бегеј и Тисе. 

 

Град је лоциран на 80 м изнад нивоа мора. Зрењанин је око 70 km удаљен од Београда, и 

50 km до Новог Сада, што је такође, удаљеност од садашње границе са Европском унијом 

(Румунија), што чини његов положај веома важним транзиционим центром и 

потенцијалним извором у смеровима север –југ и исток-запад. 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 1. Географско подручје 
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Зрењанин се развија са традицијом дугом од готово седам векова, јер се као насеље под 

именом Бечкерек по први пут у историјским списима помиње још 1326. године. 
 

Данас важи за један од најатрактивнијих градова за инвестирање у Србији. То ласкаво 

признање добио је још 2006. и 2008. године, након такмичења локалних самоуправа у 

погледу створених услова за пословање ''Инвестирајте у Србију''. 
 

Град Зрењанин је 2007. године проглашен за Град будућности, а 2008. године Светска 

банка га је рангирала на прво место међу градовима у Србији и другог у Европи, у 

погледу укупног организованог пословног амбијента, лакоће пословања у циљу развоја 

конкурентности и отварања нових радних места. 
 

Град је за само две године склопио више од 20 уговора о ''grееnfiеld'' инвестицијама са 

страним и домаћим компанијама. На ободу града ничу нове индустријске зоне, а из 

Зрењанина пут Европе и света одлазе производи текстилне, машинске, хемијске, електро, 

фармацеутске и других индустрија. 

2010. године, сертификат – Локална самоуправа са повољним пословним окружењем. 

2011. године, према пројекту Светске Банке, први град у југоисточној Европи за лако 

спровођење уговора и брзу процедуру добијања грађевинских дозвола . 

2012. године, на основу истраживања које је спровео ''FDI Intelligence'', индустријска зона 

југоисток на 48. месту на листи најбољих зона света за инвестирање. 2014. године осмо 

место микро градова југоисточне Европе у категорији ефикасности пословања, а 2015. 

године осмо место у категорији подршке ''start-up'' подршке компанијама. 
 

 

2. ПОСЛОВНИ ПЛАН И УСЛОВИ ЈПП-а 
 

2.1. Тренутно стање 

 
Анализа протока отпадних вода са описом и евалуацијом инфраструктуре за прикупљање 

отпадних вода обухвата град Зрењанин и околна насеља која покривају дефинисану 

агломерацију. 

 
Ово поглавље описује постојеће трендове потражње за комуналним услугама у сектору 

вода и отпадних вода у Зрењанину и наглашава главне недостатке у пружању услуга, при 

чему су коришћени следећи извори информација као референтна документација: 
 

 

 Упитник о техничким параметрима за водоснабдевање и систем канализације у 

граду Зрењанину; 

 Подаци о пружању услуга, припремљени од стране ЈКП Водовод и канализација 

из 2017. године; 

 Упитници бројним индустријским компанијама – Млекопродукт, Дијамант, 

Алмеx; 

 Идејно решење са прелиминарном студијом изводљивости за ППОВ из 2011. 

године и 
 Истраживање тржишта ЈПП пројекта изградња и управљање постројењем за 

пречишћавања отпадних вода територије града Зрењанина по уговору број: 404- 

19-32-14/2015- IV, из 2016. године. 
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Важно је напоменути да не постоји централно постројење за пречишћавање 

отпадних вода у агломерацији, него само примарна индустријска постројења. 
 

 

2.1.1. Постојећа инфраструктура водоснабдевања на територији града Зрењанина 

 
Територија града Зрењанина обухвата град Зрењанин у којем живи 75.743 становника и 

21 насеље са укупно 46.971 становника (Попис из 2011. године). Већина насеља је 

снабдевена пијаћом водом и има организовано и контролисано водоснабдевање. Већина 

насеља у оквиру агломерације (Зрењанин, Арадац, Елемир, Клек, Лазарево, Лукићево, 

Ечка и Стајићево) се снабдева из локалних бунара. Водовод Зрењанин одржава бунаре и 

мрежу у насељима у агломерацији. Од 13.265 ha територије града, 2.350 ha је урбано 

подручје. Мрежа водоснабдевања коју одржава Водовод Зрењанин покрива 7.872 ha у 

граду, Меленцима, Арадацу, Елемиру, Клеку, Лазареву, Лукићеву, Ечкој и Стајићеву. 

Канализациони систем Зрењанина покрива 2.350 ha. 

 
Област снабдевања је на нивоу између 76 и 90 метара надморске висине (углавном 80 

метара надморске висине). Ниво подземних вода варира од 2м до 5м испод нивоа земље. 

 

2.1.1.1. Постојећи систем водоснабдевања града Зрењанина 

 
Систем водоснабдевања града Зрењанина снабдева 100% градског становништва у граду 

Зрењанину и 98% руралног становништва у граду, Меленцима, Арадацу, Елемиру, 

Клеку, Лазареву, Лукићеву, Ечкој и Стајићеву - укупно 121,487 становника. Водовод 

града Зрењанина снабдева водом 46.605 прикључака. Категорије корисника и број 

корисника су приказани у наставку. 99 % корисника поседује водомере. 

 
Табела 2.1.1.1.-1 Систем водоснабдевања – прикључци према категоријама корисника у 2013. 

 

Прикључци на сиситем водоснабдевања града Зрењанина 2013 

Укупан број прикључака на сиситем водоснабдевања 48,605 

Домаћинства Стамбени блокови 640 

Индивидуална домаћинства (куће) ~47,000 

Комерцијални корисници 700 
 

ЈКП Водовод и канализација има сазнања да на мрежи има око 150-200 нелегалних 
водоводних прикључака, при чему ЈКП Водовод и канализација улаже напоре да их 

открије и региструје као кориснике. У 2013. години, од укупних 9.200.000 m3 

произведене воде, 7.359.485 m3 је фактурисано потрошачима. Вода фактурисана 
потрошачима у 2013. години је приказана у доњој табели. 

 

Вода се црпи из 35 бунара, дубине 120 м, који се налазе у северноисточном делу града 

Зрењанина. Укупан капацитет овог извора воде је 350-400 l/s. Сматра се да квалитет 

сирове воде није одговарајући за јавну употребу без значајног третмана. Вода којом се 

снабдева град Зрењанин није за пиће, а на снази је и забрана употребе ове воде за пиће и 

кување. Градска управа је у 2014. години, покренула тендер за изградњу новог 

постројења за прераду воде. Које је изграђено и које још није у функцији. 
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Табела 2.1.1.1.-2  Систем водоснабдевања града Зрењанина – производња и наплата 
 

Производња и наплата воде у 2013. години m3 

Производња воде ~9.200.000 

Фактурисано укупно воде 7,359.485 

Фактурисано воде – домаћинства 6,364.152 

Фактурисано воде – 
комерцијални корисници 

Индустрија и мала предузећа 685,332 

Јавне институције 310,000 

Производња и наплата воде у 2014. години m3 

Фактурисано укупно воде 6,956.741 

Фактурисано воде – домаћинства 6,109.510 

Фактурисано воде – 
комерцијални корисници 

Предузећа и јавне установе 844,899 

Паушалци 11,332 

Производња и наплата воде у 2015. години m3 

Фактурисано укупно воде 7,014.580 

Фактурисано воде – домаћинства 6,152.072 

Фактурисано воде – 
комерцијални корисници 

Предузећа и паушалци 600,844 

Установе и остале организације 261,624 

Производња и наплата воде у 2016. години m3 

Фактурисано укупно воде 6,766.120 

Фактурисано воде – домаћинства 5,924.821 

Фактурисано воде – 
комерцијални корисници 

Предузећа и паушалци 570,715 

Установе и остале организације 270,594 

 
Већи део индустријских постројења користи воду из система водоснабдевања и из 

сопствених бунара (индустрија уља, млечна индустрија, производња скроба, производња 

лекова). Велика кожара користи воду само из сопствених бунара. Вода се дистрибуира 

пумпама од бунара, водоводном мрежом и водоторњем. Примарна вододводна мрежа 

има ~ 300 km у граду и 360 километара у насељима. Укупна дужина водоводних цеви 

(примарне, секундарне и прикључне мреже) износи 1.000 kм. Максимални пречник 

цевовода за снабдевање водом је Ø 500-600 mm. 
 

Tабела 2.1.1.1.-3 Систем водоснабдевања Зрењанина – материјал цеви 
 

Материјал цевовода у сиситему водоснабдевања града Зрењанина % 

Ливено гвожђе 1 

Челик 1 

Азбестно-цементне цеви 80 

PVC 5 

PE 13 

 
Просечна старост водоводне мреже је између 30-50 година, а 2% цеви је изграђено у 
последњих 20 година. 
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Легенда: 

 

Канализација 
 

Атмосферска канализација 
 

 

 

 

 

 

 

Слика 2. Канализациони сиситем за одвођење површинских /атмосферских вода у граду Зрењанину – 

преклапања 

 

 

2.1.2. Постојећи сиситем за одвођење површинских/атмосферских вода 

 

Атмосферска канализација је изграђена после 1950. године. Укупна дужина атмосферске 

канализационе мреже износи 55 km. Поређења ради, канализациони систем Зрењанина је 

дуг укупно око 400 километара. Максимални пречник у систему за одвођење 

површинских/атмосферских вода износи 1 800 mm (у просеку 300 mm). Главни канал за 

одвођење атмосферских вода је дугачак ~ 7 km (Багљаш) и сакупља атмосферске воде из 

западног дела Зрењанина и дела насеља Мужља. На почетку га чини 600 mm цев која 

потом прелази у трапезоидни канал (1,5m /5 m). 

Због слабог одржавања, канали за одвођење атмосферских вода остају са бројним 

оштећењима. Одржавање главног канала и дренажне црпне станице је обавеза ЈП "Воде 

Војводине" (покрајински ниво). Управа града Зрењанина финансира одржавање осталог 

дела система за дренажу и одвођење површинских/атмосферских вода. 

 

Систем за одвођење површинских/атмосферских вода има око 20 испуста у реку Бегеј. 

Отпадне   воде   се,   такође,   испуштају   у  атмосферску  канализацију   у  ванредним 

ситуацијама (онда када су црпне станице ван функције, када дође до загушења у великим 

колекторима, итд.) на 5-6 прикључних места (највише 10). Преливне цеви нису 

пројектоване и њихова форма и облик, као и примена, разликују се од случаја до случаја. 
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2.1.3. Постојећи систем канализације територије града Зрењанина 

 
Територија града Зрењанина укључује град Зрењанин и 21 насеље. Систем канализације је 

организован у Зрењанину и насељима Елемир, Ечка, Клек, Меленци, Стајићево, 

Лазарево и Лукићево. 

 
 
 
 

 

Елемир  
 

 

 

 

 

 

Арадац  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 3. Положај града Зрењанина и околних насеља 

 
ЈКП Водовод и канализација одржава системе водоснабдевања и канализације у 

наведеним насељима. Остала насеља у оквиру градске управе имају оганизовано 

водоснабдевање, али не и организован систем канализације. Отпадне воде из 

канализације се испуштају у површинске воде (реке и канале), без пречишћавања. Остале 

отпадне воде се испуштају у септичке јаме. У 2014. години, 94% популације града 

Зрењанина и 60 – 75% становника околних насеља Елемир, Ечка и Клек испушта отпадне 

воде у постојећи канализациони систем. 

 
Систем канализације постоји у насељима: Елемр, Ечка, Клек, Лазарево, Лукићево и 

Стајићево. 

 

Арадац је у 2011. години имао 3.307 становника. Грађани се снабдевају водом из система 

водоснабдевања Зрењанина, али у насељу нема канализационог система. Будућа 

канализација у Арадцу биће прикључена на канализациону мрежу Зрењанина у области 

индустријске зоне. 

 
Елемир је у 2011. години имао 4.303 становника. Готово 100% становништва је 

прикључено на систем водоснабдевања, а више од 75% на канализациони систем. Оба 

система одржава ЈКП Водовод и канализација. У Елемиру има 2.400 прикључака на 

канализацију. С обзиром на то да је читава област веома равна, систем канализације има 6 

канализационих црпних станица, отпадне воде из Елемира се одводе ка северном сливу 

канализационог система Зрењанина. 

Михајлово 

Јанков Мост 

Клек 

Лазарево 

Лукићево 

Ечка 

Лукино Село 

Зрењанин 
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                                                        Елемир 

 

 

 

 

 

Зрењанин 

 

 
Слика 4. Постојећи канализациони сиситем у Елемир 

 

Табела 2.1.3-1 Црпне станице канализације у Елемиру 
 

Назив црпне станице Станице 

Радна+резервна 

Укупан 

проток 
l/sec 

H 

m 

Година 

изградње 

Стање 

1 Главна 1+1 30 30 2012 Пумпа отпадне воде ка 
Зрењанину;  у добром стању 

2 Каштел 1+1 5-10 10 2012 у добром стању 

3 Игралиште 1+1 5-10 10 2013 у добром стању 

4 Угао М. Тита и 
Железничке 

1+1 5-10 10 2012 у добром стању 

5 Арадачки одред 1+1 5-10 10 2013 у добром стању 

6 Угао 1+1 5-10 10 2013 у добром стању 

 

Клек је у 2011. години имао 2.711 становника. Готово 100% становништва је 

прикључено на систем водоснабдевања, а око 70% на систем канализације. Оба система 

одржава ЈКП Водовод и канализација. У Клеку има 1.500 канализационих прикључака. 

Канализациони систем има 6 канализационих црпних станица. Отпадне воде из Клека се 

одводе ка североистоку Зрењанина, у близину бродоградилишта. Отпадне воде се 

тренутно испуштају у реку Бегеј. Канализациони систем Клек се мора повезати са 

канализационим системом Зрењанин, на источни слив, у близини бродоградилишта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 5. Постојећи канализациони сиситем у Клеку

Бродоградилиште 

Зрењанин 

Клек 
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Табела 2.1.3-2 Црпне станице канализације у Клеку 
 

Назив црпне 

станице 

станице 

радне+ре 

зервне 

Укупан 

проток 

l/sec 

H 

m 
Година 

изградње 

Стање 

Главна 1+1 20 20 2009 Црпи отпадне воде Клека ка испусту, у 

близини   бродоградилишта:   у   добром 

стању 

Херцеговачка 1+1 5-10 10 2009 у добром стању 

Н. Љубибратића 1+1 5-10 10 2011 у добром стању 

Маје Бандераћа 14 1+1 5-10 10 2011 у добром стању 

Маје Бандераћа 50 1+1 5-10 10 2011 у добром стању 

Драгице Правице 1+1 5-10 10 2011 у добром стању 

 

Лазарево почела изградња канализационог система. Свих 2.879 становника испушта 

своје отпадне воде у септичке јаме. Према пројектној документацији за канализациону 

мрежу у Лазареву, потребно је прикључење на источни слив канализационог система 

Зрењанина, у близини бродоградилишта. Овај прикључак ће бити на истом месту где се 

канализациони систем Клека мора прикључити на мрежу у Зрењанину. 

 
Према пројекту канализације у насељу Лукићево, отпадне воде које производи 1.792 

становника ће се испуштати у будуће ППОВ Зрењанин. 

 
Стајићево (1.839 становника) – почела изградња и Лукино село (495 становника) нема 

канализациони систем. Будућа канализациона мрежа у Стајићеву и Лукином селу ће бити 

прикључена на будуће ППОВ Зрењанин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 6. Постојећи канализациони систем у Ечки

Главни колектор отпадних вода Зрењанин и 

испуст у Александровачки канал 

Ечка 

Стајићево 

Лукино Село 

Мужља 

(сливно подручје југ) 
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Систем Канализације је изграђен за ~ 40% насеља Ечка. Ечка је 2011. године имала 3.997 

становника. У Ечкој има 2.000 канализационих прикључака. Канализациони систем има 4 

црпне станице (свака капацитета 20 l/s, 15 m). Отпадне воде се испуштају у реку Бегеј. 

Канализациони систем Ечка се мора прикључити на будуће ППОВ Зрењанин. 

 
2.1.3.1. Постојећи систем сакупљања отпадних вода у граду Зрењанину 

 
Зрењанин се налази на обе обале реке Бегеј. Стамбена насеља су развијена на обе обале, док 

је индустрија лоцирана претежно на левој обали. 75.743 становника је повезано на 

Зрењанински систем отпадних вода/канализациону мрежу. ЈКП Водовод и канализација не 

извештава о постојању нелегалних прикључака на канализациону мрежу у граду 

Зрењанину. 

 
Табела 2.1.3.1.-1 Канализациона мрежа – прикључци према категорији корисника 

 

 

 

 

 

 

 

 
Слика 7. Положај градских урбаних подручја у односу на реку Бегеј 

 

У периоду када је канализациони систем зачет (1980), три сливна подручја су развијена на 

обе стране реке Бегеј. Канализациони систем је 90% изграђен у складу са решењем из идејног 

пројекта из 1980. године. Цела градска област је равна па канализациони систем захтева 

трајно пумпање. Постоје три главне црпне станице које потискују отпадне воде из три 

сливна подручја ка главном колектору који је постављен на левој обали. Главни колектор се 

тренутно празни у Александровачком каналу, ~ 3 km низводно од центра града. Концепт 

сакупљања отпадних вода се од почетка базира на следећем: 

 

- Испуштање отпадних вода из домаћинстава и индустрије у канализациону мрежу и главни 

колектор; 

- Главни колектор испушта отпадне воде у Александровачки канал; 

Прикључци на сиситем канализације Зрењанин 2013 

Укупан број прикључака ка систем канализације ~26,000 

Домаћинства Стамбени блокови 640 

Индивидуална домаћинства ~24,000 

Комерцијални корисници 700 
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- Мрежа за одвођење површинских/атмосферских вода - сакупља атмосферске воде и 

испушта их у атмосферске колекторе; 

- Колектори за површинске/атмосферске воде испуштају атмосферске воде у реку Бегеј и 

Александровачки канал; 

- Све отпадне воде отичу из Александровачког канала је у реку Бегеј. 

 

Када је систем канализације осмишљен, пречишћавање отпадних вода није било 

потребно у складу са законским и подзаконским актима. Концепт је заснован на 

испуштању отпадних вода у реку Бегеј, низводно од града. 

 
За потребе сакупљања отпадних вода изграђено је ~ 300 километара канализационих цеви, 

пречника 200-1200 mm. Од тога, 100 километара чини примарну мрежу цеви пречника 

300-1200 mm. Постоји 36 црпних станица. Три црпне станице су највеће и сматрају се 

најзначајнијим, 12 се води као црпне станице средње величине, а 21 је мала. 
 

На систем канализације Зрењанина прикључено је 78.000 становника, као и 

индустријска постројења. 

 
Сливно подручје север прима отпадне воде из насеља Елемир (2.500) и од (~ 32.000) 

становника који живе у Зрењанину на десној обали реке Бегеј, што укупно чини популацију 

од 35.000 становника. Црпна станица која би требало да пумпа отпадне воде из овог сливног 

подручја ка главном колектору, није у функцији последњих 5-6 година и за ово време 

отпадне воде се испуштају у систем за одвођење атмосферских вода. Нова заменска црпна 

станица "Центар градилиште" (180 l/s, 25 m) је изграђена. Она пумпа отпадне воде 

сакупљене у овом сливном подручју кроз потисни цевовод (600 m) на левој обали, према 

главном колектору. 

 
Сливно подручје исток прима отпадне воде од 15.000 становника који живе у Зрењанину и 

индустрије на левој обали реке Бегеј. Будући системи канализације у Клеку и Лазареву ће 

бити прикључени на сливно подручје исток у близини бродоградилишта. Црпна станица 

"Колектор Д3" (210 l/s, 9 m) црпи отпадне воде из сливног подручја исток ка главном 

колектору (бетонски 1200/800 mm, 2.700 m) и према реципијенту, Александровачком 

каналу. 

 
Сливно подручје запад прима отпадне воде 28.000 становника који живе у граду Зрењанину 

и предграђу Мужља, на десној обали реке Бегеј. Након што буде изграђена, канализација у 

Арадцу, повезаће се са канализационим системом у Зрењанину у области индустријске зоне. 

Црпна станица "Радноти Миклоша" (240 l/s, 22 m) пумпа отпадне воде сакупљене у овом 

сливном подручју помоћу два потисна цевовода 250 мм, преко реке Бегеј ка левој обали и 

главном колектору. 
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Слика 7. Канализациона мрежа у Зрењанину 

 

 

2.1.3.1..1. Постојећа канализациона мрежа 

 
Водовод Зрењанин има делимично успостављен ГИС. Подаци о канализационој мрежи су 

сакупљени за два сливна подручја (север и исток, али недостају за слив запад). Особље 

задужено за одржавање добро познаје мрежу у северном и западном делу Зрењанина. 

Укупна дужина канализационог система ~ 400 km. Максимални пречник је 1.200 mm. 

Просечна старост цеви је 23 године. 

 
Табела 2.1.3.1.1.-1 Канализациони сиситем Зрењанина – пречници и материјал цеви 

 

Пречници (mm) % Материјал цеви % 

200 - 300 90 Цементно-азбестне 25.7 

400 - 500 5 PVC 63.4 

600 - 1200 5 Бетон 10.9 
 

Са 400 km канализационе мреже и 26.000 прикључака, 15.38 m по прикључку 

сматра се просеком за српске градове средње величине. 

 

Постоји 6 прелива из канализационог система у систем за одвођење 

површинских/атмосферских вода за нужна пражњења отпадних вода услед проблема са 

црпним станицама и загушењима. Преливне тачке се не надзиру од стране ЈКП Водовод и 

канализација. Преливи се припремају (пројектују) од случаја до случаја. 

 
Нагиби цевовода и колектора су прописно дефинисани и изведени у периоду изградње. ЈКП 

Водовод и канализација није извештавао о проблемима у одржавању у периоду када је много 

већи број фабрика био у функцији (1980-1992.). Многа индустријска постројења су затворена 
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у последњих 20 година и главни делови канализационог система су предимензионирани. 

Чак и са великим уделом отпада у отпадним водама, пречници постојећих цевовода и 

колектора су довољни за правилно сакупљање и проток отпадних вода. Због слабијег 

интензитета индустријских активности генерално, постојећа мрежа се оцењује као довољна 

до предимензионирана. Према подацима одељења за одржавање Водовод и канализација, број 

загушења од 2010. до 2013. године је у порасту. 
 

Табела 2.1.3.1.1.-2 Загушења 

Загушења у цевима мањег пречника је проузрокована високим уделом отпада и нередовним 

чишћењем. 

 
Загушења у главном колектору (бетонски, 1.200/800 mm) се никада нису десила. Међутим, 

загушења између Канализационог система Зелено поље и Канализационог система 

Колектор Д3 у Банатској улици се дешавају веома често због отпадних вода које у колектор 

испушта индустрија, а које нису претходно пречишћене. Приликом таквих загушења, 

колектор је пун меких уљаних материја из индустријских постројења, помешаних са 

отпадом. Колектор се пуни 2-3 км узводно од тачке где се мешају отпадне воде из уљне 

индустрије и млекаре. Повратни притисак не дозвољава слободан проток отпадних вода у 

узводним деловима сливног подручја. Овај феномен изазива све више и више пуцања 

старијих цевовода мањег пречника. 

 
Истовремено, ЈКП Водовод и канализација интензивно ради на побољшању и 

модернизацији механизације за редовно и превентивно одржавање водоводне мреже. 

Одељење за одржавање има два возила и једну опрему за млазно чишћење канализације 

(canal jet) на располагању (старости 30 година). Како ова опрема није довољна за активно 

одржавање, возила се ангажују на дневној бази. Одржавање канализационих цеви је 

углавном реактивно и ЈКП Водовод и канализација покушава да уклони материјал који 

блокира цеви. Често се дешава да је загушење толико интензивно да је потребно ангажовати 

особље и опрему већих водоводних предузећа у земљи. 

 
Број загушења у 2013. години који се наводи у извештају ЈКП Водовода и канализације је 

приближно 1.700 што чини 4.25 загушења/km/годишње. Подаци за друге градове у Србији 

нису расположиви. У поређењу са европским просеком који износи око 0,1-2,5 по km, ниво 

је близу повољног. 

 

ЈКП Водовод и канализација потребна је опрема за редовно одржавање. Поред тога, већи 

цевоводи   и   колектори   захтевају   интензивније   чишћење у   следећим   деловима: 

 

Шумадијска, Црногорска, Бирчанинова и Банатска улица, Темишварски друм од млекаре до 

бродоградилишта, колектор од пијаце до улице Цара Душана. Укупна дужина предложених 

деоница је 10 km. 

 

 

 

 

Загушења 2010. 2011. 2012. 2014 2015 2016 

Пречник <200 mm i 300 mm 1 147      
Пречник >300 mm 203      
Укупно 1 314 1 292 1 703 1383 1187 1029 
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Загушење као индикатор поређења 

Загушење/km/годишње 
 
 

UK просек 
 

Русија просек 
 

Украјина просек 
 

Нови Пазар 
 

 
 

0 2 4 6 8 10 12 14 

Слика 8. Загушење као индикатор поређења 

 
Нагиби главних колектора су приказани на слици 11. Величина и нагиби постојећих 

најважнијих потисних цевовода и колектора су довољни за тренутну количину отпадних вода 

произведених у сату максималне потрошњу воде и уз инфилтрацију од 20%. Упркос старости 

главних колектора (преко 30 година) и великом уделу отпада у отпадним водама, 

капацитети главних колектора су довољни за испуштање отпадних вода из насеља 

Елемир и Клек у канализациони систем Зрењанин. 

 

 

Слика 9. Нагиб канализационих цеви и деонице које захтевају интензивно чишћење цеви 

 
Резултати дијагностиковања главних колектора и потисних цевовода су приказани у 
следећим табелама: 
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Табела  2.1.3.1.1.-3  Процењена  количина  отпадних  вода  из  домаћинстава  и  комерцијалних 

корисника у свим сливним подручјима 
 

Сливно подручје Север    Исток   Запад    Укупно  

Становништво -процена 30,000 становника 15,000 становника 31,000  становника 76,000  становника 

Специфична потрошња 
воде    –    израчуната    на 

основу фактурисане воде 

144 l/st/dan  144 l/ st/dan  144  l/st/dan  144  l/st/dan 

Пијаћа вода 50 l/s   25 l/s  52  l/s  127  l/s 

Отпадна  вода  од  пијаће 
воде 

79 %   79 %  79  %  79  % 

Отпадна вода 40 l/s   20 l/s  41  l/s  100  l/s 

Отпадна вода - годишње 1,245.672  m3  622,836 m3  1,287.194  m3 3,155.702 m3 

Сливно подручје    Север Север Исток  Исток Запад  Запад 

Година    2012  2013 2012  2013 2012  2013 

 

Табела 2.1.3.1.1.-4 Дијагностика капацитета главних колектора и потисних цевовода 
 

Опис деонице цевовода/ 
колектора 

Отпадне воде из 

сливног 

подручја 

Пречник/ 

величина 

mm 

 Нагиб 

%o 

Цевовод/ 

колектор 

капацитет 

 Q отпадних вода за 

време 

Qmax/h 

     l/s 2012 2013 

      l/s  l/s 

Потисни цевовод од КЦС Центар 
градилиште према главном 
колектору 

 
Север 

 
400 

   
260 

 
129 

 
127 

Гравитациони  колектор  сливног 
подручја Исток према КЦС 

Колектор Д3 и главном колектору 

 
Исток 

 
800 

 
0.875 

 
220 

 
152 

 
169 

Потисни цевовод од КЦС Радноти 
Миклоша према главном 
колектору 

 
Запад 

 
2 x 300 

   
2 x 166 

 
148 

 
147 

Главни   колектор,   према 
реципијенту – 

Александровачком каналу 

 
Сва 3 подручја 

 
1200/800 

 
553 

  
428 

 
444 

 
584 

Колектор сливног подручја Север 
и КЦС Мали мост – Према 

главном колектору (између КЦС 

Мали мост и КЦС Колектор Д3) 

 
север + 25% исток 

 
1100/700 

 
0.5 

  
230 

 
179 

 
177 

 

Отпадне воде из домаћинстава m3 m3 1,245.672 1,245.672 622,836 622,836 1,287.194 1,287.194 

Отпадне воде из јавних 
институција 

m3 143,006 129,710 57,202 51,884 85,803 77,826 

Отпадне воде из индустрије m3 0 0 957.775 1.150.831 0 0 

Отпадне воде из сливног подручја m3/god 1,388.678 1,375.382 1,637.813 1,825.551 1,372.998 1,365.020 

Отпадне воде – годишњи пресек l/s 44 44 52 58 44 43 

Инфилтрација % 20 20 20 20 20 20 

Отпадне воде – годишњи пресек са 
инфилтрацијом 

l/s 53 52 62 69 52 52 

Фактор максималне вредности  1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 

Отпадне воде у време максималне 
дневне потрошње воде 

l/s 79 79 93 104 78 78 

Фактор максималне вредности  1.7 1.7 1.7 1.7 2 2 

Отпадне воде у време максималне 
сатне потрошње 

l/s 129 127 152 169 148 147 
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Бр Назив 

канализационе 

пумпне станице 

 

Насеље према 

попису 

 

Агломерација 
 

Слив Пумпа 

радна+резервн 

а 

 

Укупан 

проток 
 

l/s 

 

H 
 

m 

 

Година 

изградњ е 

 

Стање 

 

14 
 

Драгутиновачког 
одреда 

 

Зрењанин, град 
 

Зрењанин 
 

север 
 

1+1, 
центрифугална 

 

5 
 

15 
 

2010 
 

У добром стању 

 

13 
 

Мала Врањевачка 
 

Зрењанин, град 
 

Зрењанин 
 

север 
 

1+1, 

центрифугална 

 

5 
 

10 
 

2009 
 

Нема резервне пумпе 

 

15 
 

Граднулица гувно 
 

Зрењанин, град 
 

Зрењанин 
 

север 
 

1+1, 

центрифугална 

 

25 
 

18 
 

2003 
 

У добром стању 

 

10 
 

Сарајевска 
 

Зрењанин, град 
 

Зрењанин 
 

север 
 

1+1, 

центрифугална 

 

10 
 

15 
 

2002 
 

Нема пумпи 

 

18 
 

Његошева 
 

Мужља 
 

Зрењанин 
 

север     
 

Изградња у току 

 

11 
 

29.новембра 
 

Зрењанин, град 
 

Зрењанин 
 

север 
 

1+1, 

центрифугална 

 

5 
 

15 
 

2000 
 

Нема пумпи 

 

7 
 

Центар градилипте 
 

Зрењанин, град 
 

Зрењанин 
 

север 
 

2+1, 

центрифугална 

 

180 
 

25 
 

2014 
 

Има   прелив;   изграђена 

2014.године 
 

3 
 

Шумица 
 

Зрењанин, град 
 

Зрењанин 
 

север 
 

1+1, 

центрифугална 

 

35 
 

20 
 

1985 
 

Нема пумпи 

 

2 
 

2.октобар 
 

Зрењанин, град 
 

Зрењанин 
 

исток 
 

1+1, 

центрифугална 

 

20 
 

15 
 

1989 
 

Нема пумпи 

 

49 
 

В. Петра Бојовића 
 

Зрењанин, град 
 

Зрењанин 
 

исток     
 

Изградња у току 

 

1 
 

Зелено поље 
 

Зрењанин, град 
 

Зрењанин 
 

исток 
 

1+1, 

центрифугална 

 

30 
 

10 
 

1890 
 

Нема пумпи 

 
 

Барањска 
 

Зрењанин, град 
 

Зрењанин 
 

исток     
 

Изградња у току 

 

16 
 

Tравничка 
 

Зрењанин, град 
 

Зрењанин 
 

исток 
 

1+1, 

центрифугална 

 

10 
 

15  
 

У добром стању 

 

5 
 

Mали мост - центар 
 

Зрењанин, град 
 

Зрењанин 
 

север, 

исток 

 

2+0, 

центрифугална 

 

50 
 

23 
 

1961 
 

Без прелива и решетки ; 

Обновљенљ 2014.год. 
 

8 
 

Ђуре Јакшића 
 

Зрењанин, град 
 

Зрењанин 
 

исток 
 

1+0, 

центрифугална 

 

5 
 

8 
 

2003 
 

У добром стању 

 

4 
 

Колектор Д3 
 

Зрењанин, град 
 

Зрењанин 
 

север, 

исток 

 

2+1, пужна 
 

210 
 

9 
 

1984 
 

У   добром   стању,    без 

прелива и решетке 

 
 

Тургењева 
 

Зрењанин, град 
 

Зрењанин 
 

запад     
 

Изградња у току 

 

17 
 

Аеродром 
 

Зрењанин, град 
 

Зрењанин 
 

запад 
 

1+1, 
центрифугална 

 

30 
 

15 
 

2003 
 

Нема резервне пумпе 

 

12 
 

Слободана Пенезића 
 

Зрењанин, град 
 

Зрењанин 
 

запад 
 

1+1, 

центрифугална 

 

20 
 

10 
 

2003 
 

У добром стању 

 
 

Богдана Теодосина 
 

Мужља 
 

Зрењанин 
 

запад 
 

1+1, 
центрифугална 

 

15 
 

10  
 

У добром стању 

 

9 
 

Mедицинска 
 

Зрењанин, град 
 

Зрењанин 
 

запад 
 

1+1, 

центрифугална 

 

20 
 

20 
 

2013 
 

У добром стању 

 

50 
 

Мостарска 
 

Мужља 
 

Зрењанин 
 

запад     
 

Изградња у току 

 

20 
 

Tот Иштвана 47/c 
 

Мужља 
 

Зрењанин 
 

запад 
 

1+1, 

центрифугална 

 

5 
 

10 
 

2002 
 

Нема резервне пумпе 

 

51 
 

Барток Беле 
 

Мужља 
 

Зрењанин 
 

запад 
 

1+1, 

центрифугална 

 

5 
 

6 
 

2003- 

2006 

 

У добром стању 

 

31 
 

Jожеф Атиле 
 

Мужља 
 

Зрењанин 
 

запад 
 

1+1, 

центрифугална 

 

10 
 

10 
 

2003- 

2006 

 

У добром стању 

 

28 
 

Угао J.Aтиле и 

С.Михаља 

 

Мужља 
 

Зрењанин 
 

запад 
 

1+1, 

центрифугална 

 

10 
 

15 
 

2003- 

2006 

 

У добром стању 

 

30 
 

Браће Фогароши 
 

Мужља 
 

Зрењанин 
 

запад 
 

1+1, 

центрифугална 

 

10 
 

15 
 

2003- 

2006 

 

У добром стању 
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29 
 

Мункачи Михаља 
 

Мужља 
 

Зрењанин 
 

запад 
 

1+1, 

центрифугална 

 

10 
 

15 
 

2003- 

2006 

 

У добром стању 

 

27 
 

Кошут Лајоша 
 

Мужља 
 

Зрењанин 
 

запад 
 

1+1, 

центрифугална 

 

10 
 

10 
 

2003- 

2006 

 

У добром стању 

 

22 
 

Млин 
 

Мужља 
 

Зрењанин 
 

запад 
 

1+1, 

центрифугална 

 

15 
 

15 
 

2003 
 

У   добром   стању,    без 
прелива 

 

 

23 
 

Кум Беле 3 
 

Мужља 
 

Зрењанин 
 

запад 
 

1+1, 

центрифугална 

 

15 
 

15 
 

2003 
 

Нема пумпи 

 

26 
 

Арањи Јаноша 96 
 

Мужља 
 

Зрењанин 
 

запад 
 

1+1, 

центрифугална 

 

10 
 

10 
 

2006 
 

У добром стању 

 

21 
 

Главна 
 

Мужља 
 

Зрењанин 
 

запад 
 

1+1, 

центрифугална 

 

30 
 

18 
 

2003 
 

У   добром   стању,    без 
прелива 

 

25 
 

Арањи   Јаноша   32 

(Lehel) 

 

Мужља 
 

Зрењанин 
 

запад 
 

1+1, 

центрифугална 

 

10 
 

10 
 

2006 
 

У добром стању 

 

24 
 

Фејеш Клара 
 

Мужља 
 

Зрењанин 
 

запад 
 

1+1, 

центрифугална 

 

10 
 

15 
 

2003 
 

Нема пумпи 

 

19 
 

Радноти Миклоша 
 

Мужља 
 

Зрењанин 
 

запад 
 

3+1, 

центрифугална 

 

240 
 

22 
 

1982 
 

Једна ради, резервна 

пумпа недостаје 

Табела 2.1.4.-1 Техничке  карактеристике   постојећих  црпних   станица  канализационог 
сиситема у Зрењанину 
 

2.1.4. Канализационе црпне станице (КЦС) 

 
Канализациони систем Зрењанина има 36 пумпних станица. Постоје три главне веће 

црпне станице и оне се сматрају најзначајнијима; 12 се сматра пумпним станицама 

средње величине, док малих има 21. Техничке карактеритике црпних станица су 

приказане у Табели 1.3.7-1. Свако сливно подручје је опремљено једном главном 

канализационом пумпном станицом за пренос отпадних вода из сливног подручја до 

главног колектора. 

 
КЦС Центар је изграђена 1965. године и црпила је отпадне воде из сливног подручја 

"север", на десној страни реке Бегеј, ка главном колектору на левој обали. Црпна станица 

изграђена је нова црпна станица. Према извођачком пројекту, 2 + 1 центрифугалне пумпе 

(укупног капацитета 180 l/s, H 25 m) инсталиране су у јуну 2015. године. Опрема за 

праћење црпне станице и две аутоматске решетке такође су инсталирани у 2015. години. 

Просечна производња отпадних вода од стране 35.000 становника износи 52l/s па се 

сматра да је капацитет пумпи задовољавајући. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Слика 10. Место изградње потисног цевовода за КЦС Центар градилиште 
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Slika 20 КЦС Радноти Миклоша 

 
КЦС Мали мост није међу највећим црпним станицама у канализационом систему 

Зрењанина, али је од великог значаја за сакупљање отпадних вода из области Мала 

Америка. Налази се у сливном подручју исток. Отпадне воде се пумпају из области Мала 

Америка према главном колектору. 

Црпна станица се налази на насипу у центру града. Има 2 + 0 центрифугалних пумпи, 

укупног капацитета 50l/s (H 23 m). Нема преливне цеви. Има један решетку са ручним 

чишћењем. Грађевинска конструкција ове црпне станице је чврста, и санирана је. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 11. КЦС Мали мост 

 
Црпна станица Мали мост је изграђена без резервне пумпе и опреме за мониторинг. С 

обзиром на то да је веома важна за скупљање отпадних вода из центра града и да нема 

преливну цев, набавка резервне пумпе и опреме за мониторинг је преко потребна. 

 
КЦС Радноти Миклоша црпи отпадне воде сакупљене у сливном подручју запад, према 

реци Бегеј и према главном колектору. Налази се у делу Зрењанина који се назива 

Мужља. Капацитет ове црпне станице је 240l/s, што је довољно за пумпање отпадних вода 

28.000 становника (41l/s отпадних вода, када је процечна потрошња 150l/st/danu). Црпна 

станица је изграђена од 3+1 пумпе. Резервна пумпа недостаје, а једна радна пумпа је 

веома стара и често се квари. Црпна станица је без преливне цеви и опреме за 

мониторинг. Има решетку са ручним чишћењем. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 12. КЦС Радноти Миклоша 



  

31 
 

С обзиром на то да је ова црпна станица веома важна за пренос отпадних вода из сливног 

подручја запад до главног колектора, предлаже се набавка две пумпе и опреме за 

мониторинг. 

 
КЦС Колектор Д3 пумпа отпадне воде из сливног подручја исток до главног колектора. Три 

пужне пумпе (2+1) су у функцији. Укупан капацитет је 210l/sec, H 9 m. Црпна станица је 

без преливне цеви и решетке. Ова црпна станица нема и опрему за мониторинг. 
 

 

 
Слика 13. КЦС Колектор Д3 

 

Техничке карактеристике свих канализационих црпних станица су дате у Табели 1.3.7-3. 

Грађевинска конструкција већине црпних станица је у добром стању, иако је већини 

изграђених пре 1990. године потребна санација. Неке од њих су без радних пумпи, неке без 

резервних пумпи. Наспрам финансијских могућности, покварене пумпе се замењују и црпне 

станице се санирају. Недостатак неких пумпи изазива преливања и еколошке проблеме. 

Списак тих црпних станица и статуса пумпи је приказан у Табели 1.3.7-3. 
 

Tабела 2.1.4.-2 Списак канализационих црпних станица са недостацима везаним за пумпе 
 

Бр Назив КЦС Сливно 

подручје 

Пумпе Q (l/s) H (l/s) Година 

изградње 

Стање 

13 Мала Врањевачка север 1+1, центрифугалне 5 10 2009 Нема резервне пумпе 

10 Сарајевска север 1+1, центрифугалне 10 15 2002 Нема пумпи 

11 29. новембра север 1+1, центрифугалне 5 15 2000 Нема пумпи 

3 Шумице исток 1+1, центрифугалне 35 20 1985 Нема пумпи 

2 2. октобар исток 1+1 центрифугалне 20 15 1989 Нема пумпи 

1 Зелено поље исток 1+1, центрифугалне 30 10 1890 Нема пумпи 

20 Тот иштвана 47/ц запад 1+1, центрифугалне 5 10 2002 Нема резервне пумпе 

23 Кум Беле 3 запад 1+1, центрифугалне 15 15 2003 Нема пумпи 

24 Фекјеш Клара запад 1+1, центрифугалне 10 15 2003 Нема пумпи 

 

Канализационе црпне станце Мали мост, Главна и Млин немају преливне цеви. Црпна станица 

2. октобар нема одговарајући проток (није одговарајуће пројектована – елевација и пречник нису 

довољни). Све црпне станице имају ручне решетке. Аутоматске решетке су неопходне за црпне 

станице Радноти Миклоша, Колектор Д3 и Мали мост. 
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Канализационе црпне станице немају опрему за мониторинг и контролу. Црпна станица Центар 

градилиште завршена и реконструисна. Таква опрема је потребна и у црпним станицама Мали 

мост, Радноти Миклош и Колектор Д3. 
 

Табела 2.1.4-3 Списак КЦС којима су потребне преливне цеви, аутоматске решетке и '' SCADA'' 
 

Бр 

. 

Назив КЦС Сливно 

подручје 

Пумпе Q (l/s) H (l/s) Година 

изградње 

Стање 

5 Мал мост - центар север, исток 2+0, центрифугална 50 23 1961 Без   прелива,   ручне 
решетке (потребне 

аутоматске) и без сиситема 
SCADA 

21 Главна запад 1+1, центрифугална 30 18 2003 У  добром  стању,  без 
прелива 

22 Mлин запад 1+1, центрифугална 15 15 2003 У  добром  стању,  без 
прелива 

2 2 Октобар исток 1+1, центрифугална 20 15 1989 Нема  пумпи,  прелив 
није одговарајући 

4 Колектор Д3 север, исток 2+1, пужна 210 9 1984 Без   прелива,   ручне 
решетке (потребне 

аутоматске) и    без 
сиситема SCADA 

19 Радноти 
Миклоша 

запад 3+1, центрифугална 240 22 1982 Без   прелива,   ручне 
решетке (потребне 
аутоматске) и без сиситема 

SCADA 

 

Капацитет КЦС центар градилиште, која пумпа отпадне воде из сливног подручја север, 

одговара тренутним потребама. Укупан капацитет пумпи које су инсталиране у КЦС центар 

градилиште у 2015. години износи 180l/s. Овај капацитет задовољава тренутне потребе 

сливног подручја север (30.000 становника) као и половине јавних установа Зрењанина које 

се налазе у овом сливном подручју. У овом сливном подручју нема индустријских објеката. 

Капацитет КЦС колектор Д3, која пумпа воду из сливног подручја исток је 210l/s и 

довољан је за тренутну количину отпадних вода које испушта 15.000 становника, индустрија и 

30% јавних установа. 

Капацитет КЦС Радноти Миклоша је 240l/s. Довољан је за пумпање отпадних вода из сливног 

подручја запад у којем се налази 31.000 становника и 20% јавних установа. Дијагностика 

капацитета главних црпних станица, Центар градилиште, Колектор Д3 и Радноти Миклоша је 

приказана у табели 1.3.7-4. 
 

Tабела 2.1.4.-4 Процењена просечна количина отпадних вода из домаћинстава у свим сливним 

подручјима 
 

Сливно подручје Север  Исток  Запад  Укупно  
Становништво -процена 30,000 становн 

ика 
15,000 становни 

ка 
31,000 становн 

ика 
76,000 станов 

ника 

Просечна потрошња воде – 
израчуната на основу 
фактурисане воде 

144 l/st/dan 144 l/st/dan 144 l/st/dan 144 l/st/dan 

Пијаћа вода 50 l/s 25 l/s 52 l/s 127 l/s 

Отпадна  вода  од   пијаће 
воде 

79 % 79 % 79 % 79 % 

Отпадне воде 40 l/s 20 l/s 41 l/s 100 l/s 

Укупно отпадне воде 1,245.672 m3 622.836 m3 1,287.194 m3 3,155.702 m3 
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Капацитети главних црпних станица, Центар градилиште, Колектор Д3 и Радноти Миклоша, су 

довољни да пумпају отпадне воде од стране корисника са инфилтрацијом 20%. у сату са 

максималном потрошњом воде. 

Табела 2.1.4.-5 Дијагностика капацитета КЦС центар градилиште, КЦС Колектор Д3, КЦС Радноти 

Миклоша 
 

КЦС Центар градилиште 2012. 2013. 

Сливно подручје север север 

Отпадне воде из домаћинстава 1.245.672 
 

m3 1.245.672 m3 

Отпадне воде из јавних установа 143.006 m3 129.710 m3 

Отпадне воде из индустрије 0 m3 0 m3 

Отпадне воде из сливног подручја 1.388.67 
8 

m3/god 1.375.382 m3/god 

Годишњи просек отпадних вода 44 l/s 44 l/s 

Инфилтрација 20 % 20 % 

Годишњи просек отпадних вода са инфилтрацијом 53 l/s 52 l/s 

Фактор максималне вредности 1,6 1,6 

Отпадне воде за време максималне дневне потрошње воде 79 l/s 79 l/s 

Фактор максималне вредности 1,7 1,7 

Oтпадне воде за време максималне сатне потрошње воде 129 l/s 127 l/s 

Капацитет КЦС Центар градилиште 180 l/s 180 l/s 

КЦС Колектор Д3 2012. 2013. 

Сливно подручје исток исток 

Отпадне воде из домаћинстава 622.836 m3 622.836 m3 

Отпадне воде из јавних установа 57.202 m3 51.884 m3 

Oтпадне воде из индустрије 957.775 m3 1.150.831 
 

m3 

Отпадне воде из сливног подручја 1.637.813 
 

m3/god 1.825.551 
 

m3/god 

Годишњи просек отпадних вода 52 l/s 58 l/s 

Инфилтрација 20 % 20 % 

Годишњи просек отпадних вода са инфилтрацијом 62 l/sec 69 l/s 

Фактор максималне вредности 1,6 1,6 

Отпадне воде за време максималне дневне потрошње воде 93 l/s 104 l/ 

Фактор максималне вредности 1,7 1,7 

Отпадне воде за време максималне сатне потрошње воде 152 l/s 169 l/s 

Капацитет КЦС колектор Д3 210 l/s 210 l/s 

КЦС Радноти Миклош 2012. 2013. 

Сливно подручје запад запад 

Отпадне воде из домаћинстава 1.287.194 m3 1.287.194 m3 

    Отпадне воде из јавних установа 85.803 m3 77.826 m3 

Oтпадне воде из индустрије 0 m3 0 m3 

Отпадне воде из сливног подручја 1.372.928 
 

m3/god 1.365.020 
 

m3/god 

Годишњи просек отпадних вода 44 l/s 43 l/s 

Инфилтрација 20 % 20 % 

Годишњи просек отпадних вода са инфилтрацијом 52 l/s 52 l/s 
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Фактор максималне вредности 1,6 1,6 

Отпадне воде за време максималне дневне потрошње воде 78 l/s 78 l/s 

Фактор максималне вредности 2 2 

Отпадне воде за време максималне дневне потрошње воде 148 l/s 147 l/s 

Капацитет КЦСРадноти Миклоша 240 l/s 240 l/s 

 

2.1.5. Постојећи испусти 

 
Отпадне воде из канализационог система се празне у Александровачки канал. Крајњи 

реципијент је река Бегеј. Изливна тачка се налази 2 km од центра града, само 1,5 km од реке 

Бегеј. На истом месту се налази и испуст система за одвођење површинских/атмосферских 

вода. Такође, на овом месту се испуштају отпадне воде из кожаре. 
 

 
 

Слика 14. Испуст у Александровачки канал 

 
2.1.5.1.Запремине отпадних вода у Зрењанину 
 

ЈКП Водовод и канализација фактурише сакупљене отпадне воде свим категоријама 

потрошача. Наплата отпадних вода од потрошача је дефинисана Одлуком о снабдевању 

водом за пиће, пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода: потрошачи који 

имају сопствене изворе или узимају воду из река, морају имати инсталиране уређаје за 

мерење количине испуштене воде, док потрошачи који користе воду само из система 

водоснабдевања примају рачуне за отпадне воде (од ЈКП Водовод и канализација) на 

основу измерене потрошње пијаће воде 
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Табела 2.1.5.1.-1 Канализациони систем Зрењанин – фактурисане отпадне воде 
 

Наплата одвођења отпадних вода ( m3/god) 2010. 2011. 2012. 2013. 

Фактурисане отпадне воде - укупно 4,947.905 5,012.053 4,637.329 5,204.149 

Фактурисане отпадне воде - домаћинства 3,797.898 3,713.987 3,393.543 3,793.898 

Фактурисане  отпадне 
воде  –  комерцијални 
потрошачи 

Индустрија и мала предузећа 1,007.393 1,051.825 957,775 1,150.831 

Јавне установе 55,955 246,241 286,011 259,420 

Наплата одвођења отпадних вода ( m3/god) 2014. 2015. 2016.  
Фактурисане отпадне воде - укупно 4,866.330 5,014.769 4,924.950 

Фактурисане отпадне воде - домаћинства 3,630.429 3,793.418 3,719.520 

Фактурисане  отпадне 
воде  –  комерцијални 
потрошачи 

Предузећа и Паушалц 1,245.799 994.744 953,578 

Установе и остале организације  226.606 251,852 

 

Ултразвучни мерач протока отпадних вода се налази 200 метара узводно од изливне цеви 

(Александровачки канал). Мерач је инсталиран 2001. године, био је у функцији 7-8 година, али 

сада не ради. Ово је једини мерач испуштених отпадних вода у канализационом систему 

Зрењанин. 
 

Неке индустрије имају инсталиране уређаје за мерење количине испуштене воде, јер користе 

пијаћу воду из сопствених извора. Неке индустрије имају уређаје за мерење количине 

испуштене воде јер желе да имају податке о количини отпадних вода, иако пијаћу воду добијају из 

система водоснабдевања. 
 

Анализа количине отпадних вода по сливним подручјима приказана је у следећој табели: 
 

Табела 2.1.5.1.-2 Канализациони систем Зрењанин – процењене количне отпадних вода из 

домаћинстава у свим сливним подручјима 
 

Сливно подручје Север  Исток   Запад  Укупно  
Становништво 30,000 становника 15,000 становника 31,000 становника 76,000 становника 

Просечна потрошња воде 144 l/st/dan 144 l/st/dan 144 l/st/dan 144 l/st/dan 

Пијаћа вода 50 l/s 25 l/s 52 l/s 127 l/s 

Отпадна вода од пијаће воде 79 % 79 %  79 % 79 % 

Отпадне воде 40 l/s 20 l/s 41 l/s 100 l/s 

Укупно отпадне воде 1,245.672 m3 622,836  m3 1,287.194 m3 3,155.702 m3 

 

Процењена количина отпадних вода из домаћинстава у сва три сливна подручја је око 

(3.155.702 m3) је у складу са обрачунским подацима водоводног предузећа за 2012. годину 

(3.393,543 m3), 2013. годину (3.793,898 m3), 2014. годину (3.630,429 m3), 2015. годину (3.793,418 

m3) и 2016. годину (3.719,520 m3). 
 

Уколико се количине отпадних вода које су фактурисане комерцијалним потрошачима у 2013. 
години додају процењеним количинама отпадних вода из домаћинстава у сва три сливна 

подручја, укупна количина отпадних вода је 4.399,488 m3, што је у рангу вредности укупно 

фактурисаних отпадних вода у 2012. години (4.637,329 m3), исто тако укупне количине 

отпадних вода које су фактурисане за 2014. годину (4.866,330 m3), 2015. годину (5.014.769 m3) и 

2016. годину (4,924.950 m3). 
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2.1.6. Закључци 

 

На основу информација добијених од стране ЈКП Водовод и канализација, података преузетих из 

Feasibility студије, података добијених кроз Истраживање тржишта ЈПП пројекта изградња и 

управљање постројењем за пречишћавање отпадних вода за територију града Зрењанина, као и 

на основу других релевантних података који су прикупљени за потребе припреме овог 

Предлога пројекта, тренутно стање постојећег санитарног канализационог ситема у Зрењанину, 

може се представити на следећи начин: 
 

Канализациони ситем Зрењанина је добро развијен у оним областима које се категоришу 

као урбане (град Зрењанин). Ове области покрива централни комунални канализациони систем и 

на основу информација ЈКП Водовода и канализације, стварна покривеност услугом у овој 

области је прилично висока, у 2013. години се процењује на 94%. 
 

Покривеност услугом за остала насеља је мања и износи око 60 - 75%. 

Анализа оперативног режима при максималном протоку, при сувом времену, показује да 

главни колектори имају довољан капацитет за адекватно сакупљање и одвођење отпадних вода. 
 

Канализациони систем је означен као такозвани сепаратни систем (одвојене мреже за 

сакупљање отпадних и атмосферских вода). Међутим, на основу оперативних података ЈКП 

Водовода и канализације, посебно оних које се тичу мерења протока, у великој мери постојећи 

систем функционише као "квази-сепаратни" или "комбиновани", где знатне количине 

изливених атмосферских вода продиру и пуне санитарни канализациони систем. Иако је 

пројектован као одвојен систем, мрежа изгледа добро подноси додатне протоке. Одвајање 

колектора је могуће, али представља веома скупо решење где нема гаранције да ће 

сепарација бити 100% успешна. Међународна пракса предлаже да се одвајање колектора 

изведе само на малим сливовима где атмосферске воде преплављују систем и тамо где проблем 

може да се реши мањим модификацијама. Како је већи део мреже способан да прихвати 

атмосферске воде, предлаже се да будућа прикључења на систем сакупљања отпадних вода 

буду строжије контролисана како би се спречила будућа прикључења цеви која воде 

атмосферске воде у мрежу, што би могло да погорша ситуацију. Поред тога, протоке отпадних 

вода би требало непрекидно пратити, како би се утврдиле тенденције пораста прилива 

атмосферских вода. И поврх свега, нови додаци мрежи би требало да буду прихваћени само 

уколико су токови заиста одвојени. 
 

Хидраулички капацитет неких од посматраних главних колектора је веома близу 

прорачунатим максималним протоцима при сувом времену. То би могао бити наговештај 

потенцијалних оперативних проблема и повременог преоптерећења. Иако се још увек може 

сматарати да овај део има одговарајући капацитет, предлаже се спровођење даљих мерења 

протока по сливовима, те детаљнија анализа ових делова како би се верификовало право стање. 
 

Ипак, код комбинованог максималног протока при сувом времену и излива атмосферских вода, у 

одређеним деловима долази до преоптерећења. Ове резултате потврђују оперативни подаци 

добијени од ЈКП Водовод и канализација, према којима за време интензивних падавина долази 

до преоптерећења колектора и делимичног плављења канализационог система. Ови прорачуни 

указују на потенцијално проблематичне зоне и деонице за које је наша препорука замена 



  

37 
 

колектора у зависности од будућег додатног слива – посебна анализа треба да се уради у оквиру 

идејног и извођачког пројекта. Међутим, развојем овог пројекта као ЈПП пројекта, овај трошак 

би био избегнут, и био би урађен од стране приватног партнера. 
 

Иако прорачуни показују да постојећи канализациони систем у Зрењанину има довољан 

капацитет да се избори са максималним протоцима при сувом времену, нередовна и прилично 

интензивна уливања атмосферских вода преоптерећују систем, па је неопходно предузети 

одговарајуће мере како би се контролисао, регулисао и умањио улив атмосферских вода у 

постојећи систем санитарне канализације. Посебно би се требало строго држати примене 

прописа који се тичу одвођења атмосферских вода из дворишта и са кровова, нарочито у новим 

стамбеним областима. Када су у питању постојећа насеља, примена прописа би се морала 

разматрати од случаја до случаја, у зависности од капацитета постојеће инфраструктуре. 
 

Већи део система је изграђен у другој половини 20. века, при чему су се бетонске и азбестно- 

цементне цеви највише користиле у изградњи главних колектора. Такав састав материјала цеви 

не би могао бити погодан у погледу инфилтрације подземних вода и ванредног прилива. 

Анализа полазних тачака показује да је структурно стање мреже генерално задовољавајуће и да 

ће санација бити ограничена. 
 

Према тврдњама ЈКП Водовод и канализација 30% мреже је у лошем стању, што је судећи по 

показатељима можда песимистично, па већи део санација мора да се одложи, осим кратких 

стратешких деоница идентификованих од стране ЈКП Водовод и кналаизација. 
 

Систем се, већим делом, базира на гравитационом транспорту отпадних вода ка локацији 

главног колектора (локација будућег ППОВ). Међутим, с обзиром на то да је терен раван, у 

употреби је велики број потисних црпних станица (31). Ове црпне станице су изграђене као 

укопане конструкције, са инсталираним потопним пумпама за отпадне воде, углавном без 

улазних заштитних уређаја. Некима од прегледаних црпних станица је неопходна 

модернизација и санација, док је на најбитнијим урађена. 
 

Протоци отпадних вода у постојећем централном канализационом систему у Зрењанину нису 

мерени, праћени, нити бележени. Квалитет отпадних вода је праћен двомесечним узимањем 

узорака уз одређивање основних физичко-хемијских и микробиолошких параметара. 
 

Третман отпадних вода није спровођен у постојећем канализационом систему, иако је, према 

важећим урбанистичким плановима (Просторном плану и Главном урбанистичком плану), 

микро-локација будућег централног ППОВ-а за урбана подручја Зрењанина утврђена и 

дефинисана. 

 
 

2.1.7. Индустријске отпадне воде 
 

Постоји више индустријских области у Зрењанину: 
 

1. Северна индустријска зона и јужна индустријска зона за тешку индустрију; 

2. Две области/зоне у Багљашу за лаку индустрију и логистику и 

3. Ечка, опремљена зона за лаку индустрију која је још увек већим делом празна. 
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Старије традиционалне индустрије, лоциране су углавном у северној и јужној зони и оне се 

постепено приватизују и трансформишу. Остатак ових индустрија је у стању мировања и чека 

на завршетак поступка приватизације или је у стечају. Иако се неке од ових 

традиционалних индустрија приватизују, поступак је спор и вероватно ће нове индустрије бити 

више еколошки оријентисане и више свесне користи обнављања и рециклирања отпада, 

нуспроизвода, чиме ће се смањити оптерећеност загађењем које захтева третман у градском 

постројењу за третман отпадних вода. 
 

Индустријска постројења, која су лоцирана на северу и у Багљашу, испуштају своје отпадне 

воде или у градске колекторе или у реку Бегеј. Индустријска постројења на југу испуштају 

своје отпадне воде или у реку Бегеј или у Александровачки канал који тече дуж реке Бегеј. 
 

Како би се извршила анализа одвођења отпадних вода и загађења које изазивају индустријски 

објекти у оквиру града Зрењанина, следеће поглавље представља преглед главних индустрија 

према врсти, производном капацитету, потреби за водом, извору и коришћењу воде, врсти и 

количини отпадних вода, постојећем прелиминарном третману, реципијенту испуштених 

отпадних вода, итд. 

 

2.1.8. Приступ методологији 
 

На основу података прикупљених од ЈКП Водовод канализација и ИКЗ (Интегрални катастар 

загађивача), као и на основу индустријских упитника који су добијени од индустрије, у оквиру 

Feasibility студије, као и кроз истраживање тржишта за ЈПП пројекат изградња и управљање 

постројењем за пречишћавање отпадних вода теритирије града Зрењанина, извршена је 

процена оптерећења које стиже од индустријских конзумената. Упитник садржи следеће: 
 

- општи део о индустрији и опис њених активности; 

- информације о производним капацитетима и тренутној годишњој производњи; 

- информације о коришћењу воде у оквиру процеса и производњи отпадних вода; 

- информације о количини отпадних вода; 

- информације о предтретману отпадних вода на лицу места; 

- информације које се тичу испуштања отпадних вода (реципијента); 

- информације о загађењу у отпадним водама; 

- информације о мониторингу (протоци, квалитет). 
 

Главни циљ истраживања је био прикупити информације о: 
 

 пракси индустрије по питању управљања отпадним водама: предтретману, праћењу тока 

и квалитета отпадних вода и 

 стварним генерисаним токовима отпадних вода и загађењу које се испушта у јавну 

канализациону мрежу или директно у воде. 
 

Информације о количини произведених отпадних вода су углавном доступне преко података о 

снабдевању водом. Међутим, већи део индустрије у Зрењанину користи и одржава сопствене 

изворе воде. У највећем броју случајева, систем сакупљања индустријских отпадних вода није у 

потпуности одвојен од атмосферских отпадних вода. Колектори атмосферских вода се празне 
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директно у реку, док се канализација празни у Александровачки канал. Протоци отпадних вода су 

процењени од стране ЈКП Водовод и канализација, а веома ретко су то измерене вредности. 
 

Катастар загађивача постоји и редовно се годишњи подноси граду информација о загађењу које 

потиче од фабрика, као и листи главних загађивача. Подаци који су доступни потичу од 

контрола које су спроводили Институти за јавно здравље. Међутим, само неколико узорака се 

узима сваке године, а и они се узимају за само мали део индустрије. Узорци се узимају методом 

случајног узорка и у најбољем случају се узимају четири пута годишње. Индустријске отпадне 

воде екстремно варирају у погледу концентрације и протока. Многи процеси су испрекидни. 

Ова врста узорковања није репрезентативна за типична оптерећења које производе 

фабрике и не може се користити за процену количине загађења. Веома мали број фабрика 

спроводи редовна контролисања квалитета отпадних вода. Постоје само неке информације о 

спровођењу предтретмана и веома мало информација о оперативним условима ових фабрика. 
 

2.1.9. Процена загађења 
 

Опште информације прикупљене од индустрије о њиховим активностима, обиму производње, 

употреби воде и степену прераде отпадних вода (уколико се спроводи), искоришћене су како 

би се урадила процена потенцијалног загађења. Међутим, имајући у виду варијабилност 

индустријских отпадних вода, добијени подаци се могу сматрати само приближним, с обзиром 

на то да се базирају на ширим претпоставкама. Било би неопходно спровести кампању 

узорковања у свакој индустрији, пожељно би било током неколико дана, са посебним 

распоредом узорковања различитих токова, како би се прецизније процениле неке основне 

вредности генерисања загађења. 

 
Учесталост узорковања и параметри које треба редовно пратити, нормално би морали бити 

утврђени у свакој индустрији, приликом закључивања уговора са ЈКП Водовод и канализација 

или/и при издавању дозвола у оквиру процеса Интегрисаног спречавања и контроле загађења 

(IPPC). 
 
2.1.9.1.Процена индустријских отпадних вода 
 

Као што је већ поменуто, истраживање је довело до дјелимичних података о обиму загађења и 

присуству различитих загађивача у отпадним водама, и кад нису добијене друге информације 

осим оних о токовима отпадних вода. 
 
2.1.9.2.Процена генерисања загађења 
 

Према подацима добијеним од ЈКП Водовод и канализација, количина фактурисане отпадне 

воде за индустријске и остале кориснике који се не сврставају у домаћинства у 2013. години 

износи 997.851 m3, 2015. години 994.774 m3, док у 2016. години износи 953.578 m3. 
 

Листа корисника који се не сврставају у домаћинства, као и њихово стање активности, према 

подацима ЈКП Водовод и канализација су следећи: 
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Tабела 2.1.9.2.-1 Листа индустријских постројења у Зрењанину 
 

 Назив Адреса Стање активности 

1 Биохемија Инхем д.о.о. Панчевачка 84  

2 Дијамант АД Темишварски друм 14  
3 Дијамант АД - БИМА Темишварски друм 14  
4 Дафар кожара Панчевачка бб  
5 Пролетер АД Темишварск друм бб  
6 Пивара Војводе Петра Бојовића Није у функцији 

7 Термоелектрана Панчевачка бб  
8 Индустија меса БЕК Београдска 44 Није у функцији 

9 Житопродукт АД Болничка 7  
10 Шећерна рафинерија Петра Драпшина 1 Није у функцији 

11 Југоремедија Панчевачка бб Није у функцији 

12 Luxol АД Панчевачка 72 Није у функцији 

13 Радијатор АД Београдска бб  
14 Ипок Ад Панчевачка 70 Није у функцији 

15 Суперпротеин АД Панчевачка 70  
16 Металпрогрес АД Mилетићева 124  
17 Слога АД Ђуре Јакшића 14 Није у функцији 

18 Фабрика чарапа „Ударник“ Царице Милице 33 Није у функцији 

19 ДП ИГМ „Неимар“ Mихајловачка бб  
20 МД Тегум Пожешка 15А Није у функцији 

21 АД Термика Пожешкаa 4  
 

22 АД Бегеј Др. З. Каменковића 46 Није у функцији 

23 АД Воводинапут Жарка Зрењанина 75  
24 Аутобанат д.о.о. Београдска 22  
25 Електродистрибуција Панчевачка 46  
26 АД Путеви Жарка Зрењанина 58 Није у функцији 

27 НИС- одржавање Београдска 26  
28 АД Бродоградилиште „Бегеј“ Темишварски друм бб  
29 Нафтагас Лазаревачки пут бб  
30 Шиновоз Београдска бб  
31 Млекопродукт АД Темишварски друм  
32 Ремонт АД   
33 Колпа АД Цветна 1  
34 ''Mehler Protective System'' Багљаш аеродром  
35 Унипласт Темишварски друм бб  
36 Изолир АД Новосадски пут бб  
37 Технорадионица АД Петра Драпшина 1  
38 Помпеа Аеродром бб  
39 Фулгар   
40 Алпин Београдска бб  
41 ''Draehlmaier''   
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42 ЛК арматура   
43 Дамекс   
44 ''Sholtz'' АД Сиба   

 

У наставку је дата Табела 2.1.9.2.-2 која приказује преглед неких кључних података за свако од 

сва четири главна индустријска постројења, укључујући индустријску активност или 

производњу, број запослених, место где се отпадне воде испуштају и њихову дневну количину. 

Дате су информације о томе да ли постоје или не погони за предтретман као и у каквом се 

оперативном стању налазе (погледати дефиниције). Процена загађења која ће се вероватно 

генерисати, дата је у последњој колони. Кожара, пети главни индустријски погон и извор 

отпадних вода није део овог Предлога пројекта нити ове процене. 
 
 

Tабела 2.1.9.2.-2  Главни индустријски извори загађења у Зрењанину 
 

Индустрија 
Број 

запослених 
Испуштање у 

Отпадне воде, 

m3/годишње 
Предтретман Генерисано загађење 

Дијамант 589 Александровачки 
канал 

300,479 Да Предтретман   отпадне 
воде 

Млекопродукт 185 Александровачки 
канал 

150,410 Не Нетретиране   отпадне 
воде 

Беохемија Инхем 404 Александровачки 
канал 

13,725 Да Третиране отпадне 
воде 

Алмекс 145 Јавни колектор 
119,863 

Не Нетретиране   отпадне 
воде 

 

2.1.9.3.Учинак на пољу контроле испуштања индустријских отпадних вода и главни 

фактори 
 

ЈКП Водовод и канализација мери количину индустријских отпадних вода и , по основу 

законских обавеза и овлашћења, не треба да прати квалитет индустријских отпадних вода, због 

чега се контрола квалитета отпадних вода се не спроводи од стране ЈКП Водовод и 

канализација. 
 

Квалитет воде Александровачког канала прати се (четири пута годишње) од стране Института за 

јавно здравље у Зрењанину. Испитивања квалитета воде у каналу која су забележена у 

периоду од јула 2012. године до септембра 2013. године, могу се сажети у следеће: 

С обзиром да представља главни реципијент индустријских отпадних вода, канал је тешко 

загађен. 

У току године, индустријски испусти веома варирају у погледу протока и оптерећења. 

Визуелни индикатори (боја, мирис, замућеност) наглашавају индустријски карактер отпадних 

вода. 

Постоји значајно (органско) оптерећење које се улива у канал: БПК5 до 4,400 mg/l; ХПК до 

12,400 mg/l; суспендоване материје 365 mg/l. 
 

На основу горе наведених налаза и анализе квалита низводног тока реке Бегеј, евидентно је 

да је Александровачки канал главни извор сталне еколошке деградације реке Бегеј. 

Индустријски испусти су спустили ниво и квалитет воде на 3. или 4. категорију (лоше 

стање). Такође, у седименту канала/реке су присутне значајне количине (тешких) метала. 
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Укратко, Александровачки канал представља озбиљну претњу по локално 

становништво и околину. 
 

2.1.10. Закључци 
 

Имајући у виду приказане податке о индустријским загађивачима, може се закључити да су 

индустријски субјекти који су тренутно активни на територији града Зрењанина значајни 

загађивачи Александровачког канала, и самим тим и реке Бегеј. 
 

За време припреме овог Предлога пројекта, као и претходне Feasibility студије, морамо 

напоменути да су нам на располагању били само ограничени подаци о карактеристикама 

отпадних вода. Према информацијама добијеним од ЈКП Водовод и канализација, у оним 

индустријама у којима постоје погони за пречишћавање отпадних вода, они се и користе, и 

пречишћене отпадне воде испуњавају услове прописане за испуст у јавну канализацију, који 

увек нису у функцији. 
 

Међутим, загађеност Александровачког канала, проузрокована деценијским непрекидним 

испуштањем отпада и неодржавањем, је веома велика и захтева хитно деловање. Неопходно 

је, пре свега, предузети свеобухватна истраживања састава и количине муља депонованог дуж 

канала. 
 

Како би се побољшали и задржали параметри квалитета воде који су прихватљиви за 

коришћење  реке  Бегеј,  сви  индустријски  субјекти  морају  само  да  поседују  одговарајуће 

системе за сакупљање отпадних вода и да пречишћавају отпадне воде пре испуштања у 

одређени реципијент. 
 

Индустрије која су већ опремљене погонима за пречишћавање, требало би да буду редовно 

надзиране од стране ЈКП Водовод и канализација. 
 

Индустријама које нису опремљене погоном за пречишћавање (као што је Млекопродукт) 

треба наложити да започну са изградњом таквих погона, у складу са државним прописима. 
 

2.1.11. Инфраструктура 
 

Неки од најважнијих индикатора развоја инфраструктуре су показани у наредној табели: 
 

Табела 2.1.11.-1 Пресек стања инфраструктуре 
 

Показатељи Зрењанин 

Дужина пута (у km) 412 

Дужина водоводне мреже (у km) 616 

Дужина канализационе мреже (у km) 429 

Изграђених станова (на 1000 становника) 1 

Телефонске линије (на 1000 становника) 40 

Број домаћинстава повезаних на водоводну мрежу 41.880 

Број домаћинстава повезаних на канализациону мрежу 27.254 

Извор: Републички институт за статистику, Публикација Општине у Србији 2011.години 
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Због тренутне праксе у прикупљању и одвођењу отпадних вода, непостојању система за 

пречишћавање отпадних вода, што оставља многобројне негативне последице по животну  

средину,  овај  пројекат  се  сматра  изузетно  потребним  и  неопходним. 

Посматрајући из друге перспективе, оваква врста пројекта је, такође, потребна да би се 

обезбедила модерна инфраструктура за будуће инвестиције у граду, чиме би се потенцијално 

омогућило запошљавање локалног становништва. 

 
2.1.11.1. Електрична енергија 

 
Град Зрењанин и његово окружење се снабдевају електричном енергијом из главне 

трансформаторске станице (ТС) 220/110/20 kV - ''Зрењанин 2'', која је 220 kV далеководом 

повезана са Панчевом и Новим Садом. Зрењанин 2 ТС наизменично снабдева 110 kV путем 

далековода до следећих трафостаница на подручју града Зрењанина: 

 
1) TС 110/35/20kV, kапацитета 63MVA Зрењанин 1; 

2) TС 110/20/10kV, капацитета 63MVA зрењанин 3; 

3) TС 110/35/20kV Зрењанин 4, планирано 94.5 MVA (тренутно 63MVA) и 4)  TС 

110/35/20kV TE-TO. 
 

Постојећа 110 kV мрежа у Зрењанину је у задовољавајућем стању и не захтева хитне 

интервенције. Високонапонска мрежа поседује висок ниво стабилности - АИТ (AIT) 

(просечно време прекида испоруке) у 2013. години је износило 12.65 минута. Међутим, анализа 

могућности заједничког снабдевања две постојеће ТС 110/20 kV у Зрењанину показује да би у 

овом тренутку то водило ка пуној употреби постојећег средњег напона (20 V мрежа) и 

дистрибутивног објекта 20 kV (лоцираног у ТС Зрењанин Центар). Сваки будући пораст 

потрошње у Зрењанину (адаптација на 20 kV) би захтевао изградњу нове трансформаторске 

подстанице 110/20 kV. 

 
Дистрибуција средњег напона иде преко 20 (10) kV далековода и подземног кабла који 

снабдева дистрибуциону мрежу од 729 ТС 20 (10)/0,4 kV. Укупни инсталирани капацитет енергије 

система је 532.30 MVA. 
 

Мрежа 20 kV је добро просторно разграната. Постоји на територији читавог града у форми 

надземних или самоносивих водова. Надземни водови су постављени на стубовима 

различитог типа: бетонским (најчешће), дрвеним и металним. Мрежа 20 kV је углавном 

постављена по градским областима. Намера је да се постепено пређе са 20 kV ваздушне на 

подземну кабловску мрежу. Нисконапонска мрежа од 0.4 kV је формирана у облику надземних 

и самоносивих водова. 

 
Свеукупна енергетска ситуација је одговарајућа, иако је у одређеним тренуцима под 

притиском. Један број 20 (10)/0.4 kV дистрибуционих подстаница је на ивици 

преоптерћености на средњем и високом напону долази до варијација и променљивости у 

напонском нивоу снабдевања. 
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У 2003. години, укупан број потрошача је износио 53.110 од чега је 101 био потрошач високог 

напона, 48.702 домаћинства и 4.307 остали потрошачи. Исте године, општина Зрењанин је 

имала потрошњу електричне енергије од 440,622 MWh, од чега је 51% потрошено од 

стране домаћинстава, 31% од високонапонских потрошача, а 12% од стране осталих. 

 

Пораст у потрошњи електричне енергије до 1999. године је био у просеку 5% годишње, да би у 

1999. години дошло до смањења од готово 12%. Од тада је актуелни број потрошача у 

константном порасту од 1% годишње, иако је потрошња и даље у паду око 1–1,5% на годишњем 

нивоу. 

 
Најближа високонапонска трафостаница је ТС 110/35/20 kV ''Зрењанин 4". Изнад предложене 

локације постоје два далековода средњег напона (ТС ''Зрењанин 4"– Ечка и ТС ''Зрењанин 4" – 

Стајићево). Због њихових ниских капацитета, ови водови ће бити демонтирани, уклоњени и 

замењени подземним кабловима. Нови подземни кабл је постављен дуж пута Београд-

Зрењанин, искључиво за потребе електроснабдевања новог ППОВ. 
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2.2. УСЛОВИ ЈПП 

 
2.2.1. Tражени квалитет воде 

 
Питањe управљања комуналним отпадним водама и заштите квалитета вода регулисано је 

Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у води и роковима за њихово 

достизање („Сл. гласник РС“, бр. 67/2011, 48/2012 и 1/2016, у даљем тексту: „Уредба“): 

 
Табела  2.2.1..-1  Граничне  вредности  емисије  за  одређене  групе  или  категорије  загађујућих 

материја за технолошке отпадне воде, пре њиховог испуштања у јавну канализацију:  
 

 
 

32 Укупни калај mg/l 2 

33. Укупни бакар
(VI)

 mg/l 2 

34. Укупни никал
(VI)

 mg/l 1 
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35. Укупни молибден mg/l 0,5 

36. BTEX (безен, толуен, тиобензен, ксилен) (V) 0,1 

37. Органски растварачи (V) 0,1 

38. Азбест mg/l 30 

 
39. 

 
Токсичност 

 Однос разблажења LC50% 

(токсиколошки тест са рибама или 

дафнијама) 

40. Температура °С 40 

 

(I) Одређује се за 24-часовни средње композитни узорак. 
(II) Само у том случају се одређује, ако је запремина таложних материја, након 10 min таложења већа од 5x10-3 m3/m3. 

(III) У случају дневног протока од 100 m3/d, за материје биљног и животињског порекла гранична вредност је трострука, а 

изнад тога двострука. 
(IV) Изнад 10 m3/d. 
(V) Гранична вредност је изражена у 10-3 m3/m3. 
(VI) У случају коришћења остатка од пречишћавања отпадних вода насталог на централном постројењу граничне 

вредности се могу заоштрити или ако се утврди да долази до сметње на централоном пречистачу услед великог броја 

прикључених индустрија за сваки случај потребно је преиспитати дате вредности. 
(VII) Ове вредности могу бити преиспитане узимајући у обзир техничке, технолошке и економске факторе који утичу на 

избор заједничког пречишћавања комуналних и индустријских отпадних вода на градском постројењу за 

пречишћавање отпадних вода, као и продор подземних вода у канализацију услед чега концентрација органских 

материја у дотоку на постројење може бити ниска. 
(VIII) Ове вредности могу бити преиспитане узимајући у обзир технолошке факторе који утичу на избор заједничког 

пречишћавања комуналних и индустријских отпадних вода на градском постројењу за пречишћавање отпадних вода. 
(IX) У случају када су одводне цеви бетонске, гранична вредност за сулфате износи 200 mg/l. 
(X) У случају када су одводне цеви бетонске, гранична вредност емисије за хлориде износи 1000 mg/l. 

 
Табела  2.2.1. - 2.  Граничне вредности емисије за  комуналне отпадне воде које се испуштају у 

реципијент: 

 
 

(I) Смањење у односу на оптрећење улазне отпадне воде. 
(II) Параметар може бити замењен неким другим параметром: укупни органски угљеник (УОУ) или укупна хемијска 

потрошња кисеоника (ХПКукупно), ако се може успоставити зависност између БПК5 и ових параметара. 
(III) Ако се докаже да испуштене отпадне воде након пречишћавања неће негативно утицати на квалитет водотока 
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5 

(IV)Суспендоване материје нису обавезан параметар. 
(V) Укупни азот: органски N + NH4-N + NO3-N + NO2-N. 
(VI)Хомогенизован, нефилтриран, недекантован узорак. 
(VII) Додатак инхибитора нитрификације. 
(VIII) Филтрацијом репрезентативног узорка 

                                                                              (I) 
Табела  2.2.1.-3  Граничне  вредностi емисије  за  комуналне  отпадне  воде  према  капацитету 

(VI) 

постројења за пречишћавање отпадних вода 
 

 
 

 
(I) 

Потребно је задовољити или граничну вредност за (просечну дневну) концентрацију (mg/l) или степен редукције (%); 
(II) 

Параметар  може  бити  замењен  неким  другим  параметром:  укупни  органски  угљеник  (УОУ)  или  укупном 

потрошњом кисеоника (ХПКукупно), ако се може успоставити зависност између БПК5 и ових параметара; 
(III) 

У случају одређивања у ефлуенту из лагуне ХПК и БПК треба одређивати у филтрираном узорку, али укупан 

садржај суспендованих материја у води не сме прекорачити 150 mg/l; 
 

(IV) 
У  случају  потребе  (нпр.  водоток  са  малом  самопречишћавајућом  моћи)  надлежни  орган  може  одредити 

појединачне вредности за конкретан случај, а које могу бити строжије од предложених; 
(V) 

Ове граничне вредности треба обезбедити у осетљивим областима за нитрате, када постоји капацитет постројења 

изнад 10000 ЕС. 
 

(VI) 
У случају заједничког одвођења и пречишћавања отпадних вода из  домаћинства  и  индустријских  отпадних вода, 

путем система јавне канализације, потребно је допунити граничним вредностима штетних и опасних материја, 

пореклом из индустрије, пољопривреде и других активности становништва користећи дате граничне вредности за 

сваку индустрију које су преиспитане на основу податка студије утицаја. 
(VII) 

кроз мембрански филтер 0,45 µm. Сушење на 105oC и вагање. 

 

Табела 2.2.1.-4  Граничне вредности емисије пречишћених комуналних отпадних вода које се 

испуштају у површинске воде које се користе за купање и рекреацију, водоснабдевање и 

наводњавање 
 

Параметар Јединица мере Граничне вредности емисије 

Колиформне бактерије број у 100 ml 10000 

Колиформне бактерије фекалног порекла број у 100 ml 2000 

Стрептококе фекалног порекла број у 100 ml 400 



  

48 
 

Питањe управљања отпадним водама и заштите квалитета вода, питање је коме и Европска 

унија (у даљем тексту: „ЕУ“) придаје велики значај. Ова тема постајеактуелна и код нас, имајући 

у виду да су проблеми везани за заштиту вода и животне средине израженији у економски мање 

развијеним земљама. Како је Република Србија у процесу прикључења ЕУ, задовољење 

стандарда ЕУ у области вода је од велике важности. 

 
Међу најзначајнијим директивама је, свакако, Директива 2000/60/ ЕЗ. 

 
Сврха Директиве 2000/60/ЕЗ је да успостави заштиту копнених површинских вода, мешовитих 

вода, обалних вода и подземних вода чиме се: 

 
 спречава даље погоршавање и штити и побољшава статус акватичких екосистема, као и 

сувозмених и мочварних екосистема који су директно зависни од акватичких система; 

 промовише одрживо коришћење воде засновано на дугорочној заштити расположивих 

водних ресурса; 

 усмерава и унапређује заштиту и побољшава акватична средина у целини, кроз 

специфичне мере за прогресивно умањење испуштања, емисија и губитака приоритетних 

супстанци и прекид или постепено фазно укидање испуштања, емисија и губитака 

приоритетно опасних супстанци; 

 осигурава прогресивно умањење загађења подземне воде и спречава њено даље 

загађивање и доприноси ублажавању ефеката поплава и суша. 

 
Чланом 4. Директиве 2000/60/ЕЗ прописани су циљеви заштите животне средине за површинске 

воде, подземне воде и за заштићена подручја чије ће се остваривање контролисати тако што се 

установљава обавеза обезбеђења за свако водно подручје или за део слива међудржавног водног 

подручја који се налази на њеној територији, да анализе његових карактеристика, преглед 

утицаја активности човека на статус површинских и подземних вода и економске анализе 

коришћења воде, буду извршене у складу са техничким упутствима из анекса II и III Директиве 

2000/60/ЕЗ. 

Директива прописује обавезу осигуравања процедуре успостављања програма мера за свако 

водно подручје, или за део међудржавног водног подручја у оквиру своје територије, узимајући 

у обзир резултате анализа. Члан 13. прописује обавезу обезебеђења сачињавања планова 

управљања за сва водна подручја која леже унутар државне територије. Даље, постоји и обавеза 

да се за свако водно подручје публикују и учине доступним за примедбе јавности и корисника: 
 

- програм рада и динамички план, укључујући исказ о консултативним мерама које треба 

предузети, најкасније три године пре почетка периода на који се план односи; 

- прелиминарни преглед значајних елемената за управљање, идентификованих у речном 

сливу, најкасније две године пре почетка периода на који се план односи; 

- нацрт плана управљања речним сливом, најкасније једну годину пре почетка периода на 

који се план односи. 

 
Директива 91/271/ЕЗ, предвиђа обавезу изградње одговарајућег система за прикупљање 

градских отпадних вода. Изузетно, уколико изградња система за прикупљање отпадних вода не 
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би допринела бољитку у очувању животне средине или би подразумевала превелики трошак, 

могу се изградити други одговарајући системи који би омогућили исти ниво заштите. 

 
Додатно, чланом 4. Директиве 91/271/ЕЗ прописана је и обавеза обезбеђења секундарне 

контроле отпадних вода које се испуштају из система за прикупљање отпадних вода, док је 

чланом 14. предвиђена обавеза настојања да муљ који настаје од отпадних вода буде поново 

коришћен, кад год је то могуће. 

 
Надлежни органи су у обавези да прате: 

 
- испуштање градских отпадних вода у циљу провере усклађености са захтевима 

прописаним Директивом 91/271/ЕЗ и количину и састав муља који се налази на 

површини воде. 

- Taкoђе, постоји обавеза контроле и спровођења одговарајућих истраживања како би се 

утврдило да испуштање муља у воду нема негативних последица по животну средину. 

 
Река Бегеј је једна од најзагађенијих река у Војводини. Као прекогранична река која долази из 

Румуније, она улази у Србију већ оптерећена различитим изворима загађења из индустрије, али 

и грађанским и пољопривредним изворима загађења. 
 

2.2.2. Мрежа мониторинга 

 
Постоје два нивоа контролисања квалитета воде из Бегеја: 

 
 Државни систем контроле и 

 Градска контрола. 

 
Државна мрежа: Агенција за заштиту животне средине Републике Србије је задужена да 

контролише надземне воде помоћу мреже станица за мониторнинг. Постоје три станице за 

мониторинг дуж реке Бегеј, (као што је приказано на Слици 6. Станице за мониторинг на реци 

Бегеј): 

 
 Српски Итебеј; 

 Клек и 

 Стајићево. 

 
Узорци и анализе узимају се једанпут месечно и обухватају физичко-хемијске, биолошке и 

микробиолошле анализе. Резултати се објављују на годишњем нивоу и доступни су јавности. 

 
Градски мониторинг: Институт за јавно здравље из Зрењанина је задужен за мониторинг 

реке Бегеј у зрењанинском подручју. Постоје четири пункта за мониторинг (видети на Слици 23. 

Станице за мониторинг на реци Бегеј): Узорци и налази се периодично узимају (2-4 пута 

годишње), углавном током летњег периода. Анализе обухватају само основне физичко-хемијске 

и микробиолошке параметре. Количина података и режим узорковања (од маја до септембра) 



  

50 
 

може се сматрати довољним за комплетну анализу, али може омогућити и индикације о 

еколошком статусу реке Бегеј. 

 

 
 

Слика 15. Станице за мониторинг на реци Бегеј 

 
Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у води и роковима за њихово 

достизање („Сл. гласник РС“, бр. 67/2011, 48/2012 и 1/2016) регулисала је и најмањи број узрака 

за анализу годишње: 

 
Табела 2.2.5.-1. Најмањи број узорака за анализу пречишћених комуналних отпадних вода у 

зависности од капацитета постројења за пречишћавање 
 

Величина постројенја Годишњи број узорака
(I)

 

˃ 50000 EС 24 

Ако се прве године испитивања докаже да квалитет пречишћене воде не прелази 

граничне вредности емисије за загађујуће материје наведене у овој уредби , наредне 

године врши се анализа само 4 узорка. 

Ако у току једне од наредних  година један од 4 узорка не испуњава граничне 

вредности  емисије  за  загађујуће  материје  наведене  у  овој уредби, враћа се на 24 

 
(I) Анализирају се 24-часовни средњи композитни узорци који су пропорционални према протоку или времену. 

 

2.2.3. Нови ППОВ Зрењанин 

 
С обзиром на величину постројења и захтевану ефикасност уклањања карбонских органских 

материја и прехрамбених материја, разматране су следеће алтернативе у Feasibility студији 

из 2015. године, које овом приликом преузимамо: 

 

 Алтернатива 1 – Конвенционални процес активирања муља (CASP) са биолошким 

уклањањем хранљивих материја (BNR); 
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 Алтернатива 2 – Секвенцијални шаржни реактор (СБР) са уклањањем хранљивих 

материја; и 

 Алтернатива 3 – Мембрански биореактор (МБР). 
 

Tабела 2.2.3.-1    Основне карактеристике алтернатива 
Oпције Kључне карактеристике 

1 – CASP са уклањањем 
хранљивих материја 

Заснива се на три основне компоненте: 
Биолошки реактор (aерациони базен), Секундарни аерациони базен и 

враћање активног муља пумпањем. 

Биолошки реактор је аерисан и ствара услове да микроорганизми 

разграђују органске материје. 

Уклањање хранљивих материја се састоји од уклањања азота, кроз 

процес нитрификације и денитрификације. Уклањање биолошког 

фосфора је омогућено додатном запремином под анаеробичним 

условима који се стварају одговарајућим мешањем. У неким фазама 

се додаје средство за смањење садржаја фосфора како би се 

побољшало уклањање. 

Муљ подлеже даљем третману пре одлагања. 

2 – SBR  
са уклањањем хранљивих 
материја 

SBR је процес заустављања раста активног муља који се одвија у 
секвенцијама: пуњење, аерација, таложење, декантација. Ово 

раздвајање чврстих од течних материја се заснива на истом 

принципу као и конвенционални систем са активним муљем. 

Зато  су  потребна  најмање  два  модула,  како  би  се  обезбедио 

континуиран третман отпадних вода, при чему сваки базен ради у 

секвенцама. 

SBR обезбеђује исту старост муља, F/M и мешане суспендоване 

чврсте материје (MLSS као конвенционални системи са активним 

муљем). 

Пречишћавањем отпадних вода се врши декантацијом, а наталожени 

муљ се испумпава. 

3 – MBR                                  Функционише као систем са активним муљем са интегрисаним  

 раздвајањем чврстих и течних материја у истом базену.  

Базени су конфигурисани као затворени низ аерасних  

биореактора суспендованог раста. Мембране су потопљене  

директно у биолошком реактору. Примењују се у ППОВ код  

којих су на снази строги захтеви у погледу отпадне воде,  

за поновно коришћење воде на подручјима где нема довољно  

воде, или за третман индустријске отпадне воде. Материје  које   

излазе  из  MBR  имају  низак  ниво  суспендованих чврстих  

материја што значи да је низак и садржај бактерија, БПК, азота  

и фосфора. Дезинфекција се врши лако, и могуће је да за њом  

нема потребе што зависи од захтева наведених у дозволи. 

Због велике старости муља у базену, отпадни муљ можда и не  

треба додатно стабилизовати, те се обично примењује  

згушњавање и уклањање воде. 
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На основу разматрања ове три опције, трећу опцију су у Feasibility студији из 2015. године, 

изузели из даље евалуације. Даља евалуација се заснивала на прва два третмана: 
 

 

 Алтернатива  1  –  Конвенционална  технологија  са  активним  муљем  (CASP),  уз 

обезбеђивање BNR и 

 Алтернатива  2  –  Технологија  секвенцијалног  шаржног  реактора,  уз  уклањање 

хранљивих материја. 

 
С обзиром на све напред наведено и развој догађаја у вези са прикупљањем и одвођењем 

канализационих отпадних вода у насељу Зрењанин, развојем индустрије и повећањем броја 

прикључака, предвиђа се фазна изградња ППОВ. Имајући у виду прикључено становништво и 

индустрију у овом насељу, за прву фазу изградње предвиђена је изградња ППОВ са 

капацитетом од 110.000 ЕС. 

 
Процесне јединице ППОВ ће се пројектовати за вршни сатни проток – суво време. Међутим, с 

обзиром на то да садашњи канализациони систем прима и одређене количине атмосферске 

воде, обезбедиће се комбиновано задржавање протока (ретенциони базен на улазу у ППОВ) 

како би се примила атмосферска вода која повремено улази у систем. 

 
ППОВ ће се изградити у две идентичне хидрауличне линије, док ће се процес третирања 

састојати од: 

 
 Прелиминарног третмана; 

 Секундарног  третмана  са  уклањањем  азота  и  обезбеђивања  уклањања  биолошког 

фосфора у будућности и 

 Третмана муља (анаеробна стабилизација муља, згушњавање муља и одстрањивање 

воде); 

 У пројектне прорачуне био је укључен БНР, првенствено да би се предвиделе потребе у 

погледу простора и распореда објеката, за случај да захтеви у будућности буду строжи; 

 Наведене технологије обезбеђују одговарајући квалитет отпадне воде и заснивају се на 

расту микроорганизама који чине активну биомасу која се одржава у суспензији у 

реактору. 
 

2.2.3.1.Евалуација алтернатива 
 

За евалуацију два алтернативна процеса ППОВ по правилу се користе технички, еколошки 

критеријуми, критеријум реализације и финансијски критеријуми. 

 
За техничку, еколошку евалуацију и евалуацију реализације, по правилу се користе следећи 

критеријуми: 

 
- Еколошки критеријуми: 

- Непријатан мирис и 

- Бука. 
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- Процесни/оперативни критеријуми: 

- Квалитет отпадне воде; 

- Стабилност процеса; 

- Осетљивост на токсичне супстанце; 

- Потребне квалификације особља; 

- Могућност проширивања; и 

- Потрошња енергије. 

 

- Реализација: 

- Време изградње и 

- Расположивост локалних фирми. 

 
Највећи број ових критеријума су слични за обе алтернативне, са изузетком захтева у погледу 

земљишта. 

 
Као кључна предности алтернативе 1, Feasibility студија наводи робуснији процес у 

случају ударних оптерећења и једноставнији рад. 

 
За финансијску евалуацију, по правилу се ради анализа дисконтованог готовинског тока. Када 

се упореде алтернативе 1 и 2, очигледно је да су комбиновани капитални инвестициони 

трошкови, трошкови рада и одржавања током периода пројекта виши за опцију 2, зато је 

опредељење за алтернативу 1 и CASP. 

 
 

Taбела 2.2.3.1.-1 Опште поређење алтернатива 

  

Kористи 
 

Mањквости 

 

 
CASP 

BNR 

Робусни  процес  у  случају  ударног 
оптерећења. 

Стабилнија температура због великих 

биолошких базена. 

Једноставнији за рад. 

Већи габарити и веће потребе за земљиштем. Потреба 
за одвојеним базеном за завршну седиментацију. Већи 

трошкови грађевинских радова. 

 

 
СБР 

Ниски трошкови рада и одржавања. 

Мања вероватноћа настанка 

непријатних мириса. 

Ниски трошкови рада и одржавања. 
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SBR 

Мањи     габарити     и     потребе     за 

земљиштем. Мањи трошкови за 

грађевинске радове. Раст организама са 

високом стопом хватања органских 

материја подстакнут шаржним 

процесом, тј. мање гомилање муља. 

Комплексан    рад,    обично    захтева    рачунар    за 

управљање. 

Захтева софтверске вештине за прилагођавање када  

се промене карактеристике инфлуента. 

Циклично време може да буде велико у ситуацијама  

са ниским протоком и да тако захтева дугу аерацију током 

циклуса пуњења. 

Специфични захтевани декантор, обично заштићен 

патентом. 

Интензивно коришћење вентила са аутоматским 

управљањем (обично електро). 

Виши пумпни притисак потребан на улазу како би се 

покрили радни нивои декантора. 

Већи инвестициони трошкови. Већи трошкови рада и 

одржавања. 

 

 
Слика 17. Типичан тлоцрт постројења CASP sa BNR 

 
 

На основу добијених информација истраживањем тржишта Предлога пројекта, са 

међународним и домаћим компанијама у сектору отпадних вода које је спровела C.R.E.A.M. у 

Србији - ЈПП алијанса, могуће је извући следеће закључке и препоруке: 

Минимум испод кога се у реализацији овога пројекта неће ићи је Конвенционална  

технологија  са  активним  муљем  (CASP),  уз обезбеђивање BNR и увођења биогаса. 

 

Наравно, оставља се могућност понуђачима да опционо развију алтернативне предлоге као 

одговор на оквирне захтеве изнесене у претходним поглављима Предлога пројекта. Циљ је да 

се повећа вредност, подстакну иновације и одржи притисак конкуренције у надметању 

за комплексан  уговор,  као  што  је  пројекат  ЈПП  управљања  отпадним  водама  града 

Зрењанина, и тиме обезбеди увођење нових технологија (биогас, енергија, производња 

ђубрива, итд..) 
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Постројења за пречишћавање отпадних вода у будућности неће бити само објекати за 
прераду, већ и вредан извор сировина. Она ће помоћи у очувању наших ресурса и као 

резултат тога, штитити животну средину. 
 

 

2.2.4. Предложене локације новог ППОВ-а 
 

На основу претходно наведених информација развијене су и три главне опције локације за 

изградњу ППОВ-а Зрењанин, које бити представљене у даљем тексту Предлога пројекта. 
 

 

Опција 1 – ППОВ Зрењанин – са локацијом у Зрењанину 

Опција 1 представља предлоге за: 

 
- Примену мера за побољшање постојећег канализационог система у Зрењанину; 

- Повезивање канализације насеља Клек на канализациони систем Зрењанина; 

- Повезивање канализационог система на Зрењанин ППОВ; 

- ППОВ, прва фаза од 110.000 ПЕ (од укупно 150.000 ЕС) – са локацијом у Зрењанину; 

- Повезивање канализације насеља Ечка на ППОВ; 

- Изградњу канализације у насељима Арадац, Елемир Клек, Лазарево, Ечка, Лукићево, 

Стајићево и Лукино Село; 

- Повезивање  канализација  насеља  Арадац  и  Лазарево  на  канализациони  систем 

Зрењанина; 

- Повезивање канализације насеља Лукићево на ППОВ; 

- Повезивање канализација насеља Стајићево и Лукино Село на канализацију у Ечкој; 

- ППОВ, друга фаза од 40.000 ЕС (од укупно 150.000 ЕС). 
 
Опција 1 има две фазе: Предложене активности у оквиру опције 1 су следеће: 

Фазе Активности Опис 

Фаза 1 Примена         мера         за 
побољшање постојећег 

канализационог система 

Зрењанина 

Боље управљање канализационим црпним станицама. 

 Уградња опреме за аутомарско управљање канализационим 

црпним  станицама  Мали  мост,  Колектор  Д3  и  Радноти 

Миклош, као и SCADA сиситема. 

 Интензивно  чишћење  канализационог  сиситема  на  честим 

загушењима, 10 km. 

 Oпрема за чишћење канализације. 

 ГИС за читав канализациони сиситем који ће одржавати ЈКП 
водовод и канализација Зрењанин. 

Повезивање   канализације 
Клек на канализациони 

систем Зрењанин 

Изградња PE 200 mm, у дужини од 500 m. 
Уклањање постојећег канализационог слива из насеља Клек у 

реку Бегеј. 
 

 Повезивање 

канализационог   сиситема 

Зрењанин на ППОВ 

Изградња главног колектора 1350/900 mm, у дужини од 1,3 
km. 

ППОВ, Прва фаза Изградња 110.000 EС (oд укупно 150.000 EС). 
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Повезивање   канализације 
Ечка на ППОВ 

Повећање капацитета канализационе црпне станице у Ечкој до 
20 l/sec. 

Изградња потисног цевовода од 200 mm, у дужини од 3,4 km. 

Уклањање постојећег канализационог излива из насеља Ечка у 

реку Бегеј. 

Фаза 2 Изградња  канализације  у 
насељима Арадац, Елемир 

Клек, Лазарево, Ечка, 

Лукићево, Стајићево и 

Лукино Село 

Изградња канализационе  мреже  у наведеним  насељима  са 
100% могућношћу повезивања до 2045. године. 

Повезивање   канализација 
насеља Арадац и Лазарево 

на канализациони систем 

Зрењанина 

Изградња  потисног  цевовода  од  канализационе  мреже  у 
Арадцу до мреже у западном сливном подручју Зрењанина. 

Изградња потисног цевовода од канализационе мреже у 

Лазареву домреже у источном сливном подручју Зрењанина. 

Повезивање   канализације 

насеља Лукићево на 

канализацију у Ечкој 

Изградња  потисног  цевовода  од  канализационе  мреже  у 
Лукићеву до канализације у Ечкој. 

Повезивање   канализација 
насеља Стајићево и Лукино 

Село на канализацију у 

Ечкој 

Изградња  потисног  цевовода  од  канализационих  мрежа  у 
Стајићеву и Лукином Селу до канализације у Ечкој. 

ППОВ, друга фаза од 
40.000 EС 

Проширење ППОВ-а за 40.000 EС (од укупно 150.000 EС). 

 

Предложена локација ППОВ је на левој обали реке Бегеј, низводно од центра града, а 

узводно од Ечке, у близини будуће индустријске зоне. 

 

 
Слика 16. ППОВ Зрењанин - Опција 1 – локација Зрењанин 
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Опција 2 – ППОВ Зрењанин– локација у Мужљи 

Опција 2 представља предлоге за: 

 
- Примену мера за побољшање постојећег канализационог система у Зрењанину; 

- Повезивање канализациије насеља Клек на канализациони систем Зрењанина; 

- Повезивање канализационог система на ППОВ Зрењанина; 

- ППОВ, прва фаза од 110.000 ЕС (од укупно 150.000 ЕС) – са локацијом у Мужљи; 

- Повезивање канализације насеља Ечка на ППОВ; 

- Изградњу канализације у насељима Арадац, Елемир Клек, Лазарево, Ечка, Лукићево, 

Стајићево и Лукино Село; 

- Повезивање  канализација  насеља  Арадац  и  Лазарево  на  канализациони  систем 

Зрењанина; 

- Повезивање канализације насеља Лукићево на ППОВ; 

- Повезивање канализација насеља Стајићево и Лукино Село на канализацију у Ечкој; 

- ППОВ, друга фаза од 40.000 ЕС (од укупно 150.000 ЕС). 
 
Опција 2 има две фазе. Предложене активности у оквиру опције 2 су следеће: 
Фазе Aктивности Опис 

Фаза 1 Примена  мера  за  побољшање 

постојећег канализационог 

система Зрењанина 

Боље управљање канализационим црпним станицама. 

 Уградња опреме за аутоматско управљање 
канализационим црпним станицама Мали мост, колектор 

Д3 и Радноти Миклоша, као и, SCADA система. 

 Интензивно чишћење канализационог система на 

местима са честим загушењима, 10 километара. 

 Опрема за чишћење канализације. 

 ГИС за читав канализациони систем који ће одржавати 
водоводно предузеће . 

Повезивање канализације Клека 
на канализациони систем 

Зрењанина 

Изградња ПЕ 200 mm, у дужини од 500 m. 
Уклањање постојећег канализационог излива из насеља 

Клек у реку Бегеј. 

Повезивање канализационог 
система Зрењанина на ППОВ 

Изградња главног колектора 1350/900 mm, у дужини од 
5,6 km, са преласком реке код Ечке. 

ППОВ, Прва фаза Изградња 110.000 EС (od ukupno 150.000 EС). 

Повезивање канализације Ечке 
на ППОВ 

Повезивање  канализације  Ечке  на  главни колектор  ка 
ППОВ. Уклањање постојећег канализационог излива из 

насеља Ечка у реку Бегеј. 

Фаза 2 Изградња      канализације       у 
насељима Арадац, Елемир Клек, 

Лазарево, Ечка, Лукићево, 

Стајићево и Лукино Село 

Изградња канализационе мреже у наведеним насељима са 
100% могућношћу повезивања до 2045. године. 

Повезивање           канализација 
насеља Арадац и Лазарево на 

канализациони систем 

Зрењанина 

Изградња потисног цевовода од канализационе мреже у 
Арадцу до мреже у западном сливном подручју 

Зрењанина. Изградња потисног цевовода од 

канализационе мреже у Лазареву до мреже у источном 

сливном подручју Зрењанина. 
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 Повезивање канализације 

Лукићево   на   канализацију   у 

Ечкој 

Изградња потисног цевовода од канализационе мреже у 
Лукићеву до ППОВ. 

Повезивање канализација 
насеља   Стајићево   и   Лукино 

Село на канализацију у Ечкој 

Изградња потисних цевовода од канализационих мрежа у 
Стајићеву и Лукином Селу до канализације у Ечкој. 

ППОВ, друга фаза Проширење ППОВ-а за 40.000 EС (од укупно 150.000 EС). 
 

Предложена локација ППОВ је на десној обали реке Бегеј, низводно од центра града и 

области Мужља, а узводно од Ечке, у близини моста у Ечкој. 
 
 

Опција 3 – ППОВ Зрењанин – Локација у Лукићеву 

Опција 3 представља предлоге за: 

 
- Примену мера за побољшање постојећег канализационог система у Зрењанину; 

- Повезивање канализације насеља Клек на канализациони систем Зрењанина; 

- Повезивање канализационог система на Зрењанина ППОВ; 

- ППОВ, прва фаза од 110.000 ПЕ (од укупно 150.000 ПЕ) – са локацијом у Лукићеву; 

- Повезивање канализације насеља Ечка на главни колектор ка ППОВ-у; 

- Изградњу канализације у насељима Арадац, Елемир Клек, Лазарево, Ечка, Лукићево, 

Стајићево и Лукино Село; 

- Повезивање  канализација  насеља  Арадац  и  Лазарево  на  канализациони  систем 

Зрењанина; 

- Повезивање канализације насеља Лукићево на главни колектор ка ППОВ-у; 

- Повезивање канализација насеља Стајићево и Лукино Село на канализацију у Ечкој; 

- ППОВ, друга фаза од 40.000 ЕС (од укупно 150.000 ЕС). 
 

Опција 3 има две фазе. Предложене активности  у оквиру опције 3 су следеће: 
Фаза Активности Опис 

Фаза 

1 

Примена  мера  за  побољшање 
постојећег канализационог 

система Зрењанина 

Боље управљање канализационим црпним станицама. 

 Уградња опреме за аутоматско управљање канализационим црпним 

станицама Мали мост, колектор Д3 и Радноти Миклоша, као и, 
SCADA система. 

 Интензивно чишћење канализационог система на местима са честим 
загушењима, 10 километара. 

 Опрема за чишћење канализације. 

 ГИС за читав канализациони систем који ће одржавати водоводно 
предузеће. 

Повезивање канализације 
Клека на канализациони систем 

Зрењанина 

Изградња PE 200 mm, у дужини од 500 m. 
Уклањање постојећег канализационог излива из насеља Клек у реку 

Бегеј. 

Повезивање канализационог 
система Зрењанина на ППОВ 

Изградња главног колектора 1350/900 mm, у дужини од 4 километра. 
Изградња КЦС од 450 l/sec/, 20 m. 

Изградња потисног цевовода од 700 mm, у дужини од 7,18 km. 

ППОВ, прва фаза Изградња 110.000 ЕС (од укупно 150.000 ЕС). 
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Повезивање канализације Ечке 
на главни колектор ка ППОВ-у 

Повећање капацитета канализационе црпне станице у Ечкој до 20 
l/sec. 

Изградња потисног цевовода 200 mm, у дужини од 1,2 km Уклањање 

постојећег канализационог излива из насеља Ечка у реку Бегеј. 

Фаза 

2 

Изградња      канализације      у 
насељима Арадац, Елемир Клек, 

Лазарево, Ечка, Лукићево, 

Стајићево и Лукино Село 

Изградња канализационе  мреже у наведеним  насељима  са 100% 
могућношћу повезивања до 2045, године. 

Повезивање           канализација 
насеља Арадац и Лазарево на 

канализациони систем 

Зрењанина 

Изградња потисног цевовода од канализационе мреже у Арадцу до 
мреже у западном сливном подручју Зрењанина. Изградња потисног 

цевовода од канализационе мреже у Лазареву до мреже у источном 

сливном подручју Зрењанина. 

Повезивање канализације 

насеља   Лукићево   на   главни 

колектор ка ППОВ-у 

Изградња потисног цевовода од канализационе мреже у Лукићеву до 
главног колектора ка ППОВ-у. 

Повезивање канализација 
насеља   Стајићево   и   Лукино 

Село на канализацију у Ечкој 

Изградња потисних цевовода од канализационих мрежа у Стајићеву, 
Лукином Селу до канализације у Ечкој. 

ППОВ, друга фаза За проширење ППОВ за 40.000 ЕС (од укупно 150.000 ЕС). 
 

Предложена локација ППОВ је на левој обали реке Бегеј, у близини насеља Лукићево, 81 

мнм. 
 

Као што смо у претходном делу описали опције за одабир технологије као локација за нови 

ППОВ Зрењанин, које су приказане на слици 22. 
 

 Локација 1 је око 4 km југоисточно од Зрењанина, у близини реке Бегеј; 

 Локација 2 је даље низводно, око 2,5 km јужно од локације 1, близу насеља Ечка; 

 Локација 3 је на југоистоку, око 1,7 km од Лукићева; 
 

 
Слика 17. Могуће локације ППОВ Зрењанин 
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2.2.4.1.Процена локација за ППОВ Зрењанин 
 

Локација 1 у основи обухвата две суседне парцеле. Обе локације (парцеле) су укључене у 

одговарајућу документацију о планирању као што је Генерални план града Зрењанина (2006- 

2026), Стратегија одрживог развоја града Зрењанин, Просторни план града Зрењанина и 

Студија о избору локације за ППОВ. 
 

Taбела 2.2.4.1..-1 Процена локација ППОВ-а Зрењанин 
 

 Локација 1 Локација 2 Локација 3 

Детаљи 1  –  Парцела  бр. 

15394 

2 – Парцела бр. 

15392/1 

  

Стратегија/ 

планирање 

Генерални план Зрењанина (2006-2026), 

Стратегија одрживог развоја општине 

Зрењанин, 

Просторни план града Зрењанина, и Студија о 

избору локације за ППОВ. 

Није укључена ни у 

једну стратегију 

или плански 

документ. 

Није укључена ни у 

једну стратегију 

или плански 

документ. 

Недостатци 

(непријатни мириси 

и бука) 

Најближи рецептори 

(стамбене   куће) 

налазе  се  на  око 

500 m од локације, 

што   пружа   већу 

тампон зону  и 

простор за 

спровођење мера 

отклањања 

непријатних мириса 

и буке (зелене 

баријере итд.). 

Најближи рецептори 

(стамбене куће) налазе 

се на само 50 м од 

локације. Ризик од 

непријатних мириса и 

буке је повећан због 

мале тампон зоне. 

Најближи 

рецептори 

(стамбене  куће) 

налазе се на 300 m 

од локације, на 

супротној  обали 

реке  Бегеј.  Ризик 

од  појаве 

непријатних мириса  

и  буке  је 

занемарљив због 

веће удаљености. 

Најближа насеља 

су на око 1,7 км 

северозападно од 

локације ППОВ у 

селу Лукићево. 

Ризик  од  појаве 

непријатних 

мириса и буке је 

занемарљив  због 

веће удаљености. 

Расположиви 

простор 
Већи од потребних 5 

ha. 

Већи од потребних 5 

ha. 

Већи од потребних 5 

ha. 

Већи од 

потребних 5 ha. 

Инфраструктура Удаљене   везе   са 

комуналном 

инфраструктуром 

(прилазни путеви 

водоснабдевање, 

струја, 

телекомуникације) 

–  око  500  m  од 

локације, потребно 

је потврдити 

доступност 

прикључка на 

електричну мрежу. 
Потребан дужи 
колектор до 

ППОВ-а. 

Ближе везе са 

комуналном 

инфраструктуром 

(прилазни  путеви 

водоснабдевање, 

струја, 

телекомуникације)   – 

око 50 m од локације, 

потребно   је 

потврдити доступност 

прикључка на 

електричну мрежу. 

Локација  удаљена 

од најближе 

инфраструктуре. 

Нема   детаљнијих 

информација. 

Локација удаљена 

од најближе 

инфраструктуре. 

Нема детаљнијих 

информација. 
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Геолошке 
карактеристике 

Неповољне 

површинске 

карактеристике. 

Мочварно и плавно 

земљиште. 

Присуство  наноса и 

муља до дубине од   

4   m   што   не 

пружа  довољну 

стабилност 

земљишта и можда 

захтева одређене 

техничке 

интервенције. 

Подземне воде 

забележене на 

дубини од 3,5 m 

испод површине 

земљшта. 

Ову локацију 

карактерише прису-

ство мочварног и  

плавног  земљишта 

(муљ и блато) са 

слабом  стабилношћу у 

површинским слоје-

вима.  

Локација 2 има мало 

боље карактеристике,  

због присуства слоја 

компактног земљи- 

шта (алувијални песак), 

што омогућа-ва да се 

мање земљишта ископа 

и касније врати. Ниво 

подземних вода је 
забележен на око 6-7 

m од површине. 

Нису  спроведена 

никаква 

истраживања   али 

се очекује да 

карактеристике буду 

исте као код 

локације 1. 

Нису  спроведена 

никаква 

истраживања. 

 

Куповина земљишта Земљиште не 

припада држави у 

потпуности         се 

ангажује (не 

припада ЈП) и 

продаја земљишта је 

сложенија. 

Земљиште припада 

држави   (ЈП)   па   је 

обезбеђивање 

земљишта  за 

изградњу постројења 

једноставније. 

Нема информација у

 погледу 

власништва над 

земљиштем. 

Нема информација

  у 

погледу 

власништва над 

земљиштем. 

Визуелни утицај Незнатни визуелни 

утицај   због   веће 

тампон зоне 

између локације и 

најближих 

рецептора (око 500 

m). 

Средњи визуелни 

утицај због мање 

тампон зоне између 

локације и најближих 

рецептора (око 50 m). 

Незнатни 

визуелни утицај 

због  веће  тампон 

зоне између 

локације  и 

најближих 

рецептора 

Незнатни визуелни

 утицај 

због веће тампон 

зоне између 

локације  и 

најближих 

рецептора. 

Расељавање Није потребно 

расељавање. 

Није потребно 

расељавање. 

Није потребно 

расељавање. 

Није потребно 

расељавање. 
 

 

На основу почетне процене наведених фактора, све три локације се могу сматрати 

прихватљивим због постојања довољно велике тампон зоне до најближих рецептора 

(стамбених кућа). 
 

Главно ограничење локација бр. 2 и 3 је слаба доступност инфраструктуре, што може изазвати 

даљу појаву негативних утицаја на животну средину (нарочито током изградње). 
 

Може се закључити да је локација 1 најпрепоручљивија, првенствено због постојања 

веће тампон зоне до најближих рецептора (стамбених кућа). Међутим, геолошке 

карактеристике локације 2 пружају боље услове у смислу стабилности, али би 

вероватно биле неопходне техничке интервенције. Уз то, близина и доступност постојеће 

комуналне инфраструктуре и једноставнија куповина, односно обезбеђивање земљишта 

утичу на то да се локација 1 сматра повољнијом. 
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2.2.4.1.1. Процена предложених опција 

 
Предложене опције садрже предлоге за: 

 
Разлика између опција огледа се у предложеној локацији ППОВ и утицаја ових локација на 

повезивање отпадних/канализационих вода на канализациони систем (дуж главног колектора 

од Зрењанина до ППОВ, повезивање канализације Ечке на главни колектор/ППОВ). 

 
Предлози за санацију постојећег канализационог система Зрењанина су исти у све три опције, 

коју спроводи ЈКП Водовод и Канализација. 

 
Овим ће се повећати количина прикупљених отпадних вода, унапредити одржавање постојећих 

система и спровођење предложених мера у систему прикупљања канализационих/отпадних 

вода. 

 
Следеће разлике у повезивању на канализациони систем између три опције су очигледне: 

 

 

- Насеље Клек ће бити повезано на канализациони систем у Зрењанину у све три опције, у 

првој фази; 

- Насеља Лазарево и Арадац ће бити повезани на канализациони систем у другој фази и 

- Канализациона мрежа у Ечкој ће бити повезана директно на ППОВ у првој фази у 

опцији 1, и на главни колектор ка ППОВ у опцијама 2 и 3. 

 
Ниво реке Бегеј је од пресудног значаја за активности града Зрењанина на заштити од поплава и 

износи 77,25 мнм (повратни период од 20 година). Ниво реке Бегеј износи 80,4 мнм за 

повратни период од 100 година, што је значајно за локацију ППОВ. Предложена локација 

ППОВ у опцији 1 је веома близу реке Бегеј на 76 мнм, док је у опцији 2 на 70 мнм и самим тим 

захтева скупе мере заштите од поплава. 

 
У опцији 3, како би се избегли високи трошкови затрпавања (подизање ППОВ на ниво изнад 

нивоа повратног периода од 100 година), ППОВ је лоцирано на најближој тачки изнад нивоа 

плављења од 81 мнм, а која је у близини насеља Лукићево. Ова локација је 7 km од реке Бегеј 

на територији Ечке и 4,5 km од канала ДТД. Не постоји ближа локација на 81 мнм у близини 

Александровачког канала или постојећег главног колектора. 

 
Предложене фазе за све три опције ћемо приказати у наредној табели: 
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Табела 2.2.4.1.1.-1 Фазни развој и предложене инвестиције код различитих опција 
Опција Фаза 1 Фаза 2 

 

 
 
 
 

1 

Активности    на    унапређењу    постојећег 
канализационог система Зрењанина (санација 

КЦС, SCADA, ГИС, интензивно чишћење 

канализационог система). 

Изградња канализације у насељима Арадац, Елемир 
Клек, Лазарево, Ечка, Лукићево, Стајићево и Лукино 

Село. 

 
Повезивање канализације насеља Клек на 

канализациони систем Зрењанина (200 mm, 

500 m). 

 
Повезивање канализација насеља Арадац и Лазарево 

на канализациони систем Зрењанина. 

Повезивање канализационог система 
Зрењанин на ППОВ (1350/900 mm, 1,3 km). 

Повезивање канализације насеља Лукићево на ППОВ. 

Повезивање  канализације  насеља  Ечка  на 
ППОВ (потисни цевовод 200 mm, 3,4 km и 

проширење капацитета КЦС). 

Повезивање канализација насеља Стајићево и Лукино 
Село на канализацију у Ечкој. 

ППОВ, прва фаза, 110.000 EС ППОВ, Друга фаза, 40.000 EС 
 

 
 
 
 

2 

Активности    на    унапређењу    постојећег 

канализационог система Зрењанина (санација 

КЦС, SCADA, ГИС, интензивно чишћење 

канализационог система). 

Изградња канализационе мреже у наведеним 

насељима са 100% могућношћу повезивања ради н 

ППОВ Зрењанин. 

Повезивање  канализације  насеља  Клек  на 
канализациони систем Зрењанина (200 mm, 

500 m). 

Изградња потисног цевовода од канализационе мреже 
у Арадцу до мреже у западном сливном подручју 

Зрењанина. 

Изградња потисног цевовода од канализационе мреже у 

Лазареву до мреже у источном сливном подручју 

Зрењанина. 

Повезивање канализационог система 
Зрењанин на ППОВ (1350/900 mm, 5,6 km, 

преласком реке код Ечке). 

Изградња потисног цевовода од канализационе мреже 
у Лукићеву до ППОВ 

Повезивање  канализације  насеља  Ечка  на 
главни колектор ка ППОВ (испуштање 

отпадних вода из канализације Ечке у центру 

насеља). 

Изградња потисног цевовода од канализационе мреже 
у Стајићеву Лукином селу до канализације у Ечкој 

ППОВ, прва фаза, 110.000 EС ППОВ, друга фаза, 40.000 EС 
 

 
 
 
 

3 

Активности    на    унапређењу    постојећег 
канализационог система Зрењанина (санација 

КЦС, SCADA, ГИС, интензивно чишћење 

канализационог система). 

Изградња канализације у насељима Арадац, Елемир 
Клек, Лазарево, Ечка, Лукићево, Стајићево и Лукино 

Село. 

Повезивање  канализације  насеља  Клек  на 
канализациони систем Зрењанина (200 mm, 

500 m). 

Повезивање канализација насеља Арадац и Лазарево 
на канализациони систем Зрењанина. 

Повезивање канализационог система 
Зрењанина на ППОВ (1350/900 mm, 4 km и 

изградња КЦС капацитета 450 l/sec, 20 m). 

Повезивање канализације насеља Лукићево на главни 
колектор ка ППОВ. 

Повезивање  канализације  насеља  Ечка  на 
главни колектор ка ППОВ (проширење 

капацитета КЦС, потисни цевовод 200 mm, 

1,2 km). 

Повезивање канализација насеља Стајићево и Лукино 
Село на канализацију у Ечкој 

ППОВ, прва фаза, 110.000 ЕС 
Са испуштањем отпадних вода у канал ДТД. 

ППОВ, друга фаза, 40.000 EС 
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Како би се утврдило која од опција представља ону најисплативију, спроведена је анализа 

капиталних трошкова, периодичног управљања и трошкова одржавања током трајања пројекта 

применом методе дисконтованих новчаних токова (нето садашња вредности - НПВ, на основу 

дисконтне стопе од 4%). Исти параметри су коришћени и за техничку помоћ (4% трошкова 

капиталних инвестиција), надзор и извођење пројектних радова (5% трошкова капиталних 

инвестиција), непредвиђене трошкове (5% трошкова капиталних инвестиција), итд. Главне 

разлике настају у погледу трошкова капиталних инвестиција у односу на припрему терена и 

заштиту од поплава, инсталацију канализационих цевовода (са пумпама), и у две опције, 

дужину главног колектора до ППОВ. 
 

Taбела 2.2.4.1.1.-2 Анализа опција са оперативним трошковима 
 

Опција 
 

Укупни 

инвестициони 

трошкови, (€) 

 

Нето садашња 

вредност ППОВ-а и 

инвестициони 

трошкови 

канализационог 

сиситема Зрењанин, 

(€) 

 

Нето садашња 

вредност и 

трошкови 

управљања и 

одржавања, (€) 

 

Упупна Нето 

садашња вредност, 
 

(€) 

 

1 - Зрењанин 
 

20,657,000 
 

18,323,000 
 

16,635,000 
 

34,958,000 

 

2 - Мужља 
 

25,453,000 
 

22,478,000 
 

20,979,000 
 

43,457,000 

 

3 - Лукићево 
 

29,140,000 
 

25,724,000 
 

23,377,000 
 

49,101,000 

 

На основу претходних анализа, и анализе опција за изградњу ППОВ-а Зрењанин; опција 1 има 

мању НПВ и најмање инкременталне трошкове (око 20% мање од опције 2 и око 32% мање 

него опција 3). 
 

О&М трошкови (трошкови управљања и одржавања) су такође мањи за опцију 1 од опције 2 

или 3. 
 

Такође, поред поређења трошкова, спроведена је вишекритеријумска анализа предложених 

опција канализације и изградње ППОВ-а за град Зрењанин, која такође, даје предност опцији 

1. 
 

Tабела 2.2.4.1.1.-3           Вишекритеријумски избор канализације и ППОВ Зрењанин 
 

Бр. 
 

Oпис критеријума 
 

Oпција 1 
Oпција 

2 

Опција 

3 

 

Коментар 

1 Инкрементални трошкови 5 3 2  

2 Погодности за фазну реализацију 5 5 5  

3 Усклађеност са градским планским документима 5 1 1  

4 Оперативна стабилност, поузданост и трошкови 5 4 2  
 

5 
Усклађеност са приоритетним факторима 
приридне средине 

 

5 
 

5 
 

5 
 

6 Праћење и контрола 5 4 3  

 Укупни резултат 30 22 18  
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На основу претходне анализе, могуће је закључити да је опција 1 рангирана највише, и да 

због тога представља оптималну опцију за будући развој система канализације и 

постројења за пречишћавање отпадних вода за територију града Зрењанина. 
 

2.2.5. Агломерација 

 
Дефинисање агломерације је први и главни корак у припремању инвестиционе стратегије за 

развој инфраструктуре за грађанске отпадне воде; таква дефиниција је од изузетног значаја да 

би се пратила усглашеност са захтевима Директиве 91/271/ЕЗ и другим прописима у вези са тим. 
 

2.2.5.1. Дефинисање ''Агломерације'' 
 

 

Израз ''агломерација'' је дефинисан и интерпретиран у два документа: Директива 91/271/EЗ, Члан 

2.4; и “Термини и дефиниције Директива 91/271/EЗ”, 16. јануара 2007, Брисел, Поглавље 1. 

 
Члан 2.4 Директива 91/271/EЗ дефинише “агломерацију” на следећи начин: 

 
''Агломерација'' означава област у којој су становништво и/или економске активности 

довољно концентрисане за прикупљање отпадних вода и одвођења на постројење за 

пречишћавање грађанскх отпадних вода или до крајње тачке испуштања". 

 
“Довољно концентрисано” је од кључног значаја и углавном је важно за мале агломерације или 

општине које по величини могу бити сличне категоријама у Директиви 91/271/EЗ (тј. 2 000 ЕС, 

10 000 ЕС, итд.) 

 
Документ ''Термини и дефиниције Директива 91/271/EЗ” специфицира следеће: 

 

- Сва грађанска отпадна вода произведена у агломерацији мора се сакупљати, спроводити и 

третирати како то захтева Директива 91/271/EЗ, узимајући у обзир одредбу за 

атмосферске воде; 
- Границе агломерације су границе садашњег изграђеног подручја и простора који треба 

изградити, где се отпадне воде могу сакупљати, а да је то исплативо (велика густина 

насељености зграда које дају отпадну воду); 

- Укупно оптерећење отпадне воде коју генерише агломерација изражава величину 

агломерације у техничком смислу и представља први и основни критеријум за 

одређивање захтева за сакупљање и третман отпадних вода; 

- Постојање неке агломерације је независно од постојања система за сакупљање. Стога 

капацитет агломерације укључује и оне области које јесу довољно концентрисане, али где 

још не постоји сиситем за сакупљање; 

- Границе агломерације се не морају нужно поклапати са ограничењима сиситема за 

сакупљање (само у случају 100% стопе/брзине повезивања); 

- Нека агломерација, такође, може да садржи области које су довољно концентрисане, али 

где сиситем прикупљања још није постављен и/или где се отпадним водама управља 

преко индивидуалних сиситема или других одговарајућих система или се сакупљање 

врши на било који други начин; 
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- Границе агломерације могу или не морају одговарати границама административних 

ентитета; 

- Граница агломерације и генерисање оптерећења (ЕС – еквивалентни становник) би 

требало да узме у обзир будући развој и да се редовно ажурира; 

- Граница агломерације би требало да буде дефинисана на бази оцене од случаја до случаја; 

- Граница неке агломерације може се одредити разматрањем исплативости сакупљања 

отпадне воде. Она се заснива на: 

 
 концентрацији становништва (густини насељености); 

 концентрацији економско-привредне активности; 

 критеријумима концентрације- а) или а) и б) за грађанске отпадне воде које треба 

сакупити и одвести; 

Први критеријум узима се у обзир при одређивању величине (и проширења) 

агломерације која се односи на дефинисање ''довољно или недовољно 

концентрисано'' за сакупљање произведене отпадне воде. 

Други критеријум је да ли ће се идентификовавана насеља покрити 

централизованим постројењем за пречишћавање отпадних вода или би требало да 

имају своје посебно постројење, без обзира на то да ли постоји систем за 

сакупљање отпадних вода или не. 

 

 Одабир решења које највише одговара, зависи од много различитих фактора као што су: 

 
 Тамо где се сматра да су концентрације унутар насељених места недовољне да 

оправдају сиситем канализације, укључивање тог насељеног места у агломерацију би 

требало да зависи од најјефтинијег решења за одвођење и пречишћавање 

отпадних вода за одговарајуће индивидуалне системе; 

 Упоређивање капиталних трошкова (CAPEX) и оперативних трошкова (OPEX) 

алтернативних решења као што су централно постројење за пречишћавање или 

више мањих постројења; 

 Расположивост реципијента за испуштање отпадних вода и утицај на квалитет; и 

 Многа мања насељена места имају пад становништва и пад привредне активности. 

 
У контексту овог Предлога пројекта, увођење докова и оптерећења су врло важни и узеће у 

обзир следеће: 

 
- За индустријске отпадне воде: утицај неопходног предтретмана и да ли би 

индустрија требало да буде повезана на канализациони систем или да има посебан 

независни систем за пречишћавање индустријских отпадних вода и 

- За индустријске отпадне воде: реалан будући развој. 
 

2.2.5.2.Постављање агломерације 

 
Као што је већ индиковано, са изузетком регионалних планова за управљање водама 

Западне и Јужне Мораве, не постоје регионални, нити локални мастер планови који су 

поставили оквирно или јасно дефинисане границе агломерације у Србији. 
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Главни индикатори коришћени да се постави агломерација су: 

 
- Сакупљање отпадних вода путем гравитационог система је могуће за главне 

делове области испуштања са апстракцијом подручја; 

- Систем канализације да достигне максимум популације и/или 

индустријских/комерцијалних компанија; 

- Главни цевоводи/цевоводи под притиском да имају минималну дужину; 

- Минимум посебних структура (сифона, цевоводних мостова, црпних станица), које 

треба изградити; 

- Могућност куповине земље за изградњу централног пречистача који покрива сва 

насељена места агломерације; 
- Инвестициони трошкови централног постројења за пречишћавање отпадних вода и 

пратећих колектора у поређењу са децентрализованим постројењем за пречишћавање 

отпадних вода у сваком насељеном месту и 

- Инвестициони и оперативни трошкови за изградњу црпних станица и цевовода под 

притиском у поређењу са изградњом децентрализованог пречистача у свакој 

агломерацији. 

 
Кључни фактори које треба узети у обзир за постављање агломерације, су дати у следећој табели: 

 
Табела 2.2.5.2.-1 Одабрани индикатори за скрининг насељених места за агломерацију 

 

Бр Индикатори Критеријум Мера 

1 Насељено место које се оцењује Назив - 

2 Растојање  између  насељених  места  која  се 
оцењују и предлажу за прикључење на ППОВ 

< 10 km 

3 Број становника у насељеном месту > 2,000 ЕС 

4 Густина становништва > 100 становника/km2
 

5 Просечна количина отпадне воде > 100 l/c/d 
 
 

2.2.5.2.1. Агломерација и screaning (скрининг) 
 

Општина Зрењанин се састоји од следећих насељених места: 
 
 

Град Зрењанин Ечка Михајлово 

Арадац Златица Орловат 

Банатски Деспотовац Јанков Мост Стајићево 

Бело Блато Клек Томашевац 

Ботош Книћанин Чента 

Елемир Лазарево  
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Користећи главне критеријуме, као што је наведено у табели 2.2.5.2.-1, нека од горе 

поменутих насељених места могу се искључити на основу критеријума: броја 

становника, који је мањи од ЕС и растојањем већим од 10 km од могућег повезивања на 

канализациону мрежу и/или предложеним ППОВ-ом. 
 

На основу горе поменутог, следећом табелом приказана су могућа насељена места која 

могу формирати агломерацију са кључним факторима датим у табели 2.2.5.2.1.-1. 

 

Табела 2.2.5.2.1.-1 Предложена агломерација 
 

Насељено Место Број 

стано 

вника 

Подручје 

(изграђе 

но) 

km2
 

Густина 

популацје 

(становн./k 

m2) 

Растојањ е  

места од 

ППОВ-а / 

места 

испушта 

ња 

Количи 

на 
воде 

(l/c/d) 

Kанализац 

иона мрежа 

(% 

прикључен 

о) 

Планирани 

/проширен и   

канализ. 

сиситем 

Прикљу чено 

на канализ 

ац. мрежу 

Зрењан ина 

Зрењанин 75,743 23.5 3,223 - 253 94 2015-2020 x 

Арадац 3,307 3.54 934 4.53 118  2015-2020 - 

Елемир 4,303 4.18 1,029 7.00 150 60 2014-2017 x 

Ечка 3,997 3.61 1,107 3.02 127 50 2014-2020 - 

Клек 2,711 3.43 790 3.52 180 75 2014-2017 - 

Лазарево 2,879 3.18 905 7.10 148 - 2015-2020 - 

Лукино 

Село 

495 1.13 438 1.70 146 - непознато  

Лукићево 1,792 2.06 870 7.40 156 - 2015-2020 - 

Стајићево 1,839 1.54 1,194 6.63 129 - 2015-2020 - 

Агломерација 97,066 46.17 2,102 -- - - - - 

 

Техничко-економска анализа је спроведена за свако насељено место које може бити 

укључено у агломерацију Зрењанина. Анализа покрива две алтернативе: 

 
 Једна је да се изгради посебан ППОВ за сваку агломерацију и 

 Друга  је  да  се  изгради  колектор/црпне  станице  за  пребацивање  сакупљене 

отпадне воде до централног ППОВ-а за агломерацију. 

 
Елемир је већ прикључен на систем канализације до планираног централног ППОВ-а за 

агломерацију. Три насељена места (Лукижево, Стајићево и Лукино Село) су врло близу 

Ечке, тако да је планирано њихово повезивање на систем канализације Ечке. 

 
Следећа тебела даје резиме резултата техничко-економске анализе на основу НПВ (нето 

садашње вредности) користећи друштвену дисконтну стопу од 5.5%. 
 
 

Табела 2.2.5.2.1.-2  Техно-економска анализа за насељена места агломерације 
 

Насељено место Арадац 
Лукино 

Село/Ечка 
Ечка Клек Лазарево 

Лукићево/ 

Ечка 

Стајићево/ 

Ечка 

Популација 3,307 497 4,500 2,700 3,000 1,700 1,800 

Еквивалент становник 3,638 547 4,950 2,970 3,300 1,870 1,980 

Разлика  у  елевацији  од 
насељеног места 

10 5 0 5 0 5 5 

Дужина до колектора, m 4,800 2,000 2,400 5,300 7,200 3,000 500 

Пречник колектора, mm 250 150 300 250 250 200 200 

Црпна станица, kW 21 2 12 17 21 6 3 

Трошкови јединице        
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Колектор, РСД/m 7,664 5,708 8,708 7,664 7,664 6,664 6,664 

Црпна станица, РСД/kW 610,921 1,344,018 739,141 656,296 603,178 941,778 1,179,050 

Трошкови централног 
ППОВ-а   који   се   може 
надоградити, РСД/ЕС 

 
8,722 

 
8,792 

 
8,694 

 
8,737 

 
8,730 

 
8,762 

 
8,760 

Трошкови сопственог 
ППОВ-а, РСД/PE 

21,105 34,795 19,458 22,265 21,654 25,155 24,778 

Опција трансфера 

Капитални трошкови 

Колектор, x 1000 РСД 36,787.7 11,415.7 20,898.9 40,619.7 55,181.5 19,992.3 3,332.1 

Црпне   станице,   x   1000 
РСД 

12,632.3 2,983.3 8,913.0 11,079.7 12,930.7 5,720.3 3,791.4 

 

Трошкови централног 
ППОВ-а   који   се   може 

надоградити, x 1000 РСД 

 
31,729.5 

 
4,806.8 

 
43,032.8 

 
25,949.8 

 
28,808.7 

 
16,385.1 

 
17,344.0 

Укупно  CAPEX,  x  1000 
РСД 

81,149.5 19,205.8 72,844.7 77,649.2 96,921.0 42,097.7 24,467.4 

Годишњи OPEX трошкови 

Одржавање x 
1000РСД/год. 

494.2 144.0 298.1 517.0 681.1 257.1 71.2 

Ел.енергија Пумпна 
станица, x 

1000РСД/годишње 

 
603.8 

 
38.9 

 
352.1 

 
493.0 

 
626.0 

 
177.4 

 
93.9 

Укупно, x1000 
РСД/годишње 

1,098.0 182.9 650.2 1,010.0 1,307.1 434.5 165.1 

Укупно   НПВ   OPЕХ  x 

1000 РСД 
21,061.3 3,507.9 12,472.6 19,372.7 25,072.5 8,334.2 3,167.5 

Укупно  CAPEX  +  НПВ 

OPEX, x 1000 РСД 
102,210.7 22,713.7 85,317.4 97,021.9 121,993.5 50,432.0 27,634.9 

Опција посебног ППОВ-а 

Укупно CAPEX , x 1000 

РСД 
76,773.4 19,022.2 96,316.0 66,126.2 71,459.5 47,039.2 49,060.8 

Повећани OPEX трошкови 

Одржавање 3,838.7 951.1 4,815.8 3,306.3 3,573.0 2,352.0 2,453.0 

Укупни  НПВ  OPEX,  x 

1000 РСД 
73,632.7 18,244.0 92,375.8 63,421.0 68,536.2 45,114.9 47,053.8 

Укупни CAPEX + НПВ 

OPEX , x 1000 РСД 
150,406.1 37,266.2 188,691.8 129,547.2 139,995.7 92,154.0 96,114.6 

Максимално оптимално 

растојање до централног 

ППОВ-а   (100,000   ЕС), 

km 

 
8.8 

 
4.0 

 
9.6 

 
8.0 

 
8.9 

 
7.1 

 
7.4 

 

Анализа показује да се сва посматрана насељена места могу укључити у агломерацију 

Зрењанин. 

 
Сва оцењена насељена места имају заједничке особине: 

 
- водоснабдевање из локалних извора; 

- потпуно власништво над водоводним и канализационим системом од стране града 

Зрењанина, док ЈКП Водовод и канализација одржава и управља. 

 
Следећа слика показује пуни скрининг агломерације, укључујући сва насељена места у 

надлежности града Зрењанина. 

 



  

70 
 

 
 

Слика 17. Предложена агломерација Зрењанин 

 

Српски Итебеј, државна мониторинг станица, налази се близу српско-румунске границе. 

Резултати из 2010-2011. године (последњи доступни) указују на благо повишену 

концентрацију нутријената (азота, фосфора), БПК и ХПК, суспендованих чврстих 

материја, што може бити последица планинских притока Бегеја у Румунији, које носе 

значајну количину седимента, што прелази дозвољене границе за добар еколошки статус 

реке Бегеј. 

 
Такође, требало би имати у виду да су анализе речних седимената спроведене у 2006. 

години (од стране Универзитета у Новом Саду) указале на контаминацију седимента 

канала различитим тешким металима (Fe, Mn, Cd, Cu, Zn, Cr). 

 
Информације добијене из генералног пројекта ППОВ-а указују на седимент и у реци 

Бегеј и у Александровачком каналу који је у великој мери контаминиран минералним 

уљима, полицикличним ароматичним угљоводоницима, пестицидима, тешким металима 

итд. 

 
Као последица тога, присуство никла, цинка, бакра и олова у седименту резервата Царска 

Бара низводно од Зрењанина је, такође, детектовано. 

 
Низводно, даље према Зрењанину, реку Бегеј оптерећују грађански и пољопривредни 

извори загађења, а уласком у Зрењанин на загађење утичу и индустријске отпадне воде. 

 
Отпадна вода која долази из индустријске зоне лоциране у југоисточном делу града се 

испушта у Александровачки канал, због тога је главни реципијент индустријске отпадне 
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воде, тешко контаминиран. (БПК5 до 4,400 mg/l, ХПК 12,400 mg/l, суспендоване чврсте 

материје до 365 mg/l). Канал се улива у реку Бегеј јужно од града, код села Мужље, око 

1.201 узводно од једне од предложених локација за ППОВ. 

 
Постоје два пункта за мониторинг узводно и низводно од града. Резултати из обе станице 

указују на повишене концентрације нутријената (азота и фосфора), БПК, сусупендованих 

чврстих материја и ХПК, који премашују дозвољене вредности за добар еколошки статус. 
 

 

 

3. ПРОЦЕНА ТРОШКОВА И АНАЛИЗА ДОБИЈЕНЕ ВРЕДНОСТИ У ОДНОСУ 

НА УЛОЖЕНА СРЕДСТВА (VALUE-FOR-MONEY) 

 

3.1.  Процена трошкова и анализа добијене вредности у односу на уложена средства 

(value-for-money) 

 

Методологијом за анализу добијене вредности у односу на уложена средства (value-for-

money) у јавно – приватном партнерству и концесијама коју је донела Комисија за јавно – 

приватно партнерство, утврђено је да се анализа вредности која се добија у односу на 

уложена средства обавезно спроводи код ЈПП без елемената концесије.  

 

Методологија се заснива на поређењу трошкова инвестиционих алтернатива, чији је циљ 

да се одабере она алтернатива која је трошковно ефективнија. Инвестиционе алтернативе 

се своде на традиционални модел (модел у коме је јавно тело инвеститор који преузима 

све ризике, укључујући ризике који произилазе из изградње и експлоатације, када се ради 

о објекту од јавног значаја) и модел ЈПП (модел у коме се одређени ризици преносе на 

инвеститора из приватног сектора). 

 

Процена трошкова и анализа добијене вредности у односу на уложена средства у 

обављању комуналне делатности финансирања, изградње, управања и одржавања 

постројењем за пречишћавање отпадних вода теритрорије града Зрењанина је вршена кроз 

следеће две варијанте:  

 

1. реализација Јавно-приватног партнерства без елемената концесије, и  
 

2. реализација пројекта финасирања, изградње, одржавања и управљања 

постројењем за пречишћавање отпадних вода територије града Зрењанина имајући у 

виду да вредност инвестиције вишеструко премашује годишње буџете града 

Зрењанина, те је изградња из сопствених (буџетских) средстава немогућа.  
 

При анализи, коришћена је претпоставка да ће уговорно јавно приватно партнерство бити 

уговорено на 30 година. 
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3.1.1. Основни трошкови града Зрењанина у овиру ЈПП 
 

 
3.1.1.-1 Трошкови града Зрењанина у оквиру ЈПП 

 

Подаци  

Укупни инвестициони трош. € 22.300.000 

Каматна стопа % 2,00 

Финансијска дисконтна стопа % 4,00 

Период (година) 30 

Инфлациона стопа % 2,00 

Трошкови животног циклуса  

NPV амортизацја € 13.367.895 

NPV каматне стопе € 4.912.053 

NPV сервисирање дуга € 18.279.947 

Годишње сервисирање дуга € 1.125.130 

Укупно номин. сервисирање дуга € 25.273.333 

Просечни номинални O&M трошкови €/a 2.585.900 

NPV O&M трошкови € 59.286.218 

Номинални годишњи трошкови O&M €/a 2.531.608 

Укупни трошкови O&M € 109.079.096 

Укупно NPV € 77.566.165 

Годишње € 3.656.738 

Укупни номинални трош. € 134.352.430 
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3.1.2. Основни трошкови града Зрењанина путем задужења 
 
 

Tабела 3.1.2.-1 Трошкови пројекта града Зрењанин путем задужења 

 
Подаци  

Укупни инвестициони трош. € 25.979.500 

Каматна стопа  % 3,00 

Финансијска дисконтна стопа % 4,00 

Период (година) 30 

Инфлациона стопа  % 3,00 

Трошкови животног циклуса  

NPV амортизацја  € 15.573.597 

NPV каматне стопе € 8.583.812 

NPV сервисирање дуга € 24.157.409 

Годишње сервисирање дуга € 1.343.294 

Укупно номин. сервисирање дуга € 38.059.968 

 0 

Просечни номинални  O&M трошкови  €/a 1.593.000 

NPV O&M трошкови € 68.988.424 

Номинални годишњи трошкови O&M €/a 2.559.433 

Укупни трошкови O&M € 130.274.369 

Укупно NPV € 93.145.833 

Годишње € 3.902.727 

Укупни номинални трош. € 168.334.336 

 
 

3.1.3. Анализа буџета града Зрењанина и ЈКП Водовод и канализација и процена 

кредитне способности 
 

Приходи локалних самоуправа се састоје од две главне групе прихода: сопствени 

приходи или такозвани изворни приходи (приходи које контролише локална самоуправа, 

како у дефинисању, тако и у прикупљању) и алоцирани или такозвани заједнички 

приходи који се прикупљају и затим дистрибуирају на централном нивоу. Закон о 

финансирању локалне самоуправе уводи нове врсте прихода кроз трансфере, који се 

генерално могу посматрати као алоцирани приходи. Трансфери се користе за 

финансирање инвестиција из државног буџета. 
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Буџет јединице локалне самоуправе се припрема на основу јединственог система 

класификације буџета, који је функционалан, економски и организационо класификован 

у складу са Законом о буџетском систему. Планирани су сви приходи, на основу 

реализације буџета из претходних година и планова за текућу годину, што је у складу 

са меморандумом о буџету за 2017. годину. 
 

У предходном периоду, град Зрењанин предао је Анализе буџета за 2011- 2016. и план за 

2017. годину, с обзиром да годишњи буџет доставља на одобрење Министарству 

финансија до 31. марта текуће године. Стога, стварни закључци за 2017. годину ће бити 

донекле различите у односу на представљени буџет. 
 

 

 

ГОДИНА 

 

 

ПЛАН ПРИХОДА БУЏЕТА ГРАДА 

 

ОСТВАРЕНЈЕ ПРИХОДА 

БУЏЕТА ГРАДА 

2011 3.462.195.821 3.176.759.165 

2012 3.950.278.927 3.809.612.352 

2013 4.856.156.304 2.692.630.006 

2014 4.118.235.240 3.524.423.997 

2015 4.945.320.470 3.839.685.631 

2016 4.299.789.030 3.818.934.873 

Табела 3.1.1.-1 Сагледавање буџета града Зрењанина 
 
 

3.1.3.1. Анализа Биланса 
 

Биланси општина и градова имају велики број ограничења и недостатака. Једна од 

највећих мањкавости је чињеница да је током деведесетих година, Влада преузела већину 

имовине локалних самоуправа. Ово је направило огроман утицај на билансе локалних 

самоуправа. Неке локалне самоуправе су наставиле да уписују ова средстава у своје 

билансе, док друга група преноси књиговодствено своју имовину на своје јединице. Због 

тога се биланси локалних самоуправа не могу поредити на логичан начин, тако да 

анализу биланса и треба узети у обзир више као илустрацију садашње ситуације него као 

чврсту чињеницу. 

 
Град Зрењанин није наставио да своје билансе књижи, али евидентира пословање кроз 

општинске буџете, што је учестала пракса међу општинама. Међутим, општине нису 

законски обавезне да наставе да исказују у финансијском извештају као што је 

предвиђено међународним финансијским стандардима. Оне су у обавези да поднесу своје 

буџетске планове, ревалоризацију и реализацију буџета скупштини општине на 

сагласност. Стога, када се размишља о инвестирању у комуналну инфраструктуру, 

важно је да се идентификује финансијска позиција и развој локалног буџета, као и 

финансијско стање јавних предузећа која учествују у пројекту. Анализа буџета града 

Зрењанин заснована је на подацима из званичних извештаја које је град предавао 

канцеларији Министарства финансија на крају сваке буџетске године, у складу са 

Законом о буџету. 
 

Главни резултати горе наведених пројекција су: 

 
- Тренутне кредитне обавезе ограничавају способност града Зрењанина за 

финансирање капиталних пројекта директно из буџета; 
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- Кумулативно укупан буџет доступан за капиталне пројеката у периоду 2014-2016, 

комплетан макроекономски сценарио је негативан и не дозвољава финансирање 

инвестиционих пројеката из буџета; 

- Постојећи оквир за додатно задуживање у периоду 2014-2016, као резултат већих 

прихода и отплате постојећих кредита. 

 
Стога, на основу ове анализе, град има ограничене изворе финансирања за заједничко 

финансирање пројекта у наредним годинама. 
 

3.1.3.1.1. Анализа буџета ЈКП Водовод и канализација 
 

Након детаљне анализе буџета ЈКП Водовод и канализација и кредитне способности 

можемо извући следеће закључке: 

 
- ЈКП Водовод и канализација, нето профит је знатно испод 0% такође, као резултат 

повећање трошкова и смањење субвенција је имало велики утицај на финансијску и 

оперативну стабилност ЈКП Водовод и канализација. 

 

- Оперативне субвенције добијене од града су у просеку 12,7% удела у приходима 

пословања у посматраним годинама (2011 - 2015.) и биле су довољне да покрију 

оперативне губитке; 

 
- Трошкови радне снаге чине највећи део укупних трошкова, достигавши 60% у 

2013. годеини, са тенденцијом повећања; 

 
- Трошкови амортизација су у просеку 13% од укупних трошкова за период 2012- 

2015 и стабилни су током година. Ово је доказ да су средства више или мање 

обезвређена амортизацијом; 

 
- ЈКП Водовод и канализација ради са новчаним средствима која су испод 

очекивања за једно комунално предузеће. Генерисана новчана средства су 

недовољна за финансирање улагања. Већина инвестиција се финансира директно 

из града или се обезбеђују субвенције за капитална улагања; 

 
- Стопа наплате у граду Зрењанину је веома висока, у просеку 90% у 2013. години и 

наредним годинама се повећава, али је нижа код домаћинстава; 

 
- Тренутне тарифе за воде и отпадне воде нису довољне да покрију оперативне 

трошкове, иако је за ЈКП Водовод и канализацију ниво субвенција који би требало 

да покрије трошкове тешко проценити у недостатку центра праћење трошкова на 

основу система управљања финасијама; 

 
- Коефицијент покривања трошкова опада и као резултат повећања тарифа, 

применом Тарифне корекције; 

 

- Основна средства нису редовно ревалоризована у претходним годинама. У 

инфлаторном окружењу, као што је било у Србији, ово доводи до мањег 

приказивања базе активе у билансу стања, али и да благог трошка амортизације 
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што може довести до мањег трошка постављеног испод нивоа повећања 

трошкова. 

 
- Показатељи задужености су прилично ниски и у границама. 

 
- ЈКП Водовод и канализација припрема годишњи план и буџет, у складу са 

смерницама које добија од Министарства финансија. Не постоји више 

вишегодишње планирање, интегрисано са годишњим планирањем и буџетиским 

циклусом; 

 
- Управљање буџетом је централизовано на нивоу директора; 

 
- Не постоји формула за одређивање тарифа или поступак, с обзиром да је актуелна 

локална политика да се повећање тарифа ограничи са инфлацијом за следећу 

годину; 

 
- Првих 10 великих дужника у ЈКП Водовод и канализација чини 69% од укупног 

износа потраживања у 2013. години. Односно, дугови предузећа у 

администрацији или ненаплаћени дуг јавних институција; 

 
- Прва четири највећа повериоца ЈКП Водовод и канализација чини 88% од укупног 

износа дуговања у 2013. години. Тај дуг је резултат недостатка новца. 
 

3.2. Финансијска анализа пројекта 
 

Тренутна ситуација је таква, да већина инвестиција у комуналну инфраструктуру се 

финансира из локалног буџета. Локални буџети су извор директних инвестиција и/или 

даваоци гаранција за комерцијалне кредите банкама. Након завршетка инвестиције, 

стечена имовина се преноси на јавна комунална предузећа која су одговорна за 

побољшање и одржавање комуналне инфраструктуре и постају део њиховог биланса 

стања, и обично немају никакве финансијске обавезе према локалном буџету за ову 

имовину. Ипак , ако јавно-комунална предузећа не сервисирају своје дугове, Влада или 

локална самоуправа има законску обавезу да преузме све обавезе и покрије финансијске 

обавезе. 
 

3.2.1. Макроекономски услови 
 

Према последњој процени Републичког завода за статистику, економске активности 

Републике Србије, у 2013. години има солидану стопу раста од 2,4%. Околности у српској 

економији у 2013. години су неповоњне него што је приказана стопа раста. Највећи део 

економије је у рецесији, а укупни раст је резултат једнократног повећања пољопривредне 

производње, изнад 20% (због опоравка од суше 2012. године), као и снажног раста у 

производњи неколико компанија (Фиат, Ниш). Стога, основе за економски раст у 2014. 

години су постављене и тренд постепеног раста је настављен у 2015. и 2016. години. 

С обзиром да Влада спроводи успешно мере финасијеке консолидације, процењено је 

да ће ове године на годишњем нивоу доћи и до раст БДП-а, јер није било смањења 

економске активности. Цена и конкурентност домаће економије је на задовољавајућем 

нивоу, али блага депресијација може и додатно побољшати. 
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3.2.1.1. Економски трендови 
 

Према прелиминарним резултатима Републичког завода за статистику процењује се, 

стварни раст БДП-а који је од 2013. године у порасту, Q4 је 2,6%. Овај раст је био 

солидан, али ипак нешто мањи од оног који је постигнут у кварталу (Q3) (3.7%) који је 

указао на успоравање економске активности. Потврда за ово је сезонско кориговање 

БДП-а, што показује да је вредност сезонски прилагођеног БДП-а у Q4 била 0,5% мања 

од оне у Q3. Позитивни ефекти настављају се и у наредном периоду. 
 

3.2.1.1.1. Инфлација 
 

Од почетка 2013. године, инфлација у Србији је изузетно ниска; тај тренд се наставља до 

краја године, када је инфлација износила 2,2%, што је незнатно испод циља Народне 

банке Србије (НБС). Успоравање инфлације и њен пад на историјски најнижи ниво је 

углавном резултат утицаја домаће потражње, као и релативне стабилности динара. Иако 

је инфлација у јануару 2014. године износила 1,5%, процењује се да је овај скок 

привремене природе, с обзиром да је изазван сезонским повећањем цене хране, као и 

једнократним растом цене енергије и комуналних услуга, као и због повећања посебне 

стопе пореза на додату вредност (ПДВ) и акциза. У односу на децембар 2016. године, 

индекс потрошачких цена, који представља меру просечне промене малопродајних цена и 

услуга које се користе за личну потрошњу, забележио је раст од 2,4%. Инфлација у 

Србији, према подацима Републичког завода за статистику, у марту 2017. године порасла 

је за 0,2 % у односу на фебруар, док је у односу на исти месец прошле године повећана 

за 3,6 %. Као и у другимземљама, утицај хладног времена на инфлацију је привремен и с 

нормализацијом времена се очекује да ће доћи до постепеног ишчезавања овог ефекта. 

Да су инфлаторни притисци и даље ниски, потврђује и кретање потрошачких цена по 

искључењу хране, пића, енергије и цигарета (базна инфлација), које су у првом 

тромесечју ове године незнатно повећане за 0,2%. Имајући то у виду, очекује се да ће 

инфлација и у наредном периоду остати ниска и стабилна и да ће се кретати у границама 

циља од 3,0% ± 1,5 процентних поена. 
 

3.2.1.1.2. Дефинисање дисконтних стопа 
 

Дисконтна стопа је важан фактор за финансијске и економске анализе. Служи за 

израчунавање процењене вредности данас, за будуће новчане токове. Две различите 

стопе попуста се примењују у пројекту: финансијска дисконтна стопа за финансијске 

анализе и социјална дисконтна стопа за економске анализе. 

 
3.2.1.1.2.1. Финансијска дисконтна стопа 

 

Финансијска дисконтна стопа је у суштини могући трошак капитала коришћен у 

планирању инвестиције. Постоје у начелу три приступа за процену најпогодније 

дисконтне стопе у земљи: 

1) први процењује стварне (пондерисане) трошкове капитала у земљи, циљ процене 

је реална стопа поврата на обвезнице Владе (маргинални директни трошак јавних 

средстава) или, дугорочно реална каматна стопа на локалне комерцијалне 

кредите. 

2) Другим приступом успоставља се максимално ограничење вредности за 

дисконтну стопу, процењује се на стопу проврата од просечног финансијског 

портфолија у земљи. 

3) Трећи приступ треба да утврди процену граничне стопе од реномираних 

издавалаца хартија од вредности у земљи, уколико их има. 
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Практично, међутим, Водич ЕК за CBA (ЦБА) 2008, подржава јединствену вредност 

референтне дисконтне стопе. То значи да чак и када је пројекат регионалан или 

специфичног корисника, релевантна могућност трошкова капитала треба да се заснива 

на Европском портфолију. Штавише, интеграција финансијског тржишта требало би да 

доведе до јединствене вредности. 
 

Под горњом премисом, на основу претходног Водича ЕК за CBA (ЦБА) у земљама 

кандидатима, реална фиксна финансијска дисконтна стопа је 4%, која је узета у обзир 

за токове трошкова израженог у сталним ценама. Када се примењују тренутне цене, 

номинална дисконтна стопа узима у обзир и инфлацију. 
 

3.2.1.1.2.2.  Социјална дисконтна стопа 
 

Социјална дисконтна стопа треба да одражава поглед друштва на будуће користи и 

трошкове наспрам садашњих. То може да се разликује од финансијске стопе поврата због 

бројних неуспеха на финансијском тржишту. Традиционално гледиште предлаже да 

маргиналне јавне инвестиције треба да имају исти поврат као приватне, тако и јавне 

пројекте могу заменити приватни пројекти. Други приступ је да се социјална дисконтна 

стопа изведе од предвиђеног дугорочног раста економије. 
 

Приближна и генерално коришћена формула за процењивање социјалне дисконтне стопе и 

стопе раста се може изразити на следећи начин: r = e.g. + p; где је r реална социјална 

дисконтна стопа јавних средстава; g је стопа раста јавних расхода; е је еластичност 

маргиналне социјалне помоћи у односу на јавну потрошњу, а p је стопа преференције 

чистог времена. Ови параметари се тешко процењују тренутно за Србију. 
 

Циљ је поставити потребну стопу поврата која одражава планиране друштвене циљеве. 

Предложена социјалне дисконтне стопе за земље кохезије је 5%. 
 

систему који је уведен 2002, уводи и финансирање и способност да се општине задуже 

за инвестиције. 
 
 

3.3. ОСНОВНИ ТРОШКОВИ ПРОЈЕКТА 

 

Процењена вредност јавног уговора приказана је у следећој табели: 
 

Табела 3.3..-1. процењена вредност јавног уговора 
 

Период животног циклуса: 30 година 

Пројектовање и изградња:                      4 године 

Укупни трошкови инвестиције: 22,3 Mио. € 

Сви трошкови су без ПДВ-а 

 
У следећој табели приказани су основни трошкови пројекта пројектовања, изградње, 

управљања и одржавања ППОВ-а за територију града Зрењанина: 
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Tабела 3.3.-2 Основни трошкови пројекта (у милионима евра) 
 
Ставка 

Укупни трошкови 

пројекта 

(A) 

Недозвољени 

трошкови* (B) 

Дозвољени 

трошкови 

(C)=(A)-(B) 

1. Трошкови планирања и пројектовања 775,313 - 775,313 

2. Куповина земље - - - 

3. Изградња 10,323,994 - 10,323,994 

4. Постројења и машинска опрема 8,803,198 - 8,803,198 
 

5. Непредвиђени трошкови 1,061,681 - 1,061,681 

6. Kорекција цена (по могућности) - - - 

7. Tехничка помоћ 364,597 - 364,597 

8. Oдноси са јавношћу 54,344 - 54,344 

9. Надзор током спровођења изградње 912,176 - 912,176 

10. Mеђузбир 22,295,302 - 22,295,302 

11. (Порези и накнаде) - - - 

12. Укупно 22,295,302 - 22,295,302 

* Недозвољени трошкови обухватају (i) трошкове ван дозвољеног периода, (ii) трошкове који 
нису дозвољени према националним прописима (члан 56 (4) Регулативе Савета 1083/2006), (iii) 

остале трошкове који нису представљени за суфинансирање. 

** ПДВ није укључен у ову ставку; ставка укључује само дозвољене локалне законске порезе, 

накнаде, и дозволе. 

 
3.3.1. Пројекција капиталних трошкова 

 
Инкрементална анализа захтева процене трошкова за оба сценарија - "са пројектом" и 

"без пројекта", који су, такође, преузети из Feasibility студије из 2015. године. Сценарио 

"са пројектом" укључује инвестиционе трошкове за санацију и проширење система за 

снабдевање водом и канализационог система као и релевантне пројекције текућих 

трошкова за њихов рад, одржавање и администрацију (ОМ &Адм). 
 

Инвестициони трошкови су предвиђени у сценарију "са пројектом" и у врло ограниченој 

мери у сценарију "без пројекта", што у основи претпоставља наставак status quo без 

икаквих већих унапређења система. 
 

Инвестициони трошкови укључују све мере санација и проширења предвиђене за период 

2016-2019. године, подељени на грађевинске радове и електромашинску опрему, са 

процењеном резидуалном вредношћу и стопом амортизације у зависности од различитог 

корисног века трајања. 

 
Додатне компоненте су продаја земљишта, услуге пројектовања и надзора радова, као и 

остале услуге техничке помоћи Јединици за спровођење пројекта (ЈСП) која ће вршити 

спровођење пројекта, као и локални порези, надокнаде и дозволе које се односе на 

пројекат и спровођење радова, (техничке) непредвиђене трошкове и корекцију цена због 

инфлације. 
 

Инвестиције су подељене на фазе у складу са предложеним планом набавке, који је 

разматран у Feasibility студији, одвојене су за воду и канализацију по врсти инвестиције 

тј: земљиште, планирање/пројектовање, припрема градилишта, главни радови, 

постројење и машинска опрема, техничка помоћ и обуке, наздор, односи с јавношћу, 

непредвиђени трошкови и порези/јавни намети. 
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Предложени инвестициони трошкови за вредносне компоненте пројекта приказани су у 

следећој табели: 
 

Tабела 3.3.1.-1 Инвестициони трошкови пројекта (милиони, €, константне цене, 2015.) 
 

Инвестициони трошкови пројекта 
Укупно 2017- 

2020. 

 

2018. 
 

2019. 
 

2020. 
 

2021. 

Отпадне виде – ППОВ Зрењанин      
Земља 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Планирање/пројекат 0.750 0.750 0.000 0.000 0.000 

Припрема градилишта 0.600 0.000 0.600 0.000 0.000 
 

Главни радови 8.790 0.000 2.470 4.740 1.580 

Постројења и машинска опрема 8.280 0.000 0.000 3.540 4.740 

Техничка помоћ и обуке 0.350 0.175 0.175 0.000 0.000 

Надзор 0.854 0.000 0.124 0.414 0.316 

Односи са јавношћи 0.050 0.013 0.013 0.013 0.013 

Непредвиђени трошкови 0.984 0.047 0.169 0.435 0.332 

Порези/јавни намети 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Укупни инвестициони трошкови 20.657 0.984 3.550 9.142 6.981 

Укупни недозвољени инвестициони 
трошкови пројекта 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

Укупни дозвољени инвестициони 

трошкови пројекта 

 

20.657 
 

0.984 
 

3.550 
 

9.142 
 

6.981 

 

Укупни дозвољени инвестициони трошкови пројекта (укључујући непредвиђене 

трошкове), са константним ценама из 2016. године, износе 20.657 милиона евра. 

 
Укупни недозвољени инвестициони трошкови са константним ценама из 2016. године 

износе 0 милиона евра. 

 
Специфични дугорочни инвестициони трошкови по глави становника, са константним 

ценама из 2016. године, износе приближно 244 евра/глави становника за компоненту 

пројекта која се односи на сакупљање и пречишћавање отпадних вода – на основу 

укупног броја становника (корисника) у граду Зрењанину који треба да буду покривени 

услугама у 2018/2019. години (време завршетка прве фазе пројекта). 

 
За израчунавање и услуга пројектовања и надзора, локалних пореза, надокнада, дозвола 

и непредвиђених трошкова, пошло се од следећих претпоставки: 

 
- Главни пројекат: око 4% нето инвестиционих трошкова компоненти FIDIC црвена 

књига. Главни пројекат за компоненте FIDIC Жута књига око 2% до 3% трошкова 

радова већ укључених у нето инвестиционе трошкове с обзиром да су то услуге 

које треба да пруже извођачи; 

- Надзор: у просеку око 5% нето инвестиција; и 

- Локални порези, надокнаде и дозволе као што следи (сви се могу суфинансирати): 

 
 Плаћање одобрења и дозвола, Студије изводљивости: 0,3% 

нето инвестиција, 

 Верификација пројеката у складу са српским законодавством: 0,2% нето 

инвестиција и 

 Физички непредвиђени трошкови: око 5% нето инвестиција. 
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3.3.2. Пројекција оперативних трошкова 
 

Просечни инкрементални финасијски трошкови (AIFC, у РСД или ЕУР по м3) су 

одговарајућа приближна вредност за дугорочне маргиналне трошкове система 

снабдевања водом и канализационог система који ће бити реализовани. AIFC се добија 

дељењем дисконтоване вредности (нето садашња вредност): укупних трошкова услуга 

(трошкови инвестиција и рада, управљања и административни трошкови – ОМ&Адм) 

дисконтованом количином обрачунате дистрибуиране воде или пречишћених 

отпадних вода. 

Следећа формула описује математичку функцију: 
 
 

AIFC =  
 
При чему је: Q = Обрачуната потрошња воде, q = дисконтна стопа, t = године (0, 1, ...., 

T), T = прошле годне. 
 
AIFC су добре референце или замена за одређивање будућих цена које су неопходне за 

покривање трошкова услуга. 

 
AIFC су урачунати за целокупни сиситем снабдевања водом и канализациони сиситем 

који су настали у оквиру пројекта у оба сценарија. 

 
Поред тога, AIFC су израчунати засебно за сваку инвестицију и трошкове ОМ&Адм. 

Израчунавања су вршена константним ценама из 2015. године, на основу периода од 30 

година (2015 – 2044.) са дисконтном стопом од 5%. 

 
Следеће ставке трошкова размотрене су при израчунавању AIFC: 

 
- Резидуална вредност постојеће инфраструктуре; 

- Инвестициони трошкови за санацију и проширење система; 

- Трошкови поновног инвестирања у замену основних средстава; 

- Резидуална вредност целокупне инфраструктуре на крају периода анализе 2045. 

године; 

- Трошкови ОМ&Адм који се односе на постојећу и нову инфраструктуру. 

 
Резидуална вредност постојеће инфраструктуре је унета у прву годину, а резидуална 

вредност пројектне инфраструктуре у последњу годину анализе. Сви остали подаци о 

трошковима су унети у годину у којој се реализују. 

 
У сценарију "са пројектом", размотрени су само инвестициони трошкови пројекта и 

пратећи трошкови реинвестирања. 

 
За израчунавање трошкова поновних инвестиција и резидуалних вредности средстава, 

пошло се од следећих претпоставки: 
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Економско трајање основних средстава: израчунавање трошкова поновног 

инвестирања и резидуалних вредности вршено је на основу корисног века трајања 

различитих поза компоненти: 

 
- Радови на цевној арматури 40 година; 

- Грађевински радови 40 година и 

- Електро-машинска опрема 15 година. 

 

3.3.2.1. Резидуална вредност основних средстава 

 
Резидуалана вредност постојећих основних средстава претпоставља да целокупна 

постојећа инфраструктура има резидуалну вредност 0 (услед лошег стања 

инфраструктуре). 
 

3.3.2.2. Резидуална вредност нових инвестиција 

 
Резидуална вредност нових инвестиција у 2047. години израчуната је на основу свих 

планираних инвестиција и претходно поменутог корисног века трајања. 

 
Трошкови ОМ&Адм, коришћени у калкулацијама, који су приказани израчунати су као 

инкрементална вредност AIFC од 0.27 ЕУР/м3 за целокупни систем. 
 

 

Tабела 3.3.2.2.-1 AIFC пројектне компоненте 

Ставка Сценарио “са пројектом” Сценарио “без пројекта” Инкременталне вредности 

 
 

AIFC 

(€/m3) 

НПВ 

2047 

(000’ €) 

2017- 
 

AIFC 

(€/m3) 

НПВ 

2047 

(000’ €) 

2017- 
 

AIFC 

(€/m3) 

НПВ 

2047 

(000’ €) 

2017- 

Отпадне воде 

Укупно 

 

0.52 
 

60,870 
 

0.27 
 

27,542 
 

0.25 
 

33,328 

Инвестиције 0.16 18,323  0 0.16 18,323 

OM&Адм 0.38 44,176 0.27 27,542 0.11 16,635 

Резидуална 
вредност 

 

0.01 
 

1,629  
 

0 
 

0.01 
 

1,629 

 
Пројекције наведених трошкова укључују фиксне трошкове (одржавање, запослени и 

административни трошкови) и варијабилне трошкове (електрична енергија, потрошни 

материјал, одлагање муља, надокнада за одлагање отпадних вода). Табеле у наставку 

приказују предвиђени развој годишњих трошкова ОМ&Адм у константним ценама из 

2016. године за период планирања од 2017-2047. године, сценарије за "са пројектом" и 

"без пројекта". Процена трошкова ОМ&Адм извршена је на основу претпоставки 

дефинисаних за оба сценарија садржаних у следећој табели која је преузета из Feasibility 

студије из 2015. године: 
 
 

Tабела 3.3.2.2.-2 Приказ трошкова OM&Aдм за отпадне воде “са пројектом” (милиони €, 

константне цене, 2016.) 
 

Ставке 
Текуће 

стање 

 

Пројекције …… 

Година 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2027. 2037. 2047. 

Материјали/ хемикалије 
(у вези са мерама) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,088 0,193 0,204 0,244 0,276 



  

83 
 

Mатеријали/ хемикалије 
(у вези са постојећим 

системом) 

0,094 0,094 0,094 0,094 0,106 0,108 0,118 0,123 0,128 

Електрична енергија 
(у вези са мерама) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,130 0,257 0,241 0,291 0,342 

Електрична енергија 

(у вези са постојећим 

системом) 

0,114 0,114 0,114 0,114 0,127 0,148 0,158 0,178 0,197 

Tрошкови запослених 0,660 0,660 0,660 0,660 0,660 0,660 0,660 0,660 0,660 

Одржавање/ поправка 
(у вези са мерама) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,052 0,052 0,052 0,052 

Oдржавање/поправка 
(у вези са постојећим 

сиситемом) 

0,026 0,026 0,026 0,026 0,032 0,088 0,066 0,071 0,079 

 

Tрошкови испуштања 

отпадних вода 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Трошкови одлагања муља 0,000 0,000 0,000 0,000 0,131 0,266 0,283 0,277 0,272 

Aмортизација 0,503 0,503 0,503 0,503 0,503 0,772 0,772 0,772 0,772 

Испуштање отпадних вода 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Oпшта администрација 0,196 0,196 0,196 0,196 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 

Укупни трошкови O&M 1,593 1,593 1,593 1,593 1,946 2,712 2,722 2,837 2,946 
 

У начелу, претпоставља се да ће се трошкови ОМ&Адм нагло повећати након 2018. 

године у сценарију "са пројектом", али незнатно у сценарију "без пројекта". 

 
У сценарију "са пројектом" пројекције су да ће се трошкови ОМ&Адм ЈК повећати на 

око 1.946 милиона евра у 2020. години (изражено у константним ценама из 2016. године), 

углавном као последица изградње додатне инфраструктуре у оквиру пројекта. Као 

последица претпостављеног реалног повећања плата, трошкова енергије и осталог 

важног потрошног материјала, пројекције су да ће се трошкови ОМ&Адм даље 

повећавати до износа од 2.722 милиона евра у 2027. години. 

 
У сценарију "без пројекта" очекује се да ће трошкови ОМ&Адм остати на скоро истом 

нивоу током читавог пројектног периода (разлог су трошкови неамортизације постојећих 

средстава који неће бити обновљени). 

 
3.3.3. Пројекција прихода 

 
Клучни улазни податак за финансијску анализу пројекта ЈПП је цена која ће се 

примењивати за услуге снабдевања водом и канализације у граду Зрењанину за 

корисника. Иако је очигледно да цене треба да обезбеде покривање трошкова, оне 

имају друштвено-економске импликације које треба пажљиво размотрити. 
 

Анализа платежне способности се односи на садашњу и будућу могућност домаћинстава 

као корисника услуга да плате услуге снабдевања водом и услуге канализације на подручју 

града Зрењанина. На основу пројекција дохотка по домаћинству и анализе платежне 

способности, настоји се одговорити на питање која је максимална цена 

канализације која се може платити, такође узимајући у обзир потребу домаћинстава да 

покрију услуге управљања отпадним водама у складу са принципом "загађивач плаћа". 

 
Како би се у разматрање узела економска ситуација најсиромашнијих домаћинстава, 

граница платежне способности за услуге снабдевања водом и канализације, обезбеђене у 

оквиру пројекта, одређена је као 3% нето (расположивог) прихода домаћинстава у три 

најниже дециле, на основу испуштања отпадних вода при ограниченој минималној 
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потрошњи воде по глави становника од 88 литара дневно. Ово ограничење је око 

1,25% нето прихода просечног домаћинства, израчунато на основу просечне 

потрошње воде од око 150 литара/дневно. 

 
Без обзира на ово ограничење референтне вредности, већа цена услуга се може 

разматрати ако ограничења опште платежне способности угрожавају финансијску 

одрживост оператора или пројекта. У таквим случајевима треба размотрити посебне мере за 

смањење оптерећења платежне способности код најсиромашнијих домаћинстава како би се 

она задржала у оквирима поменутих референтних вредности. 

 
Анализа платежне способности у оквиру овог пројекта укључује следеће: 

- Процену прошлих и садашњих односа нивоа цене и платежне способности; 

- Одређивање  максималне  цене  услуге  која  се  може  платити  на  новоу  града 

Зрењанина и 

- Препоручено   повећање   цене   које   ће   бити   предложено   ЈКП   Водоводу  и 

канализацији и становништву (корисницима) обухваћеним пројектом. 
 
Како би био задовољен принцип "Загађивач плаћа", који преовладава у ЕУ, цена 

канализације за две категорије корисника је с намером подстакнута да конвергира. Овај 

принципа диктира цену пречишћавања отпадних вода за исту количину испуштених 

отпадних вода. С обзиром да важећи локални прописи захтевају предтретман 

индустријских отпадних вода како би се смањила количина отпадних вода која се испушта 

у канализациону мрежу до нивоа који се може прерадити са количинама отпадних вода 

из домаћинстава, предложена цена се у потпуности ослања на принцип исте цене 

пречишћавања отпадних вода за јединичну количину отпадних вода. Тренутна разлика 

у цени пречишћавања отпадних вода између ове две групе је релативно велика. Имајући у 

виду да је важећа цена за остале кориснике осим домаћинстава врло висока у поређењу са 

ценама за домаћинства и у нивоу потпуног покривања трошкова, конвергенција треба да 

се деси након завршетка пројектног периода. 

 
У сврху те процене, размотрена је платежна способност три најниже дециле прихода 

домаћинстава. С обзиром да у Србији нема података о приходу домаћинстава по 

децилама на нивоу општина, узета је замена. Она је настала коришћењем расположивих 

података о просечном приходу по домаћинству у граду Зрењанину који је затим подељен на 

дециле при чему је као референца коришћен приход по домаћинству подељен на 

дециле на националном нивоу. 

 
3.3.4. Процена финансијске одрживости пројекта 

 
Упутство спровођења Методологије за Кост-Бенефит (Cost-Benefit) анализу захтева 

процену финансијске одрживости пројекта, која треба да докаже да су кумулативни нето 

новчани токови предложени оператору позитивни током целог посматраног периода. 

Нето новчани токови који су узети у обзир за ову анализу укључују: 
 

 Укупне инвестиционе трошкове, укључујући реинвестирање за замену активе; 

 Приходе оператера за услуге, укључујући накнаде за прикључивање; 

 ОМ&Адм трошкове оператера за услуге; 

 Промене у радном капиталу генерисане од стране пројекта; 

 Примењени капитални ресурси за инвестицију (ЕУ, национални буџет, грантови); 
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 и сервисирање дуга уговорених кредита. 

 
У Пројекат је уграђен и постојећи систем за генерисање прихода, анализа финансијске 

одрживости процењује да се ЈКП Водовод и канализација укључи у пројекат, које иначе и 

управља водоснабдевањем и системом канализације, укључујући и у рад будућег 

ППОВ-а. 
 

Финансијска одрживост у ЈКП Водоводу и канализација заснива се на новчаним 

токовима, која укључује све оперативне токове готовине (приходи и трошкови ОМ&А), 

као и новчане токове за снабдевање водом и отпадном водом, инвестиције и 

финансирање генерисано од стране постојеће инфраструктуре снабдевања водом и 

отпадним водама, од стране пројекта и осталих инвестиционих програма у отпадне воде 

извршених у области услуга којима управља ЈКП Водовод и канализација. Ослања се на 

индикаторе и перформансе који су истакнуте у табели 4.4.3-1. 
 

Tабела 3.3.4. -1 Финансијска одрживост пројекта (Милиони РСД) 
 

   Пројекција ……   

Ставка 2017 2018 2019 2020 2021 2027 2030 2037 2047 

Комплетан систем          
Укупни финанс. 

приходи 
186.339 693.065 1,301.160 1,005.376 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Укупни оператив. 

приходи 
149.644 157.264 175.146 282.021 298.306 391.465 445.469 506.143 748.542 

Укупни прилив 335.983 850.329 1,476.307 1,287.397 298.306 391.465 445.469 506.143 748.542 

Укупни оператив. 

трошкови 
138.946 144.503 149.561 204.375 283.094 318.483 358.266 403.090 507.208 

Укупни инвестиц. 

трошкови 
186.339 710.275 1,301.160 1,005.376 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Плаћање камата 0.745 1.736 5.328 9.941 11.952 10.458 4.930 0.000 0.000 

Осигурање кредита 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 19.920 19.920 19.920 0.000 

Порези 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 9.190 

Укупан одлив 326.030 856.514 1,456.049 1,219.693 295.046 348.861 383.116 423.010 516.397 

Укупно токови 

готовине 
9.953 -6.186 20.257 67.705 3.260 42.604 62.353 83.132 232.145 

УКУПНО 

кумулативни 

токови готовине 

 
9.953 

 
3.767 

 
0.000 

 
67.705 

 
70.965 

 
234.925 

 
505.976 

 
886.876 

 
2,526.900 

 

 

Табела  3.2.6.-2  одражава  предвиђене  годишње  новчане  токове,  ситуацију на  крају 

године за цео систем, као и кроз цео период анализе пројекта. 
 

Табела 3.3.3.-2 Ситуација годишњих токова готовине управљање водама и отпадним водама 
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Табела 3.2.6.-3 за цео систем финансијског учинка наспрам дефинисаних финансијских 

циљева. 
 
 

Табела 3.3.4.-3 Индикатори и финансијске перформансе пројекта (милиони РСД) 
 

 Циљ Пројекција …… 

Ставка  2017 2018 2019 2020 2021 2027 2030 2037 

Укупан Систем          
EBITDA + сваке године 10.699 12.761 25.585 77.646 15.212 72.982 87.203 103.052 

EBIT + сваке године -53.462 -53.967 -43.477 6.373 -97.390 -53.052 -50.589 -47.596 

Оператив. токови готовине + сваке године 9.953 -6.186 20.257 67.705 3.260 42.604 62.353 83.132 

Крај године у готовини + сваке године 9.953 3.767 0.000 67.705 70.965 234.925 505.976 886.876 

Трошкови рада / O&M  60.6% 60.6% 60.6% 45.7% 34.0% 33.8% 32.9% 32.0% 

Трошкови енергије / O&M  10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 17.8% 20.6% 21.4% 22.5% 
 

 Циљ Пројекција …… 

Ставка  2017 2018 2019 2020 2021 2027 2030 2037 

Покривеност O&M трош.  108% 109% 117% 138% 105% 123% 124% 126% 

Проценат корекције  95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 

DSCR >1,3 14.4 7.4 4.8 7.8 1.3 2.4 3.5 5.2 

DSCR – кумулатив. готовин  30.78 5.95 4.74 4.14 2.91 3.86 10.46 -54.66 

CRR >1,0 0.7 0.7 0.8 1.0 0.7 0.8 0.9 0.9 

SFR >20% 2% 1% 0%    106%  

 

Табела 3.2.6.-3 (за EBITDA, EBIT) одражава главне годишње пројектоване финансијске 

резултате рада система у периоду анализе пројекта. 

 

3.4.  АНАЛИЗА РИЗИКА 

 

Најбитнији део анализе и припреме сваког инвестиционог пројекта па тако и пројеката 

јавно-приватног партнерства у граду Зрењанину је анализа ризика којима је пројекат 

изложен од фазе финансирања, изградње, преко фазе рада и одржавања па све до фазе 

преноса власништва на јавног партнера. Зато ћемо пажљиво размотрити ризике којима је 

пројекат изложен, описати их, квантификовати идентификоване ризике и алоцирати 

ризике. 

 

Генерално ризике можемо поделити у две основне групе: 

• системске и 

• несистемске 

Чињеница да два партнера управљају овим ризицима на различитом степену 

ефикасности, представља главни основ за примену јавно-приватног партнерства. 

 
Јавни сектор по својој природи није склон већем ризику и настоји да у процесу припреме 

јавне инвестиције одабере онај модел инвестирања који ће минимизирати вероватноћу 

негативних финансијских догађаја који упућује на повећану вероватноћу додатних 

плаћања из буџетских средстава. Приватни сектор, с друге стране, склонији је да преузме 

додатни ризик, али он користи разне финансијске технике како би тим ризиком боље 

управљао. Приватни сектор боље управља појединим врстама ризика на начин да, 

инвестирајући у бројне пројекте, стиче искуство и знања те формира базе података о 

понашањима прихода и трошкова које му помажу у процесу процене ризика. Јавни 

сектор, посебно локални јавни сектор, нема могућност за диспрезију ризика на више 

пројеката из разлога што се, углавном, на одређеноj територији инвестира у појединачне 
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врсте пројеката. Инвеститор из приватног сектора може улагати у више пројеката у више 

градова и на тај начин формирати обухватну базу података о специфичним ризицима који 

га стављају у бољу позицију управљања ризицима од јавног сектора. 

 

За разлику од несистемских ризика, системске ризике није могуће смањити испод 

одређене граничне вредности. На њих се обично не може утицати или се може утицати 

ограничено уз велике трошкове. Такви ризци су на пример: политички ризици, 

инфлација, виша сила и слично. 

 

Основну групу ризика коју ћемо посматрати у пројекту јавно-приватног партнерства 

финансирања, изградње управљања и одржавања постројења за пречишћавање отпадних 

вода територије града Зрењанина су следећи: 

 

 Ризици везани за процес финасирања 

 Ризици везани за процес изградње 

 Ризици везани за процес рада и одржавања 

 Остали ризици у пројекту 

 

3.4.1.  Идентификација ризика 

 

У наставку се даје преглед наведених ризика, које ћемо приказати и у форми табеле кроз 

матрицу ризика. 

 

3.4.1.1. Ризици везани за изворе финансирања пројекта 
 

То су ризици у вези са финасирањем пројекта, и који су повезани са фиксним и 

променљивим трошковима у укупним оперативним трошковима, који настају услед 

промене прихода. Изузетно важан за пројекат у Зрењанину, из разлога пројектног 

финасирања (обезбеђивања средстава за финансирање пројекта), и способност 

инвеститора да управља овим ризиком, као и да се несиситемски ризици у што већој мери 

смање.  

 Ризик каматне стопе – сасим је извесно да ће за време трајања пројекта доћи до 

промене каматне стопе, а самим тим и камате. Уговарањем каматне стопе с двије 

компоненте: варијабилном и фиксном. Варијабилна каматна стопа одражава стварну 

вредност новца на финасијском тржишту и усклађује се са ЛИБОР, ЕУРИБОР или 

ПРИМЕ РАТЕ. Наравно да каматна стопа утиче на трошкове финасирања пројекта. Оно 

што смо истакли способност инвеститора да управља овим ризиком истичемо да треба 

наћи прихватљиву меру из разлога настојања уговарања фиксне каматне стопе на дужи 

рок резлтира већом укупном каматном стопм, дакле и каматом. 

 Валутни ризик – јасно је да пројекат у Зрењанину је подложан валутном ризику, из 

разлога вероватног уговарања кредита у еурима а наплате у динарима. Инвеститор је 

изложен валутном ризику због промене курса ( курсне разлике), која повећава расходе и 

смањује добит.  

Утицаја ових ризика на инвестицију се умањује индексирањем у еурима и усклађивањем 

за званичну стопу инфлације у еврозони утврђене на основу података Европске централне 

банке и уговарањем инструмената заштите. 

Обавеза приватног партнера је да управља овим ризицима, да обезбеди финасирање 

пројекта из сопствених извора финансирања или кредитних средстава. 
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3.4.1.2. Ризици везани за процес изградње новог ППОВ-а 
 

У групу ризика везаних за процес изградње новог ППОВа за територију града Зрењанина 

спадају следећи ризици; 

 Ризици пројектовања - изузетно важан сегмент изградње, односи се 

карактеристике објекта и рокове, код неких као што су локација где је теже одредити рок, 

је исто битно нагласити ризик загађења локације што одгађа време градње, додатне 

трошкове и трошкове деконтаминације. Процесу планирања и пројектовања треба 

посветити посебну пажњу  из разлога преноса овог ризика на приватног партнера. 

 Ризици трошкова изградње - превасходно се  односе на прекорачење стварних 

трошкова изградње, најчешће настаје из два разлога: укључивања нових врста трошкова 

који нису предвиђени у процесу планирања, пројектовања или због промене цена 

појединих врста трошкова. Најчешћи фактори који утичу на повећање трошкова изградње 

су: 

- Грешка у историјским подацима на основу којих се процењује изградња; 

- Врсте технологије; 

- Способност и стручности менаџера пројекта; 

- Законска ограничења; 

- Процес и врста уговарања; 

- Промене цена и остали економски параметри; 

Истраживања су показала да постоји јасан однос између сложености пројекта и 

прекорачења трошкова изградње, као и нејасне организације и неефикасности вођења 

пројекта. Исто тако законска ограничења која се двострано одражавају на трошкове 

изградње: са једне стране утврђивањем законских минимума у стандардима, док са друге 

стрене променом прописа током трајања планирања и изградње. 

 Ризик завршетка изградње – односи се на рокове изградње, бројни су узроци, а 

ми ћемо навести две изузетно важне финансијске последице: утицај на нето садашњу 

вредност и интеркаларне камате, који утичу на профитабилност пројекта.  

Наведене ризике сноси приватни партнер и исти се везују не само за благовремено 

извођење радова, већ и сам квалитет изведених радова. Предметни ризик се умањује кроз 

примену одговарајућих института облигационог права, као што су одговорност за 

материјалне недостатке и обезбеђење одговарајућих гаранција за квалитет и сигурност 

изведених радова, али и одговарајуће уговорне казне за кашњење у реализацији пројекта; 

 

3.4.1.3. Ризици везани за процес  рад и одржавање 
 

 Технолошки ризик- подразумјева увођење застарјеле технологије или током 

изградње да застари. У случају промене технологије што свакако утиче на 

профитабилност пројекта. Из тог разлога је изузетно важно да се кроз пројекат у 

Зрењанину уведу нове технологије или технологије које неће угрозити профитабилност 

пројекта. 

 Ризик оперативних трошкова – је ризик управљања  новим ППОВ-ом у фази 

експлатације. (техничи, оперативни и управљачки). Који подразумева расположивост 

услуге у уговореним стандардима и карактеристикама, и који директно утиче на 

оперативне трошкове. Техничка компонента се регулише уговором о оперативном 

управљању где се ангажује искусан оператер који познаје технику и технологију 

пречишћавања отпадних вода, коју доказује референцама, који има способност 

иновирања. Оперативна компонента се односи  на трошкове набавке сировина. 

Управљачка компонента односи се на квалификован, стручан и искусан менаџмент 

пројекта. Оперативни ризик ће се смањити постављањем искусног менаџмента и на страни 
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јавног сектора директно или индиректно укључених у пројекат у свим фазама пројекта и 

каснијом фазом предаје ППОВ-а на самостално управљање. 

Код ЈПП пројекта у Зрењанину јасно су дефинисане излазне карактеристике отпадне воде 

и стандарди који треба да се задовоље за испуштање у реципијент, што у многоме 

олакшава приватном партнеру да управља оперативним ризиком. 

 Ризик цена – овај ризик постоји и у перириоду изградње, а везан је  за улазне  

набавне цене и оперативне трошкове. Узроци промене цена могу бити различити од 

глобалниг поремећаја до основних повећана цена (инфлација), од изузетне је важности 

како за приватног тако и за јавног партнера. 

 

3.4.1.4. Остали ризици 
 

Наравно поред горе наведених ризика, постоје и бројни ризици који се не могу сврстити у 

наведену поделу ризика. Овде ћемо навести само неке: 

 Политички ризици –  подразумева промену појединих законских прописа који могу 

знатно утицати на поједине трошкове пројекта(нпр. Промене стопе пореза или увођења 

нових пореза).  

 Еколошки ризици – успостављање механизама заштите животне средине и током 

целе експолатације и усклађивање са променом законаодвсва из ове области могу 

узроковати додатне трошкове. 

 Структура учесника – у оваквом пројекту структура учесника је сложена, и  

посебно је потребно водити рачуна о њиховим односма који ће бити уређени међусобним 

уговорима којима ће се ускладити интереси свих учесника . Такође, је  изузетна важна и 

сарадња јавног и приватног партнера у свим фазама реализације пројекта.  

 

 Наравно постоје и други попут више силе, и многи други ризици. 

 

3.4.2. Процена вероватноће настанка  

 

Главни циљ у анализи ризика је процена и расподела индикатора профитабилности. Као 

прво, ово подразумева квалитативно сагледавање релевантних фактора који могу да утичу 

на вредности кључних варијабли као олакшавајућих мера укључених у пројекат и утицај 

тих фактора. На пример, инвестициони трошкови пројекта могу бити кључни и 

променљиви, лоше дефинисање различитих инвестиција које су укључене у пројекат и 

њихова цена може да представља релевантни ризик када је у питању пројекат, и припрема 

детаљног пројекта и тендерске документације са реалном проценом трошакова, може 

бити предложена  мера да се контролишу ови ризици. 
 

У процени кључних варијација промене трошкова инвестиције користе се ОМ&А 

трошкови и приходи, да се спроведе анализа вероватноће за ризик који је на 

бази (FNPV/C) ФНПВ/Ц и (FNPV/K) ФНПВ/К. Ово је рађено под претпоставком 

основног сценарија. Табела 3.2.7.2. -1 документује вероватноћу појављивања за дату 

варијацију. 
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Табела 3.4.2.-1   Претпоставке – тространа расподела вероватноће 
 

Претпоставке – тространа расподела вероватноће 
 

Варијације   Инвестиција O&M Приход 

Основни случај (Садашња вред.) МилЕура 18,3 13,0 18,6 

Mинимум  % 90% 90% 70% 

Највероватније (приказ) % 100% 100% 100% 

Mаксимум  % 120% 120% 110% 
 

Број итерација 
 # 10.000   

 

За квантификацију степена сигурности за добијене вредности индикатора 

профитабилности примењен је метод Монте Карло. Овај метод се састоји од  додељивања 

случајних вредности свих кључних варијабли истовремено (под претпоставком троделне 

дистрибуције између максималне и минималне могуће вредности) за број или су 

понављања довољно висока да би дошло до вероватноће расподеле за сваки од 

показатеља профитабилности, што је приказано у табелама испод: 
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3.4.3. Квантификација ризика 

 
KАРЕГОРИЈА/ 

ВРСТА РИЗИКА 
ОПИС РИЗИКА МЕРА УБЛАЖАВАЊА РИЗИКА 

У ОКВИРУ ЈПП 

ВЕРОВА - 

ТНОЋА 

РИЗИКА 

 
УТИЦАЈ РИЗИКА 

(% ПВ основног трошка) 

 

ПВ 

Основног 

трошка(€) 

 

ВРЕДНОСТ 

РИЗИКА 

    
 

Низак 
 

Вероватан 
 

Висок 
 Укупни 

ПСЦ 

Пренети на ПП у 

ЈПП 

1 2 2a 3 4 5 6 7 8 = 3*prosek:4*7+5*7+6*7 

 
Ризици везани за процес финансирања пројекта 
 

Tрошкови 

финансирањ

а 

 
€ 

Средства 

финансирања 

пројекта 

 
Ризик каматне стопе 

 
Ризик валутне стопе 

Средства за финансирање 

пројекта нису обезбеђена 

ПП обезбеђује средства 

финансирања пројекта (приватни 

капитал, кредит) 

 
30% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
12.080.468 

 
3.624.140 

 
3.624.140 

Раст каматних стопа ПП има могућност уговарања  са 

ЈП заштите од ових ризика на 

тржишту 

 

30% 
 

0% 
 

5% 
 

10% 
 

12.080.468 
 

181.207 
 

0 

Валутни ризик (курсна разлика) Инструменти заштите. 

Индексирано уговарање. 

 
  100% 

 
  2% 
 

 
 4% 
 

 
  10% 
 

 
  12.080.468 
 

 
  644.292 
 

 
  644.292 

 
 

Ризици везани за процес изградње новог ППОВ-а 
Трошкови 

изградње 
  

Ризици 

пројектовања 

Способност и стручност особља Ангажовање стручног одсобља 

током  припреме и пројектовања: 

Пројектанти и конултанти. 

 
  5% 

 
  25% 

 
  50% 

 
  100% 

 
  2.106.430 

 
  61.438 

 
  0 

 Стање земљишта за изградњу  Контаминација, подземним 

отпадним водама  или загађивачким 

материјама. 

 
  30% 

 
 25% 

 
  50% 

 
  100% 

 
 2.106.430 

 
 368.625 

 
 368.625 

 Излазне карактеристике новог 

ППОВ-а 

Прецизирање излазних 

карактеристика и захтеваног 

квалитета отпадних вода 

 
  40% 

 
 25% 

 
  50% 

 
  100% 

 
  2.106.430 

 
  491.500 

 
  0 

Ризици трошкова 

изградње 

Грешака у историјским 

подацима и техничким 

спецификацијама 

Ангажовање саветника за анализу 

историјских података и припрему 

техничке спецификације 

 
20% 

 
25% 

 
50% 

 
100% 

 
2.106.430 

 
245.750 

 
0 
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 Врста технологије  Минимална технолошка решења у 

складу са европским стандардима. 

Проверене технологије. 

 
  40% 

 
  25% 

 
  50% 

 
  100% 

 
  2.106.430 

 
   491.500 

 
  0  

 Способност и стручност Ангажовање квалификованог, 

стручног и искусног особља и 

консултаната 

  

   
  5% 

 
 

  2% 

 
 

  4% 

 
 

  6% 

 
 

  20.188.873 

 
 

  40.378 

 
 

  0 

 Прибављање неопходних дозвола 
за спровођење пројекта 

ПП је у обавези да прибави све 

дозволе за реализацију пројекта, а 

ЈП да сарађује у њиховом добијању 

 

 
5% 

 

 
100% 

 

 
100% 

 

 
100% 

 

 
20.188.873 

 

 
105.322 

 

 
105.322 

 Нису решени имовинско-правни 
односи и није обезбеђена 
локација за изградњу 

ПП је обавезан да реши имовинско-

правне односе и да локацију 

приведе намени. 

 

15% 
 

2% 
 

4% 
 

6% 
 

20.188.873 
 

121.133 
 

121.133 

 

 

 

Процес и врсте уговора и ризик 

цена 

Излазне спецификације. Фиксне 

цене градње. Гарантована цене 

отпадне воде, индексирана цена. 

 
50% 

 
25% 

 
50% 

 
100% 

 
20.188.873 

 
5.888.421 

 
0 

Ризик завршетка  

изградње 

 

Кашњење са изградњом и не 

поштовање рокова 

Јасно дефинисани рокови.    5%   2%   4%   6%   20.188.873   40.387   0 

 Ризици везани за  процес рада и одржавање      Трошкови 

одржавања 

  

  Технолошки  

  ризик 

 

Ризик испуњавања измењених 

захтева и услова 

  Прилагођавање технологије    

  измењеним захтевима и условима. 

 

  
  10% 

 
 5%  

 
  10% 

 
  20% 

 
  77.577.000 

 
  905.065 

 
  0 

Оперативни 

ризици новог 

ППОВ-а 

Искусани оператери  Квалификовани, стручни и искусни 

 оператери 

 
  5% 

 
 5% 

 
  10% 

   
  15% 

 
  77.577.000 

 
  387.885 

 
  0 

 Виша или мања потрошња 

енергије и количина отпадних 

вода променом понашања 

корисника      

Прецизирање прагова потрошње и 

промене количина, прилагођавање 

цена са индексним клаузулама. 

   
  30% 

 
  5% 

 
  10% 

 
  20% 

 
  77.577.000 

 
  2.715.195 

 
  0 

Управњачки 

ризици 

 

 

 Квалификован, искусан и  

 стручан управљачки менаџмент 

Постављање квалитетног, искусног 

и стручног менаџмента. 

 
  5% 

 
  5% 
   

 
  10% 
 
   

 
 15% 
 
   

 
  77.577.000 
 
   

 
 387.885 
   

 
  0 
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 Кварови, екологија   Расположивост као целине, пенали, 

  кратка реакција, Резервни  

  капацитет. Контрола и пажљива  

  анализа зађањења. 

 

 
  20% 

 
  5% 

 
  10% 

 
  20% 

 
   77.577.000 

 
  1.810.130 

 
  0 

  Остали ризици пројекта 
 
Политички 

ризици 

Промене прописа   Промене пореске политике, која  

  може утицати на профитабилност 

  пројекта. 

 

 
  5% 

 
  2% 

 
  4% 

 
  6% 

 
  77.577.000 

 
  77.575 

 
  77.575 

Еколошки ризици Измењени захтеви, стандарди  и 

услови 

  Усклађивање са постављеним  

  условима и захтевима и  

  стандардима заштите животне  

  средине. 

 
  10% 

 
  5% 

 
  10% 

 
  20% 

 
  77.577.00 

 
  905.065 

 
 905.065 

Структура 

учесника  

Различите врсте учесника у 

реализацији  пројекта  

  Уредити међусобне односе  

Ускладити интересе учесника 

Сарадња ЈП и ПП на свим фазама 

пројекта  

 

  50%   5%     10%   15%   77.577.000   387.885    0 

Виша сила Оштећења постројења или 

објеката услед више силе. 

Осигурање опреме и/или објеката.   5%   5%   20%   30%   77.577.000   7.111.225   7.111.225 
   

   Укупно 26.991.994 12.957.377 

УКУПНА ВРЕДНОСТ РИЗИКА ПРЕМА ВРСТИ ТРОШКОВА ПРОЈЕКТА 

 Укупни ПСЦ Пренетo на ПП у 

ЈПП 

Укупна вредност ризика финасирања 4.449.639 4.268..432 

вредност задржаног ризика ЈП у оквиру ЈПП 181.245 

Укупна вредност капиталних трошкова у периоду изградње 7.854.445 595.080 

вредност задржаног ризика ЈП у оквиру ЈПП 7.259.365 

Укупна вредност ризика оперативног трошка  6.206.160 0.00 

вредност задржаног ризика ЈП у оквиру ЈПП 6.206.160 

Укупна вредност  осталих ризика пројекта 8.481.750   8.093.865 

Бредност задржаног ризика ЈП у оквиру ЈПП   387.8855 
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3.4.4. АНАЛИЗА ОСЕТЉИВОСТИ 
 

3.4.4.1. Идентификација променљивих "Критичних варијабли" 

 
"Критична варијабла" је параметар који са 1% промена доведи до више од 5% промена у 

једном или више од горе наведених кључних излазних финансијских показатеља. 

Примена методологије требс да измени променљиве у сценарију "са-пројекатом", док у 

сценарију "без-пројекта" остају непромењене. 
 

Следеће варијабле се процењују: 
 

- Инвестициони трошкови; 

- ОМ&А трошкови (рад, одржавање и административни трошкови) и 

- Тарифе за воду и услуге. Ова варијабла је пропорционална укупним приходима. 

 

Лимити унутар којих се модел варијабли модфикује су постављени на -10% до +10% испод 

и изнад његове основе случаја остављајући све друге моделе варијабли непромењеним- 
 

Табела 3.2,7.4.1.-1 и Табела 3.2.7.4.1.-2 резимирају осетљивост наведених варијабли на 

(FNPV/C) ФНПВ/Ц (пре помоћи ЕУ) и (FNPV/K) ФНПВ/К (након помоћи ЕУ). 
 
 

       Табела  3.4.4.1.-1         Осетљивост књучних варијабли FNPV/C 
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Табела  3.4.4.1.-2 Осетљивост кључних варијабли за FNPV/K 

 

Табела 3.4.4.1.-3, Табела 3.4.4.1.-4 и Табела 3.4.4.1.-5 приказују различите вредности 

кључних финансијских показатеља пројекта за ± 1% ± 5% и ± 10% изабраних 

променљивих варијација. 
 

Табела 3.4.4.1.-3 Oсетљивост кључни финансијских показатељa пројекат – варијације у 

инвестиционим трошковима 
 

 

Варијације   у   инвестиционим 

трошковима 

Прије помоћи 
заједнице 

 

После помоћи заједнице 

NPV/C FRR/C NPV/C FRR/C NPV/K FRR/K 

1 Основни случај -15,034,408 -3.2% -2,255,161 1.6% 1,593,957 6.08% 

2 Случај осетљивост 2 (-1%) -14,860,662 -3.1% -2,229,099 1.6% 1,470,339 5.88% 

3 Случај осетљивост 3 (-5%) -14,165,679 -3.0% -2,124,852 1.6% 980,841 5.16% 

4 Случај осетлјивост 4 (-10%) -13,296,951 -2.9% -1,994,543 1.7% 381,409 4.42% 

5 Случај осетљивост 5 (+1%) -15,208,153 -3.2% -2,281,223 1.5% 1,718,044 6.29% 

6 Случај осетљивост 6 (+5%) -15,903,136 -3.3% -2,385,470 1.5% 2,218,804 7.26% 

7 Случај осетлјивост 7 (+10%) -16,771,864 -3.4% -2,515,780 1.4% 2,853,781 8.90% 

 

Table 3.4.4.1.-4 Осетаивост кључних индикатора финансијских перформанси – варијације у 

оперативним трошковима 
 

 

Варијације у оперативним 

трошковима 

Прије помоћи 
заједнице 

 

После помоћи заједнице 

NPV/C FRR/C NPV/C FRR/C NPV/K FRR/K 

1 Основни случај -15,034,408 -3.2% -2,255,161 1,6% 1,593,957 6.08% 

2 Случај осетљивост 2 (-1%) -14,737,735 -3.0% -2,210,660 1,7% 1,625,095 6.10% 

3 Случај осетљивост 3 (-5%) -13,555,431 -2.4% -2,033,315 2,1% 1,749,188 6.20% 

4 Случај осетлјивост 4(-10%) -12,087,421 -1.6% -1,813,113 2,5% 1,903,267 6.31% 

5 Случај осетљивост 5 (+1%) -15,331,519 -3.3% -2,299,728 1,4% 1,562,773 6.05% 

6 Случај осетљивост 6 (+5%) -16,524,349 -4.0% -2,478,652 0,9% 1,437,576 5.94% 

7 Случај осетљивост 7 (+10%) -18,025,257 -4.9% -2,703,789 0,0% 1,280,044 5.80% 
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Table 3.4.4.1.-5 Осетљивост   кључних   индикатора   финансијских   перформанси   – 

ватијације у приходима пројекта 
 

 
Варијације у приходима 

Прије помоћи 
заједнице 

 

После помоћи заједнице 

NPV/C FRR/C NPV/C FRR/C NPV/K FRR/K 

1 Основни случај -15,034,408 -3.2% -2,255,161 1.6% 1,593,957 6.08% 

2 Случај осетљивости 2 (-1%) -15,395,645 -3.4% -2,309,347 1.4% 1,556,043 6.05% 

3 Случај осетљивост 3 (-5%) -16,840,594 -4.2% -2,526,089 0.7% 1,404,384 5.94% 

4 Случај осетљивост 4 (-10%) -18,646,781 -5.4% -2,797,017 -0.5% 1,200,232 5.84% 

5 Случај осетљивост 5 (+1%) -14,673,170 -3.0% -2,200,976 1.7% 1,631,872 6.10% 

6 Случај осетљивост 6 (+5%) -13,228,221 -2.2% -1,984,233 2.2% 1,783,531 6.20% 

7 Случај осетљивост 7 (+10%) -11,422,034 -1.2% -1,713,305 2.7% 1,973,104 6.31% 

 

У  табели  3.4.4.1.-6  приказане  проценти  за  варијације  FRR/C  и  FNPV/C од  ±1% 

варијације за селектоване варијабле. 
 

Табела  3.4.4.1.-6 FRR/C и FNPV/C варијације (%) 
 

 
 

Тестирана Варијабла 
FRR/C 
Варијација 

 

FNPV/C Варијација 

1 Инвестициони трошкови пројекта (повећање од 1%) -0.75% -1.16% 

2 Инвестициони прошкови пројекта (повећање од 1%) 0.76% 1.16% 

3 O&M трошкови (повећање од 1%) -5.19% -1.98% 

4 O&M трошкови (повећање од 1%) 5.15% 1.97% 

5 Приходи од развоја (повећање од 1%) 6.52% 2.40% 

6 Приходи од развоја (повећање од 1%) -6.60% -2.40% 

 

Према резултатима из претходне табеле, критичне варијабле које су дефинисане као 

варијабле за промену од 1% у вредност генерисаће више од 5% промена у погледу 

финансијског учинка (NPV & IRR) укључујући (а) ОМ&Адм трошкове и (б) приходе. 
 

Табеле 3.4.4.1-7, приказују сензитивну анализу за финансирање из различитих извора за 

±1%, ±5% и ±10% варијација у инвестиционим трошковима, OM трошковима и 

приходима. 
 

Табела 3.4.4.1.-7 Осетљивост за различите изворе финансирања – Варијације у 

инвестиционим трошковима 
 

Варијације у инвестицион. 
трошковима 

 

ЕУ грант 
 

Кредит 
Државни 
грант 

Градски 
буџет 

 

Укупно 

1 Основни случај 69.7% 8.0% 22.3% 0.0% 100.0% 

2 Случај осетљивисти 2 (-1%) 69.6% 8.0% 22.4% 0.0% 100.0% 

3 Случај осетљивисти 3 (-5%) 69.2% 8.0% 22.8% 0.0% 100.0% 

4 Случај осетљивисти 4 (-10%) 68.5% 8.0% 23.5% 0.0% 100.0% 

5 Случај осетљивисти 5 (+1%) 69.9% 8.0% 22.1% 0.0% 100.0% 

6 Случај осетљивисти 6 (+5%) 70.3% 8.0% 21.7% 0.0% 100.0% 

7 Случај осетљивисти 7 (+10%) 70.7% 8.0% 21.3% 0.0% 100.0% 
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Табела  3.4.4.1-8 осетљивост   за   различите   изворе   финансирања   –   Варијације   у 

оперативним трошковима 
 

Варијације у опреативним 
трошковима 

 

EU грант 
 

Кредит 
Државни 
грант 

Градски 
буџет 

 

Укупно 

1 Основни случај 69.7% 8.0% 22.3% 0.0% 100.0% 

2 Случај осетљивисти 2 (-1%) 68.4% 8.0% 23.6% 0.0% 100.0% 

3 Случај осетљивисти 3 (-5%) 62.9% 8.0% 29.1% 0.0% 100.0% 

4 Случај осетљивисти 4 (-10%) 56.1% 8.0% 35.9% 0.0% 100.0% 

5 Случај осетљивисти 5 (+1%) 71.1% 8.0% 20.9% 0.0% 100.0% 

6 Случај осетљивисти 6 (+5%) 76.7% 8.0% 15.3% 0.0% 100.0% 

7 Случај осетљивисти 7 (+10%) 83.6% 8.0% 8.4% 0.0% 100.0% 

 

Табела 3.4.4.1. -9 Осетљивост  за  различите  изворе  финансирања  –  Варијације  у 

приходима 
 

 

Варијације у приходима 
 

ЕУ грант 
 

Кредит 
Државни 
грант 

Градски 
буџет 

 

Укупно 

1 Основни случај 69.7% 8.0% 22.3% 0.0% 100.0% 

2 Случај осетљивисти 2 (-1%) 71.4% 8.0% 20.6% 0.0% 100.0% 

3 Случај осетљивисти 3 (-5%) 78.1% 8.0% 13.9% 0.0% 100.0% 

4 Случај осетљивисти 4 (-10%) 85.0% 0.0% 13.0% 0.0% 100.0% 

5 Случај осетљивисти 5 (+1%) 68.1% 8.0% 23.9% 0.0% 100.0% 

6 Случај осетљивисти 6 (+5%) 61.4% 8.0% 30.6% 0.0% 100.0% 

7 Случај осетљивисти 7 (+10%) 53.0% 8.0% 39.0% 0.0% 100.0% 

 
 

3.4.4.2. Идентификација за  “Пребацивање вредности” 
 

Табела 3.2.7.4.1.-1 приказује пребацивање вредности које представљају промену вредности 

у процентима за кључне варијабле за које се FNPV мења од 0 и "пребацује" из позитивног у 

негативни. То захтева значајну промену вредности да би се пребацила вредност FNPV, 

који доказује финансијску јачину предложене инвестиције. 
 

Table 3.4.4.2.-1 Пребацивање вредности за кључне финансијске варијабле пројекта 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Критична вредност 

 
 

Преклапање вредности 

1 Инвестициони трошкови Mаксмално повећање пре FNPV/C једнако 0 (%) -86.5% 

2 Инвестициони трошкови Максимално снмањење пре FNPV/K једнако 0 (%) -13.3% 

4 Сценарио прихода Максимално повећање пре FNPV/C једнако 0 (%) 41.6% 

5 Сценарио прихода Максимално снмањење пре FNPV/K једнако 0 (%) -32.2% 

6 O&M трошкови Mаксмално повећање пре FNPV/C једнако 0 (%) -52.7% 

7 O&M трошкови Максимално снмањење пре FNPV/K једнако 0 (%) 38.0% 
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3.4.5. Резултати обрачуна по моделу DCF 
 

На основу наведених података за "With Project" као верзију ЈПП, цена је већа за ТИП 

верзију и претпоставке, израчуната је нето садашња вредност (НПВ) и номинална 

вредност за обе верзије. Разлика је овим дефинисана као индикација вредности за новац. 
 

Прорачун показује значајне О&М трошкове у трошковима животног циклуса, као и да је 

њихов удео око 80% укупних трошкова животног циклуса у периоду од 30 година. 
 

С обзиром на велики удео О&М трошкова, ЈПП пројекти имају више користи и са већом 

додатном вредношћу. ЈПП пројекти захтевају рад и одржавања и пружање услуга, 

приватни сектор има јак подстицај да смањи трошкове током целог трајања пројекта, 

нешто што је веома тешко постићи у оквиру ограниченог ТИП буџета. 
 

Поред тога, међународно искуство показује да је квалитет услуга постигнут кроз ЈПП 

често бољи него постигнут традиционалним набавкама. Ово може одражавати бољу 

интеграцију услуга са пратећом активом, побољшање обима економије, увођење 

иновација у пружању услуга, или подстицаја за учинак и казне су обично укључене у 

уговору о ЈПП за неизвршење услуга. 
 

Додатана вредности између NPV 16% и NC 20% односно, NPV око 15, 6 Мио. € и NC 

34, 0 Мио. € што истиче ефикасност и смањење потенцијалних трошкова за ЈПП 

пројекат управљања отпадним водама град Зрењанина.  

 

3.4.6. Матрица расподеле ризика 

 

Ризик, као неизвестан догађај који има одређени утицај на циљеве пројекта, може бити 

претња али и прилика за успешнију реализацију пројекта. Како би се што више смањили 

негативни утицаји који могу деловати на пројекат у Зрењанину, потребно је предвидети 

критеријуме за управљање ризицима. Овде је потребно извршити правилну расподелу 

ризика између јавног и приватног партнера, јер ризик треба преузети страна која је у 

најбољем положају да избегне његову појаву или да поднесе његове последице. У 

следећој матрици приказана је расподела ризика између јавног и приватног партнера. 

 
Табела 3.4.6.-1 Планирана подела ризика у оквиру ЈПП-а 

 

Врста ризика Јавни 
партнер 

Приватни 
партнер 

Подељен 
ризик 

  1. Ризици везани за процес финансирања  
 

Средства за финансирање пројекта 
 X 

 

 
 

Ризик каматне стопе 
 

 

Х 
 

  Ризик валутне стопе  
 

Х 
 

  2. Ризици везани за процес изградње новог ППОВ-а  
 

Ризици пројектовања 
 
 

 X  

 

- Способност и стручност 
 

 

X 
 

 

- Стање земљишта за изградњу 
 

 

 
X 

 

- Излазне карактеристике новог ППОВа 
 

 

X 
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Ризици трошкова изградње 
 

 

X 
 

 

- Грешке у историјским подацима 
 

 

 
X 

 

- Врста технологије 
 

 

X 
 

- Способност и стручност  
 

X 
 

- Прибављање неопдодних дозвола X 
 

 

- Имовинско-правни односи -локација X 
 

  

- Врста уговора и цене   

X 

 

Ризик завршетка изградње   

X 

 

- Кашњење и рокови   

X 

 

  3. Ризици везани за процес рада и одржавања  
 

Технолошки ризик 
 

 

X 
 

 

- Испуњавање измењених услова и захтева 
 

 

X 
 

Оперативни розици  
 

X 
 

 

- Искусни оператери 
 

 

X 
 

 

- Потрошња енергије услед промене навика 
 

 
 

X 

 

 

Управљачки ризици 
 

 
X  

 

- Квалификован и стручан менаџмент 
 

 

X 
 

 
- Кварови, екологија 

 
 

X 
 

  4. Остали ризици пројекта 

пројекта 

 
 

Политички ризици 
 

 
 X 

 

- Промена прописа 
 

 
 X 

 

Еколошки ризици 
 

 
X  

 

- Промена захтева, стандарда и услова 
 X 

 

 
 

Структура учесника у пројекту 
  

 

X 
 

Виша сила 
   

X 
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3.4.7. ПОЛИТИКА И ПРОЦЕДУРЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА 
 

KАТЕГОРИЈА / 

ВРСТА    РИЗИКА 

 

ОПИС РИЗИКА 

 ВЕРОВАТНОЋА 
 

СТРАТЕГИЈА МЕРЕ ЗА 

ПОСЛЕДИЦЕ УТИЦАЈА 

РИЗИКА 

УПРАВЉАЊА 

РИЗИЦИМА 

Избегавање/ 

Минимизирање/ 

Пренос/ 

Алокација 

УБЛАЖАВАЊЕ 

 

1. Ризици везани за процес финансирања 

Средства финансирања  
 пројекта 
 
 
 
 
Ризик каматне стопе 
 
 
 
Ризик валутне стопе 
 

Средства за финансирање пројекта 

нису обезбеђена 

Трошкови јавне набавке, не 
могућност реализације 

пројекта. 

Средње/низак ЈП преноси овај 
ризик на приватног 
партнера 

 

ЈП ће тражити од ПП у фази јавне 
набавке писмо о намерама 
пословне банке о финансирању 
будућег ЈПП пројекта.  
Гаранција за озбиљност понуде 

Промена каматних стопа за време трајања 

пројекта 

Трошкови финансирања 
пројекта 

Средње/висок Јавни партнер ће 
минимизирати овај 
ризик 

Уговарање са фиксном каматном 
стопама, и/или применом мера 
заштите 

Промена курса за време трајања пројекта Трошкови финансирања 

пројекта/профитабилност 
Средње/низак Минимизирање 

ризика уговарањем  

Уговарање цена у еурима, а 
плаћење у динарској 
противредности; применом 
заштитних мера, усклађивања са 
званичном стопом инфлафлације. 
 2. Ризици везани за процес изградље новог ППОВ-а Зрењанин 

Ризици  пројектовања Способност и стручност пројектанта 

 

Трошкови пројектовања/ 
трошкови изградње/ 

 
Низак 

 

Пренос овог ризика 
на ПП 

Посебна пажња ће се посветити 
овом ризику, уговарањем, и јасним 
излазним спецификацијама. 
Стручан тим јавног тела за праћење. 
Банкарска гаранција. 
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   Ризици везани за стање земљишта за 

изградњу, могуће  контаминације подземним 

водама или другим загађивачим материјама 

Додатни трошкови  
Низак 

 

Алокација 
 

Одабир проверене локације. 
Промена локације изградње 
Деконтаминација терена 
 

  Излазне карактеристике новог ППОВ-а, 

пројектовање по захтевима и  условима за 

пројектовање и достизање квалитета за 

испуштање у реципијент 

 

Квалитет услуга/ 
профитабилност пројекта/ 

додатни трошкови 

 
Средње/низак 

Уговарањем ова 
ризик се преноси на 
приватног партнера 

 

Јасне излазне карактеристике како 
за пројектовање, тако и за тражени 
кавлитет испуштања пречишћених 
отпадних вода. 
Не плаћање за не извршену услуги; 
Пенали. 
Банкарска гаранција за квалитет и 
добро извршење посла. 

Ризици трошкова 
изградње 

Грешчке у историјским подацима и 

техничким спецификацијама за припрему 

пројекта 

Додатни трошкови Низак Алокација 
У случају потребе, ПП ће урадити 
додатну проверу података о свом 
трошку. 

 Врста технологије која треба да задовољи 

европске стандарде у току градње и у периоду 

експлоатације 

Квалитет услуга/ додатни 

трошкови/ профитабилност  
Средње/низак Овај ризик је 

пренесен на ПП. 

Уговорна обавеза ПП је да сво 
време трајања уговора обезбеди 
пружање услуге у складу са 
захтевима и стандардима. 
Банкарска гаранција за добро 
извршење посла. 

 Способност и стручност особља, подразумева 

квалификован, стручан и искусан менаџмент и 

консултанти. 

Квалитет услуга/ трошкови 

пројекта/профитабилност/ 
Средње/висок Ризик пренесен на 

ПП 

ПП треба обезбедити 
квалификован, стручан и искусан 
менаџмет. Исто тако и ЈП да 
обезбеди тим за праћење. 
Гаранције за добро извршење посла 
 
  Прибављање неопходних дозвола и сагласности 

за спровођење пројекта . 
Кашњење/ трошкови 

пројекта 
Низак 

 

Минимизирање 
ЈП ће прибавити све неопходне 
дозволе и сагласности у сарадњи са 
ПП. 

 Решавање имовинско-правних односа и 

привођење локације намени. 
Кашњење/трошкови 

пројета 
Висок 

 

Минимизирање 
ЈП ће обезбедити и привести 
локацију намени у сарадњи са ПП. 

    Јасно дефинисање излазне спецификацију у 
уговору, и уговореним ценама градње и 
прихватљивим тарифама за отпадне воде 

Додатни трошкови/ 

профитабилност пројекта 
Средње Минимизирање 

Уговором јасно дефинисати излазне 
спецификације, услове и стандарде. 
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Ризик завршетка 
изградње 

Кашњење изградње и непоштовање рокова 
Додатни трошкови/ 

профитабилност пројекта 
Средње/висок Уговором пренесен 

ризик на ПП 

Уговором дефинисати рокове; 
Пенали; Баковна гаранција  за 
добро извршење посла и сигурност 
изведених радова. 

3. Ризици везани за процес рада и одржавања 
 

Технолошки ризик Прилагођавање измењенм условима и 
захтевима, раположивост новог ППОВа сво 
време тајања пројекта 

Додатни трошкови/ 

профитабилност пројекта 

Средње 

 

Уговором пренесен 

ризик на ПП. 

Уговором дефинисана технологија. 
Ангажовање искусних и 
квалификованих консултаната и 
тима јавног тела. 

Оперативни ризици Искусни, квалификовани и стручни 
оператери  су гаранција за оптималне и 
најбоље резултате и све користи новог 
ППОВа Зрењанин 

Додатни трошкови/ 

профитабилност пројекта 

 

Низак 

 

Уговором пренесен 

ризик на ПП. 

Уговором дефинисати услове и 
стандарде које треба да испуни 
приватни партнер. 
Ангажовање искусног тима за 
праћење на страни ЈП. 
Банковне гаранције за добро 
извршење посла. 

 Потрошња енергије, смањење количина 
отпадне воде услед промене понашања 
корисника 

Додатни трошкови/ 

профитабилност пројекта 
Висока 

 

Уговором пренесен 

ризик на ПП. 

Уговором дефинисати услове и 
стандарде које треба да испуни 
приватни партнер. 
Ангажовање искусног тима за 
праћење на страни ЈП. 
Банковне гаранције за добро 
извршење посла. 

Управљачки ризици Квалификован, искусан и стручан 
менаџмент  

Додатни трошкови/ 

профитабилност пројекта 
Низак 

 

Уговором пренесен 

ризик  на  ПП. 

Уговором дефинисати услове и 
стандарде које треба да испуни 
приватни партнер. 
Ангажовање искусног тима за 
праћење на страни ЈП. 
Банковне гаранције за добро 
извршење посла. 
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 Кварови,  екологија 
 

Додатни трошкови/ 

профитабилност пројекта 
Висок 

 

Уговором пренесен 

ризик  на  ПП. 

Уговором дефинисати услове и 
стандарде које треба да испуни 
приватни партнер. 
Ангажовање искусног тима за 
праћење на страни ЈП. 
Банковне гаранције за добро 
извршење посла. 

4. Остали ризици пројекта 

Политички ризици Промена прописа и пореске политике која 
може утицати на профитабилност пројекта 

Додатни трошкови/ 

Профитабилност пројекта 

Средње/висок Алокација 
Уговором дефинисати алокацију 
ризика на ЈП/ПП како се не би 
угрозила профитабилност пројекта 
Уговарањем заштитних мера. 

 Еколошки ризици Промене законодвства погледу еколошких 
стандарда, услова и захтева 

Додатни трошкови 

пројекта/ профитабилност 
Средње 

 

Уговором пренесен 

ризик  на  ПП. 

Уговором дефинисати алокацију 
ризика на ЈП/ПП како се не би 
угрозила профитабилност пројекта. 
Мониторинг 
 

Гаранције за добро извршење посла. 
 

Структура учесника у 
пројекту 

Извесно учешће различитих врста учесника 
у пројекту, неопходно ускладити све 
интересе у пројекту 

Трошкови пројекта/ 

профитабилност 

Висок 

 

Уговором пренесен 

ризик  на  ПП. 

Уговором дефинисати права и 
обавезе свих учесника. 
Сарадња ЈП-ПП у свим фазама 
реализације пројекта. 
Гаранције за добро изврђење посла 

Виша сила Оштећења објеката или опреме услед више 
силе 

Додатни трошкови Низак 

 

Алокација 
Осигурање пројекта код 
финансијских међународних 
институција. 

 
У Табели 3.4.7.-1 приказани су ризици који су идентификовани у фазама финасирања,  изградње, рада и одржавања пројекта. У 
оквиру PSC јавни партнер је носилац свих идентификованих ризика. Док у оквиру ЈПП јавни партнер планира пренос, минимизирање,  
избегавање и алоцирање свих ризика на основу које развија стратегију и мере за ублажавање евентуалног утицаја складу са моделом 
уговора о ЈПП.
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3.4.8. Компаратор трошкова 

 
Процена трошкова и анализа добијене вредности у односу на уложена средства у 

обављању комуналне делатности изградња и управљање постројењем за пречишћавање 

отпадних вода за територију града Зрењанина је вршена кроз следеће алтернативе: 

 

Табела 3.4.8.-1 Резултати вредности за новац ЈПП/TИП 
 

Резултати вредности за новац 

 ЈПП ППОВ З ППОВ Зр Одст. % Разлика  € 

Подаци     

Укупни инвестициони трош. € 22.300.000 25.979.500 -14,2% -3.679.500 

Каматна стопа  % 2,00 3,00 -33,3% -1 

Финансијска  дисконтна  стопа 4,00 4,00 0,0% 0 

Период (година) 30 30 0,0% 0 

Инфлациона стопа  % 2,0 3,0 -33,3% -1 

Трошкови животног циклуса     

NPV амортизацја  € 13.367.895 15.573.597 -14,2% -2.205.703 

NPV каматне стопе € 4.912.053 8.583.812 -42,8% -3.671.759 

NPV сервисирање дуга € 18.279.947 24.157.409 -24,3% -5.877.462 

Годишње сервисирање дуга € 1.125.130 1.343.294 -16,2% -218.164 

Укупно номин. сервисирање дуга € 25.273.333 38.059.968 -33,6% -12.786.634 

  0  0 

Просечни  номинални O&M 
трошкови  €/a 

 
2.585.900 

 
1.593.000 

 
62,3% 

 
992.900 

NPV O&M трошкови € 59.286.218 68.988.424 -14,1% -9.702.206 

Номинални годишњи 
трошкови O&M €/a 

 
2.531.608 

 
2.559.433 

 
-1,1% 

 
-27.825 

Укупни трошкови O&M € 109.079.096 130.274.369 -16,3% -21.195.272 

Укупно NPV € 77.566.165 93.145.833 -16,7% -15.579.668 

Годишње € 3.656.738 3.902.727 -6,3% -245.989 

Укупни номинални трош. € 134.352.430 168.334.336 -20,2% -33.981.907 
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3.4.9. Финансијска прихватљивост ЈПП за јавно тело 
 

Процена трошкова и анализа добијене вредности у односу на уложена средства (value- 

for-money), више него јасно говори о финансијској прихватљивости ЈПП за јавно тело. 

Питање је да ли би јавни партнер уопште могао да реализује једну тако велику 

инвестицију, јер средства потребна за његову реализацију превазилазе и његове и 

финансијске капацитете. Имајући у виду одредбе Закона о јавном дугу, буџет града није 

у могућности да обезбеди потребна средства за његову реализацију, на основу оствареног 

буџета и задужености Министарство финансија објављује податке о општинским 

максимумима за задуживање и њиховом ограничавању! 

Тако да можемо констатовати да град Зрењанин није у могућности да овај пројекат 

финансира из кредита! Такође, је велико питање да ли би банке прихватиле кредитирање 

јавног тела без неких додатних средстава обезбеђења.  

Додата вредност за верзију ЈПП у односу на TIP је око НПВ 16% и NC 20%, односно 

НПВ 15,6 Мио. € и NC 34,0 Мио. € истиче ефикасност и потенцијал смањења 

трошкова за ЈПП пројекат финасирање, изградња и управљање постројењем за 

пречишћавање отпадних вода града Зрењанина. 
 
 

3.5.АНАЛИЗА ЕКОНОМСКЕ ЕФИКАСНОСТИ 

 
Економска анлиза се бави питањем у којој мери је пројекат добра инвестиција из 

перспективе државе. Пројекат је вредан улагања од стране државе ако је економска 

корист за област обухваћена пројектом много већа од користи које се очекују од других 

алтернативних пројеката у земљи. 
 

У том погледу, и главни циљ економске анализе јесте процена трошкова и користи 

предложеног пројекта за становништво Зрењанина у целини и за државу, посматрано са 

становишта добробити за државу. 
 

За разлику од финансијске анализе која се спроводи у име власника инфраструктуре, 

економска анализа се спроводи у име читавог друштва и оцењује допринос пројекта 

економском напретку области и државe. Она се ослања на чињеницу да су посматране 

тржишне цене улазних и излазних ставки често погрешне и не одражавају њихову 

друштвену вредност (тј. цену њихове социјалне могућности), одакле потиче потреба за 

коришћењем обрачунских цена (цена у сенци). 
 

Поред тога, инвестициони пројекти често имају утицај без директних тржишних 

вредности, на пример утицај на животну средину или здравље људи. У том случају, 

ефекти се могу монетизовати кроз технике вредновања, у зависности од природе 

посматраног ефекта. 

 
Кључни циљ економске анализе јесте да докаже да пројекат ЈПП има позитиван нето 

допринос за друштво (тј. и економске користи превазилазе економске трошкове) те стога 

заслужује суфинансирање у оквиру програма финансирања од стране Европске комисије 

(EC), a то су тренутно инструменти претприступне помоћи. 

 
Ова анализа практично треба да покаже да садашња вредност економских користи 

пројекта превазилази садашњу вредност његових економских трошкова. То је изражено 

као позитивна ЕНПВ (ENPV), однос корист/трошкови Б/Ц (B/C) који је већи од 1, или 

економска стопа повраћаја пројекта ЕРР (ERR) која је већа од друштвене дисконтне стопе 

(тј. 5%). Економска анализа се разликује од, али се и заснива на финансијској анализи.  
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У финансијској анализи у разматрање се узимају само реални готовински токови који 

су доспели или су плаћени од стране инвеститора/оператора пројекта. Економска 

анализа се заснива на овим подацима, коригује неке податке како би документовала 

економске трошкове који представљају неизмењене обрачунске цене и додаје додатне 

економске и користи. Као таква економска анализа се састоји од следећег: 
 
 Потпуна   квалитативна  процена  екстерних   користи   трошкова  предложеног 

пројекта за друштво у целини; 

 
 Квантитативна  економска  процена  користи   које  се  могу  репрезентативно 

монетизовати; 

 
 Конверзија тржишних у обрачунске цене уз помоћ стандардизованих фактора 

конверзије и укањање нереалних зарада коришћењем цена из сенке и 

 
 Елиминација фискалне дисторзије. 

 
Главни резултат економске анализе јесте процена економске интерне стопе повраћаја 

ЕИРР (EIRR), економске нето садашње вредности ЕНПВ (ENPV) и односа 

користи/рошкова Б/Ц однос (B/C) пројекта, што се све може упоредити са утврђеним 

минималним ограничењима. На пример, минимално ограничење за однос 

користи/трошкова Б/Ц однос треба да буде 1, што значи да укупне користи за друштво 

треба да буду веће од насталих трошкова. Према сервисима Европске комисије, пројекат 

је вредан инвестирања са економског становишта када је барем позитивна друштвено- 

економска нето садашња вредност (ЕНПВ). Сматра се да је то случај када је економска 

интерна стопа повраћаја (ЕИРР) пројекта изнад социјалне дисконтне стопе у пројектној 

области. 

 
Као што је већ напоменуто, сервиси Европске комисије сматрају да је дисконтна стопа 

од 5% репрезентативна дисконтна стопа за пројекат заштите животне средине у држави 

кандидату за чланство у ЕУ. 

 
3.5.1.Квалитативна анализа 

 
Економске користи од побољшања еколошких пројеката у свим државама имају велики 

број друштвено-економских користи. Између осталог следеће може бити релевантно за 

пројекат управљања отпадним водама: 

 

- Побољшање квалитета вода за домаћинства и индустријске кориснике; 

- Боље јавно здравље као последица смањења изложеност загађењима, а као 

резултат, смањење броја болести и преране смртности; 

- Чистија јавна водна тела као што су реке и језера; 

- Мање штете за шуме, објекте, земљиште и рибарство кроз смањење загађења 

воде; 

- Промоција туризма као резултат чистије животне средине (шуме, воде, реке, 

природни резервати); 

- Смањење ризика од болести везаних за воду као резултат бољег квалитета воде; 
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- Повећање економске ефикасности и већа продуктивност као резултат модерне 

технологије и нижих трошкова производње и трошкова одржавања кроз чистију 

воду; 

- Мањи ризик од (иреверзибилног) оштећења природних ресурса као што су 

подземне воде; 

- Боља заштита природних екосистема и (угрожених) врста; 

- Чистија вода и квалитет животне средине као помоћ и подршка већем запослењу и 

локалном и регионалном развоју; 

- Култура компанија може имати користи и кроз побољшану свест о еколошким 

ризицима и приступу за умањивање тих ризика и 

- Додатне друштвене користи кроз веће учење, свесност, учешће и одговорност 

када је реч о еколошким питањима. 

 
Главне предности, додатно посматране квалитативно, овог  Предлога  пројекта су следеће: 

 

- Здравствене користи: директни бенефити за јавно здравље, т.ј. смањење обољења и 

избегавања преране смртности; 

- Користи по ресурсе: користи по животну средину, комерцијално кориштење, нпр. 

шуме, пољопривреда и рибарство; 

- Предности по екосистем: предности по природно окружење без непосредне 

комерцијалне вредности; 

- Друштвене користи: користи по друштво у целини, укључујући очување и 

приступ природној и културној баштини (избегавање загађења и штете по 

историјске  објекате),  рекреативне  могућности  (нпр.  лов,  риболов  и  купање), 

- друштвена кохезија због подршке запошљавању, друштвено учење и развој 

цивилног друштва (због повећаног прижања информација, консултација и 

учешћа) и 
- Шире економске користи: предности по систему домино ефеката изван 

непосредне економске експлоатације, укључујући локални и регионални развој 

(привлачење инвестиција), повећање запослености кроз инвестиције у заштиту 

- животне средине, добит по еко-ефикасност, развој нових и постојећих 

индустрија/сектора економије, и економска корист од природних ресурса (нпр 

туризма, предности приобаља препозната да буде чиста и развој еко-туризма). 
 

Следећа табела резимира ове предности: 

Табела 3.5.1.-1 Економске користи од добре воде и сиситема отпадних вода 
 

Врсте користи Сектор вода 
 

Здравље 
Приступ домаћинстава и поверење у чисту пијаћу воду и чисту 
воду за купање. 

 

Ресурси 
Чистије подземне вода (аквифера) и површинске воде и воде за 
купање. 

Екосиситем Побољшање квалитета воде у рекама 

Друштвене Пецање и рекреација на рекама, језерима, и палаже. 
 

Економске 

(шире) 

Повећања броја туриста, чистe обалe река; смањење трошкова за 
пред-третман и привлачење инвестиција, с обзиром на квалитет 

локације 
 

Ове квалитативне користи су укратко сумиране детаљније испод: 
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3.5.1.1. Здравствене користи: 
 

У областима са високим нивоом загађености, који се може смањити увођењем и 

применом законодавства ЕУ које се односи на животну средину, посебно 

применом Директиве 2000/60/ЕЗ и Директиве 91/271/EЗ, могу се јавити следеће 

користи: 
 

- Мањи број болести и случајева превремене смрти због бољег квалитета воде; 

- Мањи   број   болести   и   случајева   превремене   смрти   као   резултат   бољих 

здравствених услова; 

- Безбеднија животна средина за децу као резултат бољег квалитета воде и добрих 

здравствених услова и 
- Мањи број болести органа за варење и иритација коже изазваних лошим 

квалитетом воде и високим концентрацијама контаминаната у загађеним рекама и 

обалама. 
 

3.5.1.2.. Корист за ресурсе: 
 

- Боља заштита рибљег фонда који је угрожен тренутним нивоима загађења, који 

су последица испуштања тешких метала, вишка ђубрива, непречишћених 

отпадних вода и пестицида и 

- Мање штете за пољопривреду у односу на количину загађења, што може утицати 

на значајне користи у приносима. 
 

3.5.1.3. Корист за екосистем: 
 

- Боља заштита екосистема и 

- Мање штете за водене екосистеме кроз смањење загађења воде. 
 

3.5.1.4. Корист за друштво: 
 

- Веће могућности за одмор у природи због чистијих река и речних обала; 

- Већи капацитет за размену информација о животној средини; 

- Већа размена савета и укљученост у процесе доношења одлука о околини; 

- Запосленост која се може подржати улагањем у заштиту животне средине и 

- Већа друштвена стабилност. 
 

3.5.2. Шира економска корист: 
 

- Стабилно снабдевање водом домаћинстава и осталих потрошача; 

- Подршка туризму крот чистије реке и језера; 

- Мањи трошкови пречишћавања отпадних вода за привредна друштва; 

- Улагање, а затим и функционисање и одржавање нове инфраструктуре, утицаће 

на улагање у локалну привреду, са позитивним последицама по локални и 

регионални економски развој и подршку запослености; 

- Бољи "локацијски квалитет" који може помоћи у привлачењу инвестиција. 

"Локацијски квалитет" је кључни чинилац за интерно улагање и задржавање 

висококвалификоване радне снаге и 

- Унапређена естетска вредност околине и унапређење туризма, што позитивно 

утиче на запосленост. 
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3.5.3. Квантитативна економска “Cost – Benefit” aнализа 

 
Монетизовање економских користи је тежак задатак у пракси који захтева детаљне 

анализе и обимно истраживање у циљној области ван обима ове анализе. У одсуству 

таквих студија, примењен је приступ "пренос користи". У оквиру овог приступа, врши се 

процена користи за становништво обухваћено пројектом, на основу резултата детаљних 

студија из других упоредивих земаља и области. Иако такав "пренос" користи из других 

земаља можда неће у потпуности одразити право стање, ипак се може сматрати прилично 

добром апроксимацијом економских користи које се могу очекивати на предложеном 

пројекту. 

 
У Предлогу пројекта размотрена су три различита аспекта (2.2.2.1) здравствене користи 

које потичу од бољих здравствених услова, (2.2.2.2.) остале спољне користи укључујући 

бољи квалитет воде и снабдевања, а од доброг снабдевања и очување ресурса и (2.2.2.3.) 

додатни трошкови/уштеде од емисије угљен-диоксида (CO2) због спровођења овог 

пројекта. 
 

3.5.3.1. Користи по здравље 
 

Као резултат боље канализације услед спровођења пројекта, здравствене користи су 

квантификоване у смислу избегавања водом преносивих болести и утицаја истих на 

одрасле који зарађују, децу и старије особе који се прикључују на систем канализације 

уместо коришћења лоших септичких јама. 

 
На основу студије ЕУ, коју је израдио ЕКОТЕК (ECOTEC) за нове земље чланице ЕУ 

2001. године, под насловом "Користи хармонизације са законодавством у вези са 

заштитом животне средине за земље чланице," годишњи избегнути трошкови за децу и 

старије особе процењени су на 25 ЕУР/год./домаћинство. То укључује (а) избегнуте 

трошкове због смањеног броја дана проведених у болници и медицинске бриге за децу и 

старије и (б) избегнуте трошкове због непохађања часова и мање продуктивности за 

зараду прихода од стране одраслих који брину о болесном детету. То се односи само на 

нова домаћинства која ће бити прикључена на канализациони систем. 
 

3.5.3.2. Остале спољне користи 
 

Као главни извор података за примењен приступ трансфера користи, ова анализа се 

ослања на смернице и податке извештаја ЈАСПЕРС-а (JASPERS-a) из 2008. годину, за 

суседну земљу, Румунију, поде називом "Водич за "ЦБ"(CB) анализу на пројектима 

водоснабдевања и управљања отпадним водама који ће бити финансирани средствима 

кохезионог фонда и Европског регионалног развојног фонда од 2007-2013". 

 
Тај извештај препоручује велики број аспеката у сектору отпадних вода које треба 

размотрити, узимајући у обзир позитивне користи у следеће четири категорије: 

 
1) Користи од унапрећене расположивости воде за пиће што значи повећану 

продају воде одговарајућег квалитета потрошачима, било кроз већу покривеност 

услугом водоснабдевања или кроз већу појединачну потрошњу због бољег 

квалитета и услуге (тј. већи притисак и мање прекида у снабдевању). 

2) Користи од купања у површинским водама што значи унапрећење општег стања 

водних тела у пројектној области, што је резултат спречавања загађења. 
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3) Уштеде ресурса за потрошаче што се дешава када потрошач више не мора да 

користи приватне бунаре, пумпе, септичке јаме итд и, 

4) За оператора, кроз оптимизацију система што омогућава смањено сиромашење 

ресурса путем црпљења воде и смањене емисије, а што утиче на уштеду енергије. 

 
Следећа табела садржи претпоставке које треба користити при квантификовању и 

монетизовању утицаја пројекта у смислу економских користи, по извештају JASPERS-a 
 

Табела 3.5.3.2.-1           Квантификоване позитивне спољне користи 
Корист Основа за 

израчунавање 

Новчана вредност Коментар за овај предлог пројекта 

Користи од 
усклађивања са 

Директивама о води и 

отпадним водама 

 

Број људи у области 
покривеној услугама у 

оквиру ЈПП пројекта 

 

 
70 ЕУР/особа/год. 

 
Вредност пројекције за наредне године 
повећати за реални раст БДП (BDP) 

 

Унапређење   водних 

тела (искористивост) 

Број   људи   у   области 
покривеној  услугама  у 

оквиру ЈПП пројекта 

32 ЕУР/ особа/год. 

(вредност из 2008.) 

 

Вредност пројекције за наредне године 

повећати за реални раст БДП (BDP) 

 

Унапређење водних 

тела (остале 
вредности) 

Број домаћинстава у 
области покривеној 

услугама  у  оквируЈПП 

пројекта 

0.004 – 0.011 
ЕУР/домаћинство/год. 

/ km км реке у 

пројектној области 

30 km реке Бегеј и 10 km реке Тиса (до 
ушћа  са  реком  Дунав)  je  обухваћено; 

основа трошкова  0.010 

ЕУР/домаћинство/год./ km 

Уштеда трошкова за 

потрошаче  – 

одвођење отпадних 
вода 

 
Број   тек   прикључених 

домаћинстава 

 
348 ЕУР/ домаћинство 

/год. 

Табела 3.2.2.-3 у наставку је прилагођена 

Србији   и   показује   сличне   вредности 

размотрене у предлогу ЈПП пројекта - 320 
ЕУР/домаћинство/год. 

 
Уштеда трошкова за 

оператора – потрошња 

енергије 

 

 
Смањена емисија CO2 (у 

тонама) 

 
Од   25   ЕУР/   тона   у 

2010. do 45 ЕУР/тона у 

2030. 

У   оквиру   предлога   ЈПП   пројекта   је 

процењено  да  половина  енергије  може 

бити смањена кроз дигестију и 
когенеративна постројења CHP) - (44 kg / 
1,000 m3) 

 

У области Прелдога пројекта, процењено је да је око 94% становништва тренутно 

прикључено на канализациони систем. Удаљена насеља која припадају агломерацији 

Зрењанина имају проценат прикључености од 60-75% становништва. За ова полуурбана и 

рурална подручја, право повећање у сакупљању и одвођењу отпадних вода, накнадном 

пречишћавању истих десиће се након 2025. године. 
 

3.5.4. Остали негативни спољни фактори 
 

Негативни спољни фактори би могли да прерасту у негативан утицај на животну средину 

(нарушавање околине, утицај на природу, губитак вредности локалног земљишта и 

некретнина услед негативних утицаја као што су бука и смрад), негативан утицај због 

отварања градилишта (привремени утицај) или повећана емисија због повећаног обима 

активности иницираних пројектом. 

 
Студија предлаже да се барем следећи негативни фактори (трошкови) узму у 

разматрање: 
 

 
- Емисије CO2 из објеката и постројења за пречишћавање, укључујући третман 

и одлагање муља и 

- Емисије CO2 из транспорта муља до локације за одлагање на основу 

квантификације дехидрираног муља и осталог отпада из ППОВ (грубе и 

фине решетке) који ће бити транспортован на санитарну депонију и/или 

искоришћен на пољопривредном земљишту. 
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Табела 3.5.4.-1 садржи приказ претпоставки које су употребљене за квантификацију и 

монетизацију утицаја ЈПП пројекта у смислу негативних спољних фактора, на 

основу извештаја из Румуније. 
 

Табела 3.5.4.-1           Квантификовани негативни фактори 
 

Врста трошкова Основа за 

калкулације 

Новчана вредност Коментари 

 

Повећана емисија 

CO2 због изградње и 

рада ППОВ-а 

 
Емисија CO2 (у 

тонама) 

 
Од 25 ЕУР/тона у 2010. 

до 45 ЕУР/тона у 2030. 

На основу студије ВБ 1) изградња ППОВ-а за 
100,000 ЕС генерише 322 kg CO2/1000m3 

пречишћене воде (10 kg за изградњу; 224kg  

за рад, 88 kg за употребу енергије). 
 

Повећана емисија 

CO2 због одвожења 

муља на локацију 

коначног одлагања 

 
 

Емисија CO2 (у 

тонама) 

 

 
Од 25 ЕУР/тона у 2010. 

до 45 ЕУР/тона у 2030. 

С обзиром на то да је планирано да муљ буде 
одложен локално ради смањеа утицаја  

и затварања оближње депоније, у 

економској евалуацији нису разматране 

значајне количине CO2 

Извештај Велике Британије из Евиденције агенције за заштиту животне средине (2010)“ Трансформација ППОВ-а ради смањења емисије 
угљен-диоксида” 

 

Следећа табела приказује монетизоване и економске користи које је произвео 

пројекат на основу претходних претпоставки.  
 

Tabela 3.5.4.-2  Процена економских користи ЈПП пројекта (2017-2047.) (€, конст. цене) 

Економски трошкови и користи ЈПП пројекта изградња и управљање ППОВ-

ом за територију града Зрењанина 

Економски 
трошкови 

користи 2017-

2047. 

 
/ 

Економске 

дисконтоване 

2017-2047. 

користи 

Економски трошкови   

Повећане емисије CO2 због изградње и рада ППОВ-а 1,937,486 945,501 

Повећане емисије CO2 услед транспоровања муља на локацију за коначно одлагање - - 

Економске користи   

Користи од усклађивања са Директивама о води - - 

Здравствене користи 77,311 35,407 

Користи од смањења загађења 1,067,452 481,683 

Унапређење водних тела (искорстивост) 113,735,673 52,987,638 

Унапређење водних тела (остале вредности) - - 

Уштеда трошкова за потрошаче – одвођење отпадних вода - - 

Уштеда трошкова за операторе – потрошња енергије 243,314 109,754 

 

3.5.4.1. Корекција економских трошкова 
 

У сврху квантитативне процене економских трошкова, предузета су следећа три корака и 

примењена на токове финансијских трошкова: 

 
1) Фискалне корекције - све финансијске цене у финансијској анализи треба да буду 

нето износи без индиректних пореза/субвенција и осталих трансфера као што је 

порез на додату вредност и као што су измењене тржишне цене са изузетком 

националног становишта. Међутим, директни порези (као порези на доходак) 

треба да буду укључени у анализу. 

2) Корекције за спољне факторе - спољни трошкови који нису наведени у 

финансијској анализи су овде квантификовани и вредновани. 

3) Конверзије тржишних цена у обрачунске цене. Тржишне цене су измењене због 

несавршених тржишта. Пример тржишних деформација који је нарочито значајан 
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за овај Предлог пројекта, могу бити законски примењене минималне зараде у 

земљи са високом стопом незапослености. Кључне компоненте трошкова 

укључују следеће: 

 
- инвестиционе трошкове; 

- трошкове замене; и 

- рад и одржавање (и администрација) – трошкови ОМ & Адм. 
 

 

3.5.4.2. Економска нето садашња вредност и Економска интерна стопа повраћаја 
 

Табела 3.3.2.5.-1 приказује показатеље процењених економских резултата ЈПП пројекта, 

израчунатих уз помоћ модела заснованог на монетизованим трошковима и користима 

назначеним у претходним пасусима. 
 

Табела 3.5.4.2.-1           Детаљан приказ економских користи и трошкова 
 

Корист 
Укупна вредност 

(ЕУРО, дисконтована) 

% укупних 

користи 

Прикључење на канализациону мрежу 148,545 0.3% 

Укупне друштвене и еколошке користи 53,614,482 99.7% 

Укупне корити од усклађивања са Директивама о води - - 
 

Трошкови 
Укупна вредност 

(ЕУРО, дисконтована) 

% укупних 

трошкова 

Резултирајући укупни економски капитални трошкови 19,873,096 62.1% 

Инкрементални  економски  оперативни  трошкови  за  воду  и 

отпадне воде 
12,134,666 37.9% 

 
Табела 3.5.4.2.-2 Резултати економске “Cost-Benefit” анализе 

 
Главни параметри и индикатори 

Вредности 

 

Друштвена дисконтна стопа (%) 5.0% 

Економска стопа повраћаја (ERR) (%) 22.2% 

Економска нето садашња вредност (ENPV) (у еврима) 37,713,884 

Однос користи и трошкови 2.18 

 

3.5.4.3. Општи закључци 
 

Финансијска анализа показује следеће: 
 

Укупни дозвољени пројектни инвестициони трошкови (укључујући непредвиђене 

трошкове) константним ценама из 2016. године износе 20,657 милиона евра, што даје 

специфичне дугорочне инвестиционе трошкове по глави становника од приближно 244 

евра по глави, на основу укупног броја становника, корисника у Зрењанину за који се 

очекује да ће користити наведене услуге у 2018/2019. години (време завршетка прве фазе 

пројекта). 
 

Просечни инкрементални финасијски трошкови (AIFC), у РСД или € по m3) који 

представљају адекватну апроксимацију дугорочних маргиналних трошкова снабдевања 

водом и канализације који треба да буду реализовани, показују вредност од 0,25 евра по 

m3 за компоненту отпадних вода. 
 

У вези са ценом услуга, важеће цене за воду су 22.25 динара по кубном метру за 

домаћинства и 50 динара динара по кубном метру за привреду и индустрију. Што се тиче 

отпадних вода, предвиђено повећање износи 47.42 динара по кубном метру за 

домаћинства и 53.35 динара по кубном метру за привреду и индустрију, у 2018/2019. 
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години. Износи су дати у складу са "потпуним покривањем трошкова" и не одговарају 

примењеним критеријумима платежне способности, а крећу се у правцу мера 

"јединствене" цене. 
 

Економска анализа показује следеће: Постоји велики број користи за здравље, ресурсе, 

екосистем, друштвених и осталих користи од пројекта сакупљања, одвођења и 

пречишћавања отпадних вода за територију града Зрењанина. Узимајући у обзир 

друштвену дисконтну стопу од 5%, економска стопа повраћаја (ЕРР) износи 22.2%; 

економска нето садашња вредност је 37.714 милиона евра, а однос користи и трошкова 

је 2.18. 
 

3.5.5. Утицај пројекта ЈПП на дуг и буџет 

 

Финансијских ефекта предложени пројект нема на буџет Републике Србије, односно 

буџет Аутономне покрајине или буџет града Зрењанина током животног века трајања 

пројекта из разлога што је финансирање пројекта пренесено на приватног партнера.  

Приватни партнер је у обавези да оснује ДПН, које служи искључиво у спровођењу овог 

Пројекта ЈПП у чију сврху је основано. 

 

ДПН се оснива у складу са одредбама закона којим се уређује положај привредних 

друштава, као друштво са ограниченом одговорношћу. 

 

У року од пет (5) радних дана од дана закључења Уговора о реализацији или доношења 

Одлуке о оснивању, Приватни партнер ће унети и уплатити као новчани капитал ДПН-а 

износ од 100.000 ЕУР (сто хиљада евра) у динарској противвредности по званичном 

средњем курсу Народне Банке Србије важећем на дан уплате. 

 

У року од пет (5) радних дана од дана уплате новчаног капитала из претходног става, 

Приватни партнер ће поднети захтев за упис/регистрацију оснивања ДПН-а Агенцији за 

привредне регистре, у складу са законом. 

 

Уписан и уплаћен основни капитал ДПН-а ће на дан регистрације у Агенцији за 

привредне регистре износити 100.000 ЕУР (сто хиљада евра) у динарској 

противвредности. 

 

Основано ДПН ће се бавити исључиво реализацијом пројекта ЈПП финансирања, 

изградње и управљања постројењем за пречишћавање отпадних вода територије града 

Зрењанина, и остаје неограничено солидарно одговорно за преузете обавезе. 

 
 

4. ВРСТЕ И ИЗНОСИ СРЕДСТАВА ОБЕЗБЕЂЕЊА КОЈА ТРЕБА ДА ОБЕЗБЕДЕ 

ПАРТНЕРИ У ПРОЈЕКТУ 

 

Врсте и износи средстава обезбеђења зависе пре свега од врста односа који се формира 

кроз пројекат ЈПП и фазу пројекта на коју се конкретно средство обезбеђења односи, па 

се, у складу са тим, јављају средства обезбеђења плаћања и средства обезбеђења 

извршења уговорних обавеза. Са друге стране, средства обезбеђења могу бити одређена и 

у зависности од тога за чију обавезу гарантују, односно да ли се прибављају и издају у 

корист јавног или приватног партнера. 

 



  

114 
 

4.1.Средство обезбеђења за озбиљност понуде (предаје се уз понуду) 
 

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно 

група понуђача који подносе понуду, у обавези је да уз понуду достави: 

 

 Гаранција за озбиљност понуде –  Уз понуду мора бити приложено средство 

финансијског обезбеђења –банкарска гаранција која служи као Гаранција за озбиљност 

понуде у висини од 0,5 % од укупне вредности понуде, за понуђени рок трајања јавног 

уговора. 

 

Напомена: Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен 

кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони 

ранг). 

 

 Доказ о расположивости финансијских средстава за реализацију Пројекта 

јавно-приватног партнерства -  Понуђач је дужан да уз понуду достави и оригинал 

писма о намерама банке којом се изражава спремност банке да финансијски прати 

потенцијалног приватног партнера у реализацији предметног Пројекта јавно-приватног 

партнерства. Као доказ прихватиће се и: потврда банке о новчаним средствима понуђача, 

потврда банке да је спремна да кредитира понуђача, потврда других финансијских 

институција или правних лица (гаранција матичног друштва / parent company guarantee) 

да су спремне да учествују у финансирању понуђача и сл. Сви наведени докази морају 

неспорно да докажу постојање тражених средстава као и намеру за њихов пласман за 

предметни пројекат. Наручилац има могућност да код банака и других институција које 

су издале тражене потврде провери валидност докумената. 

 

Напомена: Понуђач може поднети гаранцију/писмо стране банке само ако је тој банци 

додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 

(инвестициони ранг). 

 

 Писмо о намерама за достављање банкарске гаранције за добро извршење 

посла-  Понуђач је дужан да уз понуду достави и оригинал писма о намерама банке за 

давање гаранције за добро извршење посла у износу од 10% од укупне вредности 

понуде, коју ће приватни партнер доставити јавном партнеру у року од 30 дана од дана 

потписивања јавног уговора са роком важности однајмање 24 месеца од дана ступања на 

снагу Јавног уговора и који ће је заменити у складу са одредбама Јавног уговора који је 

саставни део конкурсне документације. 

 

Напомена: Понуђач може поднети гаранцију/писмо стране банке само ако је тој банци 

додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 

(инвестициони ранг). 

 

4.2.Средство обезбеђења којим понуђач обезбеђује испуњење својих будућих уговорних 

обавеза (не предају се уз понуду)  

 

 Гаранција за добро извршење посла  - Банкарска гаранција на износ од 10% од 

укупне вредности понуде мора бити достављена у року од 30 дана од дана закључења 

уговора од стране понуђача чија понуда буде изабрана као најповољнија. Рок важења 

банкарске гаранције мора бити најмање 24 месеца од дана ступања на снагу Јавног 
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уговора. Банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив 

без приговора. 

 

Напомена: Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен 

кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони 

ранг). 

 

Као средство обезбеђења  јавни партнер гарантоваће меницама јавног партнера , и 

обнављаће важност датих средстава обезбеђења најмање 30 дана пре њиховог истека,  

тако да буду важећа током целог периода важења будућег јавног уговора. 
 

Не достављање  било које гаранције и осталих средстава обезбеђења у току трајања 

уговора, односно доказа у остављеном  року  за предметне гаранације, другој страни у 

корист које предметна гаранција, односно доказ треба да буде достављен; има право на 

раскид уговора и на накнаду штете, а јавни партнер има и право на наплату гаранције за  

озбиљност понуде. 
 
 

5. УСЛОВИ, ЗАХТЕВИ И НАЧИНИ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИНФРАСТРУКТУРЕ И 

УСЛУГА ОД СТРАНЕ ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА КАО ШТО ЈЕ ПРОЈЕКТНИ 

КВАЛИТЕТ, СПЕЦИФИКАЦИЈЕ РЕЗУЛТАТА ЗА УСЛУГЕ ИЛИ НИВО ЦЕНА, 

И СЛ. 
 

Предметни пројекат у граду Зрењанину ће обухватити: финансирање, изградњу, 

управљање и одржавање новим ППОВ-ом за територију града Зрењанина. 

 

Приватни партнер мора да обезбеди инфраструктуру у складу са стандардима и 

принципима које важе на територији Републике Србије.  

 

Да би приватни партнер могао да учествује у реализацији предложеног пројекта у граду 

Зрењанину, треба да испуњава одређене услове. Кадровске, техничке, финансијске и 

пословне квалификације које приватни партнер  треба да испуњава прецизно ће бити 

дефинисане у оквиру јавног позива и конкурсне документације као и додатни услови које 

треба испунити за учешће у предметном поступку. 

 

5.1. Основни услов   

 

Основни услов је поседовање одговарајућих квалификација у реализацији сличних или 

истих пројеката, финансијски капацитет и доказан бонитет и референце корисника 

досадашњих реализованих пројеката (референце о испоруци опреме и радова);  

 

5.2. Додатни услов 

 

Приватни парнер  такође, треба да испуни и додатне услове: 

 

 да располаже финансијским капацитетом :  - да укупна oбртна имовина, односно 

обрт (current assets and/or turnower) приватног партнера у последње три године је 

најмање  35.000.000,00 евра (тридесет пет милиона евра), као и укупан промет у 

задњих десет (10) година; 
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 да је ликвидан у последње три (3) године и да није био у блокади рачуна дужој од 

30 дана непрекидно у наведеном периоду; 

 

 да располаже пословним капацитетом: да у периоду 2000-2017. година од дана 

објављивања јавног позива, имао најмање пет (5) изведених радова на изградњи, 

реконстуркцији или доградњи ППОВ-а, у вредности од најмање 50% ведности 

предмерног пројекта.  

 

 Да располаже са довољним техничким капацитетом: да има у власништву 

власништву, закупу или да пружи доказ да ће имати на располагању следеће: 

најмање 5 ровокопача-комбиновану машину, најмање 5 багера, најмање 10 камиона 

кипера- већи од 5 тона носивости, најмање 2 иглофилтерска постројења, најмање 

800 м 2 челичне оплате за подграђивање рова, најмање 5 муљних пумпи, најмање 5 

вибро плоча и најмање 1 агрегат за струју мин. 30 кW. 

 

 да располаже довољним кадровским капацитетом: да подносилац понуде има 

најмање: 100 запослених радника по било ком основу од чега : четири дипл.инж. 

грађ. са лиценцом 413 или 414, једног дипл.инж. грађ. са лиценцом 415, једног 

дипл.инж. грађ. са лиценцом 410 или 412, једног дипл.инж. ел. са лиценцом 450, 

једног дипл.инж. маш. са лиценцом 430 или 432, једно лице са лиценцом БЗРН, 

једно лице кординатор за БЗР у фази извођења радова и једно лице кординатор за 

БЗР у фази пројектовања. 

 

5.2.1. Стандарди: 

 

  приватни партнер је дужан да поседује важеће сертификате ISO 9001:2008; 

ISO14001:2004; OHSAS 18001:2008. Сви сертификовани системи морају се односити на 

радове који су предмет јавно приватног партнерства. 

 

 подисалац понуде мора да поседује Решење о испуњености услова за пројектовање 

и извођење радова за објекте за које грађевинску дозволу издаје министарство 

надлежно за  послове грађевинарства, односно аутономна покрајина, и то са 

следећим шифрама:  

- ИО 71 Г3 - за извођење радова на хидротехничким објектима за 

међурегионалне и регионалне објекте водоснабдевања и канализације;  

- ПО 71 Г3 - за израду хидротехничких пројеката за међурегионалне и 

регионалне објекте водоснабдевања и канализације; 

 

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем,  или у конзорцијуму (група 

понуђача) услови ће бити у складу Законом и услови јасно одређени. 

 

5.3. Фактори за изградњу новог ППОВ-а Зрењанин 
 

Важни фактори за пројектне критеријуме постројења за пречишћавање отпадних вода 

(ППОВ), су следећи: 

 
 Превише велики ППОВ нема пожељни квалитет ефлуената и користиће 

превелике количине електричне енергије; 

 Адекватно пројектован ППОВ са одговарајућом флексибилношћу, опремом и 

искусним радницима може примити оптерећења отпадних вода у распону до 25% 
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пројектног капацитета и даље производити отпадне воде жељеног квалитета; 

 Постројења за пречишћавање отпадних вода могу примити максимална 

оптерећења отпадних вода током врло кратког временског периода, али 

максимално оптерећење током дужег периода биолошки процеса и квалитет 

отпадних вода ће се погоршати; 

 ППОВ који добро функционише не сме бити ни много велики ни много мали за 

целокупни период током кога се очекује да ради, односно мора да буде 

функционално у постојећој ситуацији као и за наредних 10 година најмање. Када 

нису сасвим познате потребе за наредних 10 година, као што је случај у граду 

Зрењанину, препоручује се усвајање песимистичног приступа уместо 

оптимистичког решења; 

 Отпадне воде из индустријских објеката морају само бити строго праћене и 

контролисане како би се избегло ремећење биолошког процеса у ППОВ-у са 

токсичним ефлуентима. Високе концентрације и проток морају бити прилагођени 

пре испуштања у колекторе или морају бити смањене пре доласка на ППОВ. Стога 

је важно да оператер ППОВ буде свестан ових могућих испуштања и да реагује 

на њихову појаву у складу са могућностима. 

 

5.3.1. Фактори вршног часа 
 

Што се тиче фактора вршног часа за планирану изградњу, коришћен је исти приступ као 

и у ранијој анализи постојећег система. За потребе процене хидрауличног оптерећења 

главних колектора за будући развој система отпадних вода у граду Зрењанину, усвојени 

су типични фактори вршног часа, на основу следећег: 

 
 Расположиви оперативни подаци о варијацијама количине протока отпадних вода 

у осталим општинама у Србији, сличним по величини и осталим 

карактеристикама (степен урбанизације, густина насељености, топографија, 

дужина и конфигурација канализационог система); 

 Подаци о мерењу протока отпадних вода спроведеном у граду Зрењанину и 
 Обично примењене инжењерске формуле (Хармонова формула) на основу 

емпиријских података и теорије вероватноће који уводе математичку реалицију 

између броја корисника (тј. величине сливног подручја) и одговарајућег фактора 

вршног часа. Примењени фактор вршног часа биће израчунат за сваки део 

колектора помоћу Хармонове формуле, у зависности од кумулативног сливног 

подручја на деоници која је у изградњи, може да варира између 2 и 3 или више. 
 

 

5.3.2. Однос између отпадних вода и вода 
 

Однос отпадних вода и вода од 0,9 процењен је и потврђен на постојећем систему, те је 

стога задржан у анализи будућег развоја. 
 

 

5.3.3. Инфилтрација 
 

Процена количине инфилтрације у постојећем канализационом систему у граду 

Зрењанину извршена је на основу припадајућих сливних подручја и забележених 

испуштања отпадних вода. Инфилтрација од 20% се користи за хидрауличне процене у 

будућем развоју. 
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5.3.4. Јединичне количине отпадних вода 
 

Јединичне количине отпадних вода посебно су применљиве на неједнако, 

неконцентрисано стварање отпадних вода као што су домаћинства (становништво) и 

остали мали потрошачи и установе. За планирани развој санитарног канализационог 

система у граду Зрењанину, предвиђен је благи пораст јединичне количине отпадних 

вода у поређењу са актуелном ситуацијом: 

 
 q домаћинства - 140 l/по глави /дневно 

 q oстали потрошачи, установе - 10 l/по глави/дневно 
 

Повећана производња отпадних вода код малих потрошача (не домаћинстава) и установа 

приписује се ширењу и унапређењу комуналних услуга као што су социјална заштита, 

медицинска нега, школе, јавна комунална предузећа и слично, посебно у сеоским 

подручјима где су ове и услуге тренутно слабо заступљене. То такође узима у обзир и 

ограничене могућности развоја малих и средњих предузећа. 
 

 

5.3.5. Хидрауличко и биолошко оптерећење током пројектног циклуса 
 

На основу актуелног биланса отпадних вода и претходно поменуте основе за планирани 

развој система за сакупљање отпадних вода у граду Зрењанину, предвиђено је типично 

хидрауличко и биолошко оптерећење отпадних вода до краја пројекта - 2046. године. 

Кроз овај Предлог пројекта разрађени су укупни пројектовани протоци отпадних вода и 

њихово просторно распоређивање на основу демографских пројекција за појединачне 

заједнице. Пројекције се односе на проток по сувом времену. Испуштање атмосферских 

вода у планирани систем ограничено је само на анализу постојеће мреже док се 

претпоставља да испуштање атмосферских вода у нову санитарну канализациону мрежу 

неће бити дозвољено. 

 
Примећено је да отпадне воде које производе индустријски потрошачи имају релативно 

стабилан до негативан тренд, што је највероватније изазвано смањењем индустријских 

активности. Очекује се да је овај тренд достигао свој минимум, а постепен умерен раст 

може се очекивати у блиској будућности као и дугорочно. Стога се, почев од 2015. 

године, очекује умерено позитиван тренд у потрошњи воде и производњи отпадних вода 

од 0,3% годишње. 

 
Пројекције у вези са отпадним водама организоване су и представљене у једном великом 

сливном подручју – агломерацији Зрењанин, у складу са техничким предлогом за 

сакупљање и пречишћавање отпадних вода. Што се тиче пројекција биолошког 

оптерећења које треба узети у разматрање приликом пројектовања објеката за сакупљање 

и третман отпадних вода, примењени су следећи критеријуми: 

 
 Биолошко и оптерећење у канализационој мрежи (БОД5): 200 mg/l (2011.) - 

300мг/л (2041); 

 Биолошко оптерећење по еквивалент становнику (ЕС): 60 грама/дневно; 

 Биолошко   оптерећење   се   рачуна   за   просечне   протоке   индустријских 

отпадних вода. 

 
Што се тиче претпоставки и приступа коришћених за постојећу и будућу потрошњу која 

се не односи на домаћинства, коришћени су следећи главни принципи: 
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 Измерене и фактурисане количине отпадних вода и забележени подаци о 

квалитету отпадних вода представљали су основу за процену хидрауличког и 

органског оптерећења у постојећем систему; 

 Предвиђена стопа индустријског раста од 1% годишње до 2015. и 2% годишње од 

2016-2046. године; 

 Постепено повећање органског оптерећења као резултат прописаних граничних 

вредности у Уредби и 

 Оптерећење загађујућих материја за отпадне воде које се не испуштају из 

домаћинстава (изражено у ЕС) настало је из пројектованих протока отпадних вода 

и вредности биолошке потрошње кисеоника (БПК5). 
 

Испуштање индустријских отпадних вода у јавну канализацију или у водно тело уређено 

је важећим националним прописима, односно Уредбом која наводи граничне вредности 

за четрдесет физичких и хемијских карактеристика отпадних вода које се могу 

испуштати у јавну канализацију. Неке од типичних граничних вредности су: 

 
pH - 6,5 - 9,5; 

ХПК- 1000 mg/l; 

БПК5 - 500 mg/l; и 

Укупан азот – 150 mg/l;. 

 

5.3.6. Ниво поплава 

 
Према подацима Републичког хидрометеоролошког завода Србије, највећи забележен 

ниво воде (од 1965. године) на реци Тиси код Титела је 77.7 mnv (метара надморске 

висине) и јавља се између априла и јула. Следећи ниво који је захтевао упозорење о 

поплави забележен је код Титела и износио је 76.7 mnv. Просечни ниво воде је 71.4 и 73.7 

мнв. 

 
Следећи ниво са упозорењем о поплави био је на реци Бегеј, око 29 km узводно од Тисе 

и износио је 80.2 mnv. Ниво воде повратног периода од 100 година за реку Бегеј на 

локацији предложеног ППОВ није познат, те су наведени подаци употребљени за 

одређивање вероватних нивоа; с обзиром на то да се предложени ППОВ налази на око 

22 km поред Бегеја, од њеног ушћа у Тису и око 7 km низводно од станице за мерење 

нивоа површинских вода, узводно од Зрењанина, друго упозорење о поплавама се може 

оквирно одредити на 79.4 mnv. Под претпоставком маргине од 1 м, ниво воде повратног 

периода од 100 година процењен је на 80.4 mnv. 

 

5.4. Критеријуми за пројектовање новог ППОВ-а 

 
Величина предложеног ППОВ-а одређена је на основу дефинисане агломерације 

Зрењанин, садашњег и пројектованог броја прикључака, укључујући ту домаће и 

стране потрошаче, као и стандарде за испуштање отпадних вода утврђених у складу са 

важећом Уредбом.  

 
У складу са актуелним прописима у Србији, усаглашеним са Оквирном директивом 

ЕУ о водама, захтеви у погледу испуштања отпадних вода у реципијенте и захтевано 

уклањање загађујућих материја су како следе: 
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Tабела 5.4.-1   Захтеви у погледу испуштања отпадних вода из ППОВ-а у реципијенте 
 

Параметар 
Гранична вредност Минимално захтевано уклањање 
mg/l % 

БПК5 (на 20°C) 25 70-90 

ХПК 125 75 

Укупне сусупендоване материје 35 90 
 

Крајњи прималац третираних испуштених вода је река Бегеј. У овом тренутку река 

Бегеј није категорисан као осетљиво тело. С тим у вези, није разматрано уклањање 

хранљивих материја уз обезбеђивање довољне количине која омогућава потпуну 

нитрификацију ради спречавање испуштања амонијака у примаоце, као и 

денитрификацију како би се сачувала потражња за кисеоником, сходно томе, 

захтевана енергија за аерацију. 

 
У случају да у будућности било национално, било међународно законодавство 

предвиди строже захтеве у погеду уклањања хранљивих материја, посебно у 

погледу уклањања фосфора, извршиће се додатно уклањање и распоређивање 

објеката ради једноставне надоградње ППОВ ради уклањања биолошког фосфора. 

 
На основу детаљне анализе расположивих података о актуелном прикупљању 

отпадних вода и физичко-хемијских карактеристика отпадне воде, планираних 

активности на санацији и проширивању система прикупљања, као и пројектованом 

расту броја становника и развоју индустрије, узимају се у обзир следећи критеријуми 

за пројектовање ППОВ у граду Зрењанину: 
 

Tабела 5.4.-2     Критеријуми за шројектовање ППОВ-а 
Став 

ка 

 

Опис 
 

Јединица 
 

2014. 
 

2025. 
 

2045. 

1 Проток отпадних вода     
1.1 Проток отпадних вода из домаћинстава, Qs1 m³/d 8,208 9,158 11,146 

1.2 Проток индустријске отпадне воде, Qs2.2 m³/d 3,862 4,406 6,653 
 

2 
Проток сирове отпадне воде без 
инфилтрације, Qs=Qs1+Qs2 

 

m³/d 
 

12,070 
 

13,565 
 

17,798 

3 Проток инфилтрације, Qf m³/d 2,414 2,718 3,560 

m³/h 101 113 148 

l/s 28 31 41 
 

4 
Просечан  проток 
инфилтрацијом, 

Qd = Qs + Qf 

по сувом времену, са 
 

m³/d 
 

14,484 
 

16,283 
 

21,358 

l/s 168 188 247 

5 Вршни сатни проток по сувом времену 

Qmax = Qs/f + Qf 

m³/h 905 1,018 1,335 

l/s 251 283 371 

 
6 

Вршни сатни проток по влажном времену 

Qmax,h, WW 

 

m³/h 
 

1,418 
 

1,620 
 

2,167 

l/s 394 450 602 

7 Оптерећење загађењем 

7.1 Прикључено становништво  76,000 85,043 103,481 

7.2 Еквивалент становник (PE)  98,529 110,747 142,289 

7.3 БПК5 kg/d 5,912 6,645 8,537 

7.4 ХПК kg/d 11,823 13,290 17,075 

7.5 Укупне суспендоване материје kg/d 6,897 7,752 9,960 

7.6 Укупан азот kg/d 1,084 1,218 1,565 

7.7 Упупан фосфор kg/d 177 199 256 

8. Концентрација 

8.1 Qd m³/d 14,484 16,283 21,358 
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8.2 БПК5 mg/l 408 408 400 

8.3 ХПК mg/l 816 816 799 

8.6 Укупне суспендоване материје mg/l 476 476 466 

8.4 Укупан азот mg/l 74.8 74.8 73.3 

8.5 Упупан фосфор mg/l 12.2 12.2 12.0 

9 Стандарди за испуштање 

9.1 БПК5 mg/l 25 25 25 

9.2 ХПК mg/l 125 125 125 

9.3 Укупне сусупендоване материје mg/l 35 35 35 

9.4 Укупан азот mg/l - - - 

9.5 Укупан фосфор mg/l - - - 

10 Температура за пројектовање °C 12 12 12 

 
5.5. Развој цена за воду и отпадну воду у Зрењанину 

 
Следећа табела приказује тренутне просечне цене пијаће воде и канализације у 

граду Зрењанину: 
 

Tабела 5.5.-1 Скорије цене воде и канализације у граду Зрењанин (без ПДВ-а) 
Година 2012. 2013. 2014. 

 
Општина 

 

Вода 

РСД/m3
 

Отпадне 

воде 

РСД/m3
 

Вода 

РСД/m 
3 

 

Отпадне воде 

РСД/m3
 

 

Вода 

РСД/m3
 

 

Отпадне воде 

РСД/m3
 

Зрењанин -домаћинства 25.00 20.00 27.83 22.26 27.83 22.26 

Зрењанин - индустрија 59,00 45.00 65.68 50.09 65.68 50.09 

 
 

5.5.1.Препоручена повећања цена услуга у граду Зрењанину 
 

Tабела 5.5.1.-1 Препоручена повећања цена ( у РСД 2015- без ПДВ-а) 

 Тренутно 

стање 

 

Пројекције …… 

Година 2013. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2025. 2030. 2035. 

Становништво и установе          
Вода 27.83 29.36 27.83 29.64 29.64 35.57 69.95 69.95 69.95 

Отпадне воде 22.26 23.48 22.26 23.71 47.42 47.42 54.00 54.00 54.00 

Укупна комбинована цена 50.09 52.84 50.09 53.35 77.05 82.98 123.95 123.95 123.95 

Привреда и индустрија          
Вода 65.68 69.29 65.68 69.95 69.95 69.95 69.95 69.95 69.95 

Отпадне воде 50.09 50.09 52.84 53.35 53.35 53.35 54.00 54.00 54.00 

Укупна комбинована цена 115.77 115.77 122.13 123.30 123.30 123.30 123.95 123.95 123.95 

 

Како би био задовољен принцип "Загађивач плаћа", који преовладава у ЕУ, цена 

канализације за две категорије корисника је с намером подстакнута да конвергира. Овај 

принцип диктира цену пречишћавања отпадних вода за исту количину испуштених 

отпадних вода. С обзиром на то да важећи локални прописи захтевају предтретман 

индустријских отпадних вода како би се смањила количина отпадних вода која се 

испушта у канализациону мрежу до нивоа који се може прерадити са количинама 

отпадних вода из домаћинстава, предложена цена се у потпуности ослања на принцип 

исте цене пречишћавања отпадних вода за јединичну количину отпадних вода. 

Тренутна разлика у цени пречишћавања отпадних вода између ове две групе је релативно 

велика. Имајући у виду да је важећа цена за остале кориснике, осим домаћинстава, врло 

висока у поређењу са ценама за домаћинства и у нивоу потпуног покривања трошкова, 

конвергенција треба да се деси након завршетка пројектног периода. 



  

122 
 

 
У сврху те процене, размотрена је платежна способност три најниже дециле прихода 

домаћинстава. С обзиром на то да у Србији нема података о приходу домаћинстава по 

децилама на нивоу општина, узета је замена. Она је настала коришћењем расположивих 

података о просечном приходу по домаћинству у граду Зрењанину који је затим подељен 

на дециле при чему је као референца коришћен приход по домаћинству подељен на 

дециле на националном нивоу. 

 
Као што је изнето у претходним поглављима Предлога пројекта, један од основних 

услова у реализацији пројекта је обезбедити дугорочно прихватљиве и ниске тарифе 

за отпадне воде. 

 
Све остале спецификације и захтеви у вези са финасирањем, изградњом, руковањем, 

управљањем и одржавањем система канализације и ППОВ-ом Зрењанин биће детаљно 

специфициране у тендерској документацији. 

 

 

6. ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ ЈАВНОГ УГОВОРА, ОДАБРАНИ ПОСТУПАК И 

ПРЕГЛЕД САДРЖИНЕ ЈАВНОГ УГОВОРА 
 

6.1. Поступак и критеријуми избора и доделе јавног уговора 

 

На поступак избора приватног партнера примењују се пре свега одредбе чланова 20-25. 

Закона о ЈПП, као и одредбе Закона о јавним набавкама. 

 
Чланом 31. Закона о јавним набавкама, предвиђено је да су поступци јавне набавке: 

 
1) отворени поступак; 

2) рестриктивни поступак; 

3) квалификациони поступак; 

4) преговарачки  поступак  са  објављивањем  позива  за  подношење 

понуда; 

5) преговарачки  поступак  без  објављивања  позива  за  подношење 

понуда; 

6)  конкурентни дијалог; 

7) конкурс за дизајн и 
8) поступак јавне набавке мале вредности. 

 
Чланом 37. Закона о јавним набавкама предвиђено је да наручилац може спроводити 

конкурентни дијалог у случају када је предмет јавне набавке нарочито сложен, тако 

да се уговор о јавној набавци не може закључити применом отвореног или рестриктивног 

поступка. 

 
Предмет јавне набавке сматра се нарочито сложеним ако наручилац објективно није у 

могућности да одреди: 

 
1) техничке спецификације предмета јавне набавке или 

 
2) правну, односно економску структуру јавне набавке. 
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Пројектовање техничких система за пречишћавање отпадних вода је сложен проблем 

који захтева ангажовање великог броја стручњака различитих профила, од грађевинских 

инжењера, технолога, биолога до машинских и инжењера заштите животне средине и 

електротехнике. Сами технички системи пројектују се тако да задовоље потребе које ће 

се јавити у пројектном периоду. Оновни улазни подаци за пројектовање су: 

 
1. количине и састав отпадних вода; 

2. захтевани степен пречишћавања отпадних вода и 

3. локација постројења. 

 

На основу улазних података приступа се изради идејног решења и идејног пројекта. У 

идејном решењу потребно је обрадити неколико варијанти постројења за пречишћавање 

отпадних вода, али и анализарити могућност заједничког пречишћавања комуналних и 

индустријских отпадних вода. У оквиру њега спроводи се техно-економска анализа 

варијанти решења на основу којег се одабира најбоља варијанта за коју се касније ради 

идени пројекат, а у идејном пројекту детаљније се разрађују поједини објекти 

постројења, и у оквиру њега прилажу се детаљни технолошки и хидраулички прорачуни, 

и мање детаљни статички и остали прорачуни. Од графичких прилога у пројекту се 

прилажу: ситуација постројења, основе и пресеци појединих објеката, технолошка шема 

пречишћавања и хидраулички профили постројења. 

Потом се приступа избору хидромашинске опреме који производе специјализовани 

произвођачи у земљи и иностранству, па се приступа, на бази претпостављене опреме, 

изради главног архитектонско- грађевинског, машинског, хидро - машинског и електро 

пројекта. 

 
Имајући у виду сложеност предметне набавке, постојање више система за 

пречишћавање вода и одредбе Закона о јавним набавкама, најподеснији поступак 

за одабир приватног партнера представљао би конкурентни дијалог. 

 
Поступак избора приватног партнера кроз конкуренти дијалог започео би позивом јавног 

партнера као наручиоца, упућеним свим заинтересованим лицима да поднесу пријаве и 

признају квалификацију подносиоцима пријава на основу претходно одређених услова. 

 
Затим јавни партнер води дијалог са свим подносиоцима пријава којима је признао 

квалификацију (кандидати) у циљу проналажења решења које ће задовољити његове 

потребе. 

 
Током целог поступка, а посебно у фази дијалога јавни партнер је дужан да обезбеди 

једнак третман понуђача, посебно водећи рачуна да појединим понуђачима не пружи 

информације које могу остале понуђаче довести у неравноправан положај. Јавни партнер 

води дијалог док не препозна решење, односно решења која могу задовољити 

његове потребе. Јавни партнер води дијалог са кандидатом само о решењу које тај 

кандидат нуди и не може кандидатима открити понуђена решења или друге информације 

које се тичу понуђеног решења неког од кандидата 

 
Јавни партнер може предвидети позивом за подношење понуда и конкурсном 

документацијом да се поступак спроводи у више фаза у циљу смањења броја решења о 

којима ће се водити дијалог и дужан је да достави образложену одлуку кандидату који је 

искључен из дијалога. 
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Након што јавни партнер препозна решење, односно решења која могу задовољити 

његове потребе, позива све кандидате који нису искључени из дијалога да доставе своје 

коначне понуде на основу једног или више усвојених решења представљених током 

дијалога. 

 
Одлука о додели уговора у конкурентном дијалогу доноси се применом критеријума 

економски најповољније понуде. Елементи критеријума одређују се у конкурсној 

документацији пре фазе дијалога. 

 
Критеријум економски најповољније понуде заснива се на различитим елементима 

критеријума у зависности од предмета јавне набавке, као што су: 

 
1) понуђена цена; 

2) попуст на цене из ценовника наручиоца; 
3) рок испоруке или извршења услуге или радова у оквиру минимално 

прихватљивог рока који не угрожава квалитет као и максимално 

прихватљивог рока; 

4) текући трошкови; 

5) трошковна економичност; 

6) квалитет; 

7) техничке и технолошке предности; 

8) еколошке предности и заштита животне средине; 

9) енергетска ефикасност; 

10) пост-продајно сервисирање и техничка помоћ; 

11) гарантни период и врста гаранција; 

12) обавезе у погледу резервних делова; 

13) пост-гаранцијско одржавање; 

14) број и квалитет ангажованих кадрова; 

15) функционалне карактеристике; 

16) социјални критеријуми и 

17) трошкови животног циклуса и др. 
 

Елементи критеријума економски најповољније понуде могу се поделити на 

поткритеријуме, а сваком елементу критеријума, односно поткритеријуму, јавни партнер у 

конкурсној документацији одређује релативни значај (пондер), тако да збир пондера 

износи 100. 
 

У другој фази конкуретног дијалога, избор најповољнијег понуђача зависио би од: 
 

 гарантоване цене за уговорни период (које би цене укљуливале све трошкове за 

све време трајања јавног уговора, укључујући инвестицију, финансирање, 

управљање и одржавање, ризике и неопходне олакшице, како би се оствариле 

друштвено прихватљиве цене услуга; 

 концепта обуке управљачког кадра и запослених; 

 концепта изградње и 

 концепта управљања и одржавања. 
 

Конкурентни дијалог је јавни тендер, део који омогућава понуђачима опционо да развију 

алтернативне предлоге као одговоре на оквирне захтеве клијента. Тек када су њихови 

предлози довољно и детаљно развијени, понуђачи се позивају да доставе конкурентне 

понуде. Циљ је да се повећа вредност, подстакну иновације и одржи притисак 
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конкуренције у надметању за комплексне уговоре, као што је ЈПП пројекат 

управљања отпадним водама града Зрењанина. 
 

Активан дијалог би требало да спречи могућност погрешног тумачења од стране било 

понуђача, односно клијента и самим тим увећања трошкова у каснијем уговору. 
 

За понуђаче, процес обезбеђује бољи проток информација, заједно са могућношћу да се 

тестирају сви захтеви клијента кроз прогресиван развој предлога. 
 

Ефективна јавна набавка ће идентификовати циљно тржиште а пројекат 

разврстати наспрам могућности и шта се жели на тржишту. Такође ће се фокусирати 

на обезбеђивање испоруке и приступачних решења која најбоље одговарају потребама 

наручиоца, и обезбедиће чврсту основу за уговор на основу кога се испорука и 

перформансе могу процењивати. 

 

6.2. Преглед садржине јавног уговора 

 
Међусобна права и обавезе у реализацији пројекта ЈПП уговорне стране уређују јавним 

уговором. 

 
Јавни уговор закључује се у писаном облику између јавног и приватног партнера, којим 

се у циљу реализације пројекта ЈПП, уређују међусобна права и обавезе уговорних 

страна. 

 
Јавни уговор садржи све одредбе, услове и друге клаузуле које јавни партнер сматра 

корисним за испуњавање задатка приватног партнера и за однос приватног партнера са 

другим учесницима који играју значајну улогу у реализацији ЈПП. Јавним уговором 

уређују се следећа питања: 

 
1. карактер и обим радова које треба да изврши и/или услуга које треба да 

обезбеди приватни партнер и услове за њихово обезбеђење, под условом 

да су наведени у јавном позиву; 

2. расподела ризика између јавног и приватног партнера; 

3. одредбе о минималном захтеваном квалитету и стандарду услуга и радова у 

интересу јавности или корисника услуга или јавних објеката, као и 

последице неиспуњења ових захтева у погледу квалитета, под условом да 

не представљају повећање или смањење накнаде приватном партнеру; 

4. обим искључивих права приватног партнера, ако постоје; 

5. евентуалну помоћ коју јавни партнер може пружити приватном партнеру 

за добијање дозвола и одобрења потребних за реализацију ЈПП или 

концесије; 

6. захтеве у вези са ДПН у погледу: правне форме, оснивања, минималног 

капитала и минималних других средстава или људских ресурса, структуре 

акционара, организационе структуре и пословних просторија као и 

пословних активности ДПН; 

7. власништво над средствима која се односе на пројекат и по потреби, 

обавезе уговорних страна у погледу стицања пројектних средстава и 

евентуално потребних службености; 

8. висина и начин израчунавања концесионе накнаде, ако је има; 
9. накнада приватном партнеру, без обзира да ли се састоји од тарифа или 

накнада за обезбеђене објекте или услуге, начин и формула за утврђивање, 
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периодично усклађивање и прилагођавање тих тарифа или накнада, 

евентуалне исплате које јавни партнер треба да изврши приватном 

партнеру; 

10. механизми за повећање или смањење накнаде (без обзира на правни облик) 

приватном партнеру у зависности од доброг или лошег квалитета његових 

услуга/објеката; 

11. поступак који јавни партнер користи за разматрање и одобравање 

пројеката, планова изградње и спецификација, као и поступци за тестирање 

и коначну инспекцију, одобрење и пријем инфраструктурног објекта као 

и извршених услуга, ако је потребно; 

12. поступци за измене пројеката, планова изградње и спецификација ако их 

једнострано утврђује јавни партнер и поступци за сагласност о 

евентуалном продужењу рокова и/или повећању накнаде (укључујући 

трошкове финансирања); 

13. обим обавезе приватног партнера да зависно од случаја обезбеди измену 

објеката или услуга у току трајања уговора да би се удовољило измењеној 

стварној тражњи за услугом, њеном континуитету и њеном пружању под 

суштински истим условима свим корисницима, као и последице тога на 

накнаду (и трошкове финансирања) за приватног партнера; 

14. могући обим измена јавног уговора након његовог закључења, лица која 

имају право да то захтевају и механизам за усаглашавање тих измена; 

15. евентуална права јавног партнера да приватном партнеру одобри 

закључење најважнијих подизвођачких уговора или уговора са зависним 

друштвима приватног партнера или са другим повезаним лицима или 

других уговора којима се поверава обављање одређених послова од стране 

приватног партнера трећим лицима, ако је такво поверавање предвиђено 

предлогом пројекта ЈПП, односно концесионим актом; 

16. јемства која треба да обезбеди приватни партнер или јавни партнер 

(укључујући јемства јавног партнера финансијерима) или други начин 

обезбеђења плаћања; 

17. покриће осигурањем које треба да обезбеђује приватни партнер; 
18. расположиви правни лекови у случају да било која уговорна страна не 

изврши своје уговорне обавезе; 

19. мера у којој било која уговорна страна може бити изузета од одговорности 

за неизвршење или кашњење у испуњењу уговорних обавеза услед 

околности реално ван њене контроле (виша сила, промена закона и сл.); 

20. рок трајања јавног уговора и права и обавезе уговорних страна након 

његовог истека (укључујући и стање у којем се имовина мора предати 

јавном партнеру), поступак продужења уговореног рока укључујући 

његове последице на финансирање пројекта. Рок на који се закључује јавни 

уговор одређује се на начин који не ограничава тржишну утакмицу више 

него што је то потребно да се обезбеди амортизација улагања приватног 

партнера и разуман повраћај уложеног капитала, истовремено узимајући у 

обзир ризик који је повезан са комерцијалним коришћењем предмета 

уговора, а не може бити краћи од пет година ни дужи од 50 година, уз 

могућност да се након истека уговореног периода закључи нови уговор уз 

избор приватног партнера на начин и у поступку прописаном овим 

законом. Рок на који је закључен јавни уговор не може се продужити, осим у 

случају када је приватни партнер, без своје кривице онемогућен у 

спровођењу својих уговорних обавеза; 
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21. компензација и пребијање потраживања; 

22. последице штетне промене прописа; 

23. разлози и последице превременог раскида (укључујући минималан износ 

који се мора исплатити јавном или приватном партнеру начин исплате 

накнаде и средства из којих ће бити исплаћена накнада), уговорне казне и 

одговарајуће одредбе; 

24. евентуална ограничења одговорности уговорних страна; 

25. сви споредни или повезани уговори које треба закључити, укључујући и 

оне намењене лакшем финансирању трошкова везаних за пројекат, као и 

ефекте тих уговора на јавни уговор. То нарочито обухвата посебне одредбе 

којима се јавном партнеру дозвољава да закључи уговор са финансијерима 

приватног партнера и да обезбеди права на пренос јавног уговора на лице 

које наведу финансијери у одређеним околностима; 

26. меродавно право и механизам за решавање спорова; 

27. околности под којима јавни партнер или одређено треће лице може 

(привремено или на други начин) преузети вођење објекта или другу 

функцију приватног партнера како би се обезбедило делотворно и 

непрекидно вршење услуге и/или објеката који су предмет уговора у 

случају озбиљних пропуста приватног партнера у извршавању његових 

обавеза; 

27а) евентуално право јавног партнера или надлежног државног органа да у 

циљу заштите јавног интереса као и у случају постојања опасности за 

јавну безбедност или угрожавање животне средине и здравља људи или 

повреде обавеза приватног партнера/концесионара из јавног уговора, у 

потпуности или делимично прекине извршење уговора или преузме 

извршење одговарајућих обавеза приватног партнера (step-in right), уз 

дефинисање последица коришћења тог права и 

28. опорезивање и фискална питања - ако постоје. 

 

6.3. Предмет уговора 

 
У делу предмет уговора регулисан је карактер и обим услуга које приватни партнер треба 

да изврши. Карактер уговора је поверавање обављања комуналне делатности 

пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода на територији града 

Зрењанина. 

 
Обим услуга из поменуте комуналне делатности обухвата пројектовање, изградњу, 

финансирање, рад и одржавање постројења за пречишћавање отпадних вода. Могућа је и 

измена обима услуга која би се огледала у додатним радовима и услугама поред 

управљања отпадним водама. 

 
6.3.1. Сврха уговора 

 
Део намењен сврси односно циљевима закључења јавног уговора односи се на 

аргументацију за опредељење за реализацију ЈПП пројекта, како са становишта јавног, 

тако и са становишта приватног партнера. 
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6.4. Обавезе јавног и приватног партнера 

 
Обавезе јавног и приватног партнера односе се на обавезе уговорних страна у погледу 

сваког сегмента обављања комуналне делатности пречишћавања и одвођења 

атмосферских и отпадних вода на територији града Зрењанина као предмета уговора. 
 

6.4.1. Права и обавезе приватног партнера 

 

Приватни партнер је дужан да у уговореном року испројектује, финансира, изгради 

Постројење за пречишћавање отпадних вода за територију града Зрењнина и прикључи 

ППОВ на главни колектор: 

- Обезбеђење финансијских и техничкинх средстава за пројектовање; 

- Пројектовање новог ППОВ-а; 

- Изграња и извођење радова на локацији; 

- Набавка, монтажа, инсталација хидромашинске опреме; 

- Набавка опреме за даљинско и аутоматизовано управљање ППОВ-ом 

- Набавка опреме за биогас и производњу ел.енергије; 

- Повезивање новог ППОВ-а на главни колектор; 

- Перформансе и стандарди са захтевима и стандардима за испуштање 

пречишћених отпадних вода; 

 

Приватни партнер је дужан да након изградње управља и одржава у исправном и 

функционалном стању изграђени ППОВ, да одржава ниво квалитета рада ППОВ-а ради 

пружања услуга уговореног квалитета домаћинствима и привредним субјектима који 

послују на територији на којој се спроводи Пројекат, као и да у исправном и 

функционалном стању, након истека уговореног периода, ППОВ преда Јавном партнеру 

на даље управљање и располагање.  

 

Приватни партнер има право на годишњу накнаду коју плаћа Јавни партнер за 

доступност изграђене инфраструктуре, на основу наплате од крајњих корисника. 

 

Приватни партнер има право на слободан приступ градилишту и на неометан рад 

на реализацији Пројекта, што је Јавни партнер дужан да му омогући, у оквирима својих 

надлежности. 

Приватни партнер је дужан да у оквиру реализације Пројекта финансира и испоручи сву 

опрему и резервне делове ЕУ квалитета.  

 

Приватни партнер се обавезује: 

 

- да све радове из Предмета уговора изведе савесно, квалитетно и у складу са 

постојећом и урађеном документацијом, датим техничким условима као и 

важећим прописима, стандардима, нормативима и нормама квалитета за ову врсту 

радова; 

- да организује градилиште на начин којим ће се обезбедити приступ локацији, 

- обезбеђење несметаног саобраћаја и заштита околине за све време трајања 

извођења радова; 

- да приликом извођења радова спроводи све законски прописане мере заштите на 

раду и благовремено предузима мере за безбедност грађана, суседних објеката и 

околине; 
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- да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, 

инсталација и опреме; 

- да уредно води грађевински дневник и благовремено доставља грађевинску књигу 

надзорном органу на потпис; 

- да устроји књигу инспекције; 

- да се придржава динамичког плана реализације Пројекта и Уговора и уговореног 

рока за извођење радова; 

- да плати уговорну казну, сагласно овом Уговору ако до ње дође; 

- да преузме обавезу заштите обустављених радова ако до њих дође; 

- да изврши осигурање градилишта код регистроване осигуравајуће организације. 

- да одржава предмет Уговора у исправном и функционалном стању, било путем 

поправки, односно замене дотрајале опреме која је уграђена из сопствених 

средстава, односно из премије осигурања из уговора о осигурању које је закључио 

ради осигуравања ствари и опреме за случај оштећења од природних фактора, 

деловања трећих лица, кварова хаварија и сл. односно од свих ризика које 

Приватни партнер идентификује са пажњом доброг привредника. 

- да отклони све недостатке по примедбама комисије за технички преглед; 

 

6.4.2. Права и обавезе Јавног партнера 

 

Јавни партнер је дужан да уложи све напоре да пружи сву потребну и одговарајућу 

подршку овом Пројекту (нпр. административну подршку из надлежности Јавног 

партнера), у циљу стварања што је могуће бољих услова реализације Пројекта. 

 

Јавни партнер се обавезује да пружи сву подршку и помоћ ДПН-у приликом 

подношења захтева и прибављања Грађевинске дозволе, Употребне дозволе и свих 

других дозвола, лиценци, одобрења, мишљења или решења (о заштити животне средине 

или друге врсте), који евентуално могу бити потребни или корисне ради благовремене 

имплементације Пројекта и када ДПН подноси захтеве у име лица које одреди јавни 

партнер. 

 

Јавни партнер има право да захтева током читавог трајања овог Уговора непрекидну и 

квалитетну услугу која зависи од управљања и одржавања Приватног партнера, а у 

складу са Уговором. 

 

Јавни партнер има обавезу да плаћа уговорену годишњу накнаду у уговореном износу 

током периода трајања обавезе у складу са овим Уговором, што уједно чини једину 

накнаду коју је Јавни партнер дужан да плати Приватном партнеру за доступност 

инфраструктуре која је предмет Пројекта. 

 
Јавним уговором биће детаљно регулисане и обавезе приватног партнера које се односе 

на финансирање и реализацију предмета јавног уговора, са посебним акцентом на 

изградњу, али и управљање постројењима за пречишћавање отпадних вода. 

 
 

6.5. Минимални квалитет и карактеристике постројења за пречишћавање воде 

 
У овом делу јавног уговора, регулишу се питања квалитета, капацитета као и број 

потребних постројења за пречишћавање вода за испуњење уговорних обавеза. Приватни 

партнер је дужан да испуни услове у погледу уговором одређених спецификација 
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постројења, као и броја постројења. Такође, услови се односе и на људске ресурсе, 

техничку логистику, искуство у делатности изградње постројења за пречишћавање 

отпадних вода и др. 

 
6.6. Цена и механизми за смањење накнаде 

 
Овај део јавног уговора посвећен је начину уговорања цене услуга, уз могућност 

корекције цене, односно умањења уговорне цена услед лошег квалитета пружених 

услуга. 

 

6.7. Расподела ризика 

 
У овом делу регулисано је дефинисање расподеле ризика које преузимају јавни и 

приватни партнер у погледу реализације предмета ЈПП, укључујући и подељене односно 

заједничке ризике, као и стабилизациону клаузулу, на начин предвиђен чланом 52. 

Закона о ЈПП. 

 

6.8. Друштво за посебне намене 

 
Део „Друштво за посебне намене“ регулише захтеве у вези са ДПН-ом. ДПН ће бити 

основано као друштво са ограниченом одговорношћу чији ће једини оснивач бити 

приватни партнер. 

 
6.9. Раскид уговора 

 
Део јавног уговора који се односи на раскид уговора, регулисаће услове и последице како 

споразумног раскида јавног уговора, по предлогу ма које уговорне стране, тако и 

могућност једностраног раскида јавног уговора због неиспуњења уговорних обавеза 

јавног односно приватног партнера, уз јасан преглед последица на реализацију пројекта и 

уз одговарајући отказни рок који би требало да обезбеди адекватну заштиту јавног 

односно општег интереса који је ангажован у реалиазцији пројекта. 

 
6.10. Виша сила 

 

Јавни уговор садржаће дефиницију више силе, односно објективних околности и догађаја 

који се могу квалификовати као виша сила, за које је важно да су догађаји који су ван 

контроле уговорних страна, односно на које уговорне стране нису могле утицати, нити 

објективно савладати иоли избећи, и које се не могу приписати у кривицу другој 

уговорној страни. Овај део јавног уговора регулисаће и питање односно искључење 

одговорности уговорних страна у случају настанка догађаја или околности које се могу 

квалификовати као виша сила, али и могућност пресека уложених средстава који би 

спречили појаву губитака и оштећења и њихово санирање у односу на обе уговорне 

стране. 
 

6.11. Завршне одредбе 

 
У овом делу регулисан је начин решавања спорова, при чему ће се сви евентуални 

спорови решавати мирним путем, а у случају да наведено није могуће, спор ће се 

решавати пред надлежним судом у Зрењанину, уз могућност да се јавним уговором 

предвиди и неки додатни механизам за решавање спорова, као што је именовање 
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Комисије за решавање спорова или евентуално уговарање надлежности међународне 

институционалне арбитраже. 

 
Меродавно право за однос уговорних страна, биће право Републике Србије, уз могућност 

примене процесних правила одговарајуће арбитраже, у случају уговорања њене 

надлежности. 

 
Измене и допуне јавног уговора могуће су само у складу са одредбама Закона о ЈПП, у 

процедури за закључење јавног уговора и прибављање свих законом прописаних 

сагласности. 

 
На све оно што није регулисано јавним уговором, примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима као и другим позитивним прописима из ове области. 
 

 

 

7. ЗАХТЕВИ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЗАХТЕВИ У 

ПОГЛЕДУ УСЛОВА РАДА; БЕЗБЕДНОСТИ И ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА И 

СИГУРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ 
 
 
7.1.ЗАХТЕВИ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 
Општи циљ ЈПП пројекта изградња и управљање отпадним водама територје града 

Зрењанина је заштита квалитета воде реке Бегеј и спречавање даљег загађења 

узроковано испуштањем нетретиране отпадне воде. Пројекат ће допринети побољшању 

општег квалитета живота (јавно здравље, естетика итд.) за становнике Зрењанина и 

околних насељених места. Пројекат ће за резултат имати достигнуће националних 

еколошких циљева, који одговарају ЕУ циљевима, пре свега, оним који су постављени у 

Директиви 91/271 ЕЗ. 
 

Извештај о еколошкој и друштвеној процени (ESA) се фокусира на општу еколошку 

осетљивост локације пројекта и идентификацијом потенцијалних еколошких и 

друштвених проблема и користи у вези са имплементацијом пројекта. Формулисане су 

иницијалне мере за ублажавање које се односе на идентификоване еколошке и 

друштвене утицаје. Препоручује се да се ове мере уграде у даље фазе развоја пројекта 

(идејно решење, оцена утицаја на животну средину (EIA), главни пројекат, изградњу и 

рад). Комплетну процену утицаја на животну средину према процедурама у Србији би 

требало припремити у каснијој фази пројекта. 
 

Организовано сакупљање отпадних вода у граду Зрењанину почело је 1960. године и 

пројектовано је као сепаратни систем сакупљања отпадних вода. Постоји око 300 

километара мреже за сакупљање отпадних вода са пречником Ø150 mm - 800 mm. Такође, 

постоји око 25 000 прикључака на мрежу отпадних вода, и 4 500 одвода. У урбаном 

подручју Зрењанина, покривеност мрежом санитарне канализације је 95%, а 

мрежом кишне канализације покривеност је 50%. 
 

Сва вода из канализације испушта се нетретирана на бројним местима испуштања у реку 

Бегеј која тече 23 км јужно да Титела где се улива у реку Тису, која је притока Дунава. 
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7.1.1. Општи преглед 

 
У току реализације пројекта, неопходно је да се у свакој фази пројекта поштују у 

примењују мере заштите предвиђене применљивим прописима, стандардима и 

нормативима у овој области. 
 

Директива 86/278/EEЗ а посебно земљишта при коришћењу канализационог муља у 

пољопривреди има за циљ да уреди примену канализационог муља у пољопривреди на 

такав начин да се спрече штетни утицаји на земљиште, вегетацију, животиње и човека, 

подстичући при томе правилну употребу тог канализационог муља. 

 
Чланом 7. Директве 86/278/EEЗ предвиђено је да државе чланице забране примену муља 

или снабдевање муљем за примену на: 
 

 

 пашњацима или усевима за сточну исхрану ако се испаша пашњака или жетва 

са поља врши пре истека одређеног периода, 

 земљишту где се гаји воће и поврће, изузев за високе воћњаке, 

 земљишту намењеном узгоју воћа и поврћа које је нормално у директном 

контакту са земљом и нормално се једе сирово, за период од 10 месеци пре 

брања и у току самог брања. 

 
Члан 8. предвиђа употребу муља узимајући у обзир потребе биљака за нутријентима и 

тако да се не погоршава квалитет земљишта и површинских и подземних вода: 

 
 ако се муљ примењује на земљиштима са pH вредностима испод 6, државе 

чланице ће узети у обзир увећану мобилност и приступачност тешких метала 

биљкама, и по потреби, смањиће граничне вредности које су поставиле у 

складу са анкесом I A Директиве 86/278/EEЗ. 

 
Националана стратегија за апроксимацију у области животне средине има за циљ 

бављење питањима комплексности свих изазова који се односе на примену прописа ЕУ 

из области заштите животне средине у Републици Србији као и обезбеђивање здраве 

основе за преговоре о приступању у вези са Поглављем 27. 

 
У делу 6.7 регулисана је материја управљања водама, а међу резултатима истраживања 

су и следећи закључци: 

 
 Закон о водама интегрисао је Директиву 2000/60/ЕЗ у већој мери, али су и 

даље остала нерешена нека кључна питања; 

 Закон о водама би требало да укључи и Директиву о испуштању опасних 

материја (2006/118/ЕЗ), Директиву о слатководним рибама (78/659/EEЗ), 

Директиву  2006/7/EЗ,  Директиву  91/271/EEЗ  и  Директиву  о  нитратима 

(91/676/EEЗ)  за  које  тренутно  не  постоји  еквивалент  у  законодавству 

Републике Србије; 

 Трошкови апроксимације се процењују на 5,552 милиона евра и укључују три 

од пет директива за које су неопходна знатна финансијска средства; 

 Сектор управљања водама има највише утицаја на остале секторе с обзиром 

на то да је вода реципијент загађена из многих извора и да смањење загађења 

воде  захтева  блиску  интеракцију  са  загађивачима  као  и  интегрисано 

управљање циклусом вода и речних токова; 
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 Економска стратегија у сектору за воде, између осталог, мора да тежи 

убрзаним реформама на нивоу јавних комуналних предузећа да би се достигла 

неопходна економија обима, модернизације и усавршавања услуга; 

 Постоји заостатак у неопходним инвестицијама у сектору вода које је 

потребно обавити пре проширења нивоа услуге према потрошачима. 
 

Чланом 5. ставом 2. Закона о заштити животне средине дефинисано је да су правна и 

физичка лица дужна да у обављању својих делатности обезбеде рационално коришћење 

природних богатстава, да урачунају трошкове заштите животне средине у оквиру 

инвестиционих и производних трошкова, да примењују прописе, односно предузимање 

мера заштите животне средине, у складу са законом. 

 
Чланом 9. став 1. тачка 5. Закона о заштити животне средине дефинисано је да је правно 

или физичко лице које својим незаконитим или неисправним активностима доводи до 

загађења животне средине одговара у складу са законом, при чему је загађивач дужан да 

отклони узрок загађења и последице директног или индиректног загађења животне 

средине. 

 
Члан 23. Закона о заштити животне средине је један од допуна Закона о заштити животне 

средине („Службени гласник РС“ бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – др. закон, 72/2009 – 

др. закон и 43/2011 – одлука УС) и који је ступио на снагу 01.01.2017. године, регулише 

материју заштите вода тако што предвиђа да се отпадне воде могу испуштати у воде уз 

примену одговарајућег третмана, на начин и до нивоа који не предстваља опасност за 

природне процесе или за обнову квалитета и количине воде и који не умањује могућност 

њиховог вишемесечног коришћења. Даље је предвиђено да правно лице/предузетник 

који има постројења за пречишћавање отпадних вода или треба да их изгради, осим 

постројења која подлежу издавању интегрисане дозволе, дужан је да донесе акциони 

план за постепено достизање граничних вредности емисије загађујућих материја воде, 

утврди рокове за њихово постепено достизање, као и да поступа сагласно акционим 

плану, а у складу са прописом којим се уређују граничне вредности емисије загађујућих 

материја у воде и рокови за њихово достизање. Муљ који је настао у процесу 

пречишћавања комуналних отпадних вода мора се третирати, одлагати и користити на 

начин да се не угрози животна средина и здравље људи, у складу са законом којим се 

уређује заштита вода од загађивања. Муљ који је настао у процесу пречишћавања 

технолошких отпадних вода мора се третирати, одлагати и користити у складу са 

законом којим се уређује управљање отпадом, осим муља који је рударски отпад, настао у 

процесу експлоатације и припреме минералних сировина. 

 
Чланом 40. Закона о заштити животне средине предвиђено је да се изградња и рад 

постројења и обављање активности врши ако су испуњени прописани захтеви емисије и 

нивоа загађујућих материја у медијумима животне средине, опреме и уређаја којима се 

смањује или спречава емисија загађујућих материја или енергије и обезбеђује њено 

очување, односно ако су предузете друге мере и радње за обезбеђивање прописаних 

услова заштите животне средине. 

 
Чланом 44. Закона о заштити животне средине предвиђено је примена српских стандарда 

за управљање и сертификцаију система управљања зажштитом животне средине. 

 
Члан 102. Закона о заштити животне средине обавезује правна и физичка лица да у 

обављању своје активности обезбеди заштиту животне средине и то: 



  

134 
 

 
1) применом и спровођењем прописа о заштити животне средине, 

2) одрживим коришћењем природних ресурса, добара и енергије, 
3) увођењем енергетски ефикаснијих технологија и коришћењем 

обновљивих природних ресурса, 

4) употребом   производа,   процеса,   технологија   и   праксе   који   мање 

угрожавају животну средину, 

5) предузимањем мера превенције или отклањања последица угрожавања и 

штете по животну средину, 

6) вођењем евиденције на прописани начин о потрошњи сировина и 

енергије, испуштању загађујућих материја и енергије, класификацији, 

карактеристикама и количинама отпада, као и о другим подацима и 

њихово достављање надлежним органима, 

7) контролом активности и рада постројења који могу предстваљати ризик 

или преоузроковати опасност по животну средину и зравље људи 

8) другим мерама у складу са законом. 

 
Члан 103. став 2 Закона о заштити животне средине дефинише да је за загађивање 

животне средине одговорно правно и физичко лице које је незаконитим или неправилним 

деловањем омогућило или допустило загађивање животне средине. 

 
Члан 104. Закона о заштити животне средине налаже да загађивач који својим чињењем 

или нечињењем проузрокује загађивање животне средине дужан је да, без одлагања, 

предузме мере утврђене планом заштите од удеса и санационим планом, односно да 

предузме неопходне мере ради смањења штета у животној средини или уклањања даљих 

ризика, опасности или санације штете у животној средини. Ако штета нанета животној 

средини не може да се санира одговарајућим мерама, лице које је проузроковало штету 

одговорно је за накнаду у висини вредности уништеног добра. 

 
Члан 3. Закона о управљању отпадом налаже да се управљање отпадом врши на начин 

којим се обезбеђује најмањи ризик по угрожавање живота и здравља људи и животне 

средине, контролом и мерама смањења: 

 
1. загађења вода, ваздуха и земљишта, 

2. опсасности по биљни и животињски свет, 

3. опасности од настајања удеса, експлозија или пожара, 

4. негативних утицаја на пределе и природна добра посебних вредности, 

5. нивоа буке и непријатних мириса. 

 
Оператер постројења за пречишћавање отпадних комуналних вода ППОВ је у обавези 

да, као произвођач отпада, поступа у складу са одредбама члана 26. Закона о управљању 

отпадом, а посебно у складу са тачкама 7) и 8), којам је прописано обавеза оператера да: 

- преда отпад лицу које је овлашћено за управљање отпадом ако није у могућности 

да организује поступање са отпадом у складу са законом; 

- води евиденцију о отпаду који настаје, који се предаје или одлаже. 

 
Такође, у складу са поменутим чланом 26, произвођач отпада или други држалац отпада 

може вршити третман отпада самостално или преко посредника или преко другог 

правног лица или предузетника које обавља послове третмана отпада, односно 
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сакупљања отпада или преко јавног комуналног предузећа или путем јавно приватног 

партнерства. 

 
Лице које је овлашћено за управљање отпадом, које преузима отпад, дужно је да поступа у 

складу са чланом 27. Закона о управљање отпадом којим је порписана одговорност 

власника и држаоца отпада. 

 
Члан 36. Закона о управљању отпадом дефинише да се отпад се складишти на местима 

која су технички опремљена за привремено чување отпада на локацији произвођача или 

власника и/или другог држаоца отпада, у центрима за сакупљање, трансфер станицама и 

другим локацијама у складу са овим законом. 

 
Складиште отпада из става 1. овог члана може бити: 

 
1) привремено складиште на месту настанка отпада у којем се отпад чува ради 

сакупљања; 

 
2) складиште отпада као постројење у којем се обавља делатност складиштења 

отпада, односно процес његовог сакупљања и разврставања, смештаја и чувања, 

као и припрема за предају или отпремање, односно транспорт у постројења за 

поновну употребу, рециклажу, поновно искоришћење или одлагање, укључујући 

и центре за сакупљање отпада; 

 
3) складиште отпада у постројењу за рециклажу, поновно искоришћење или 

одлагање отпада у којем се отпад припрема за третман, укључујући и трансфер 

станицу. 

 
Дозволом о управљању отпадом, односно потврдом о изузећу која се издаје у складу са 

овим законом, одређује се врста складишта из става 2. овог члана узимајући у обзир 

његову намену, врсту и количину отпада, као и време његовог складиштења. 

 
Опасан отпад не може бити привремено складиштен на локацији произвођача, власника 

и/или другог држаоца отпада дуже од 12 месеци, осим ако је у току поступак прибављања 

дозволе, а најдуже 120 дана од истека рока из овог става. 

 
Свако кретање отпада мора пратити одговарајући Документ о кретању отпада, у складу 

са члановима 45. и 46. Закона о управљању отпадом. 

 
Члан 48. став 1. тачка 1. Закона о управљању отпадом налажу да отпадна уља која су 

неупотребљива за сврху за коју су првобитно била намењена, као што су хидраулична 

уља, моторна, турбинска уља и друга мазива као и уљни остаци из резервоара не смеју 

бити испуштана или просипана на или у земљиште, површинске и подземне воде и у 

канализацију. Истим чланом, ставом 4 налаже се да власници и/или други држаоци 

отпадних уља који нису произвођачи отпадног уља отпадно уље предају лицу које врши 

сакупљање и третман. 

 
Коначно збрињавање отпадног муља се из постројења за пречишћавање отпадних 

комуналних вода ППОВ, мора вршити у складу са наводима и препорукама из Извештаја о 

испитивању отпада, издатог од стране акредитоване лабораторије за испитивање отпада, 

у складу са Уредбом о одлагању отпада на депоније, Законом о управљању отпадом 
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и Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада. У складу са чланом 

12. Уредбе о одлагању отпада на депоније, на депонији одлаже само претходно третиран 

отпад у складу са Законом о управљању отпадом, односно, отпад се прихвата на 

депонију само ако испуњава критеријуме за прихватање отпада на сваку класу депоније. 

 
Сходно наведеном неопходно је извршити третман отпадног муља (дехидратација, 

термичка дехидратација, солидификација и слично) пре одлагања на депонију. 

 
Након извршеног третмана предметног отпада потребно је да се обратите акредитованој 

лабораторији ради испитивања отпада. Уколико отпад испуњава граничне вредности 

параметара за одлагање отпада на депонију неопасног отпада, може се предати оператеру 

депоније, ради одлагања, који има дозволу издату од надлежног органа. 

 
Списак оператера који имају дозволу за третман и одлагање отпада, издате од стране 

надлежног органа за издавање дозвола за управаљањае отпадом, може се пронаћи на 

званичном сајту Агенције за заштиту животне средине www.sepa.gov.rs, у оквиру 

Регистра издатих дозвола за управљање отпадом. 

 
Оператер постројења за пречишћавање отпадних комуналних вода ППОВ је у обавези да 

прибави доказ о извршеном коначном збрињавању отпада, издат од стране овлашћеног 

оператера, односно предузећа за управљање наведеним отпадом, које поседује дозволу 

издату од стране надлежног органа за обављање делатности управљања отпадом, након и 

током периода реализације пробног рада постројења за пречишћавање отпадних 

комуналних вода ППОВ, у складу са уговором о пословно-техничкој сарадњи. 

 
Уколико Извештај о испитивању отпада, садржи препоруку за компостирање отпада или, 

поправљање квалитета пољопривредног и шумског земљишта или за рекултивацију 

депонија, потебно је прибавити мишљење Управе за заштиту биља у Министарству 

надлежном за послове пољопривреде, као и другим надлежним институцијама, ради 

прибављања мишљења везаног за могућност коришћења отпада у поменуте сврхе. 
 

7.1.2. Индустријски сектор Зрењанина 
 

Постоје два главна индустријска подручја у Зрењанину, северна индустријска зона за 

тешку индустрију и још две на Багљашу за лаку индустрију и логистику и Ечка - недавно 

опремљена зона за лаку индустрију која је још увек углавном непопуњена. Старија 

традиционална иднустрија, лоцирана је углавном у северној и јужној зони, које су 

постепено приватизоване и трансформисане. Остатак ових индустрија је у стању 

мировања, чекајући на завршетак процеса приватизације или преузимање. Иако су неке 

од ових индустрија приватизоване, процес је спор и вероватно је да ће нове индустрије 

бити више еколошки оријентисане и свесне бенефита повраћаја и рециклирања отпадних 

нуспроизвода смањујући тако загађеност за шта је потребно постројење за 

пречишћавање отпадних вода за територрију града Зрењанина. 
 

Индустрије лоциране на северу Багљаша или испуштају своје отпадне воде у градску 

канализацију или у реку. 
 

Индустрије на југу испуштају своје отпадне воде или у реку Бегеј или у Александровачки 

канал који протиче дуж реке Бегеј. 
 

Да би се анализарао индустријски сектор Зрењанина, свеобухватна ревизија је урађена 

на основу одговора на упитник који је припремило ЈКП Водовод и канализација и на 

http://www.sepa.gov.rs/
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основу дискусија које су уследиле са локалним органима за екологију, тј. инспекторима 

за екологију. 
 
7.1.3. Александровачки канал – главни реципијент индустријских отпадних вода 

 
Отпадна вода из индустријске зоне на југу града Зрењанина испушта се у 

Александровачки канал. Квалитет каналске воде прати (четири пута годишње) Завод за 

јавно здравље Зрењанин. Испитивања квалитета воде канала забележена за период од 

јула 2012. до септембра 2013. године су резимирана на следећи начин: 

 
Будући да је главни реципијент индустријских отпадних вода Александровачки канал - 

он је тешко загађен. Током године индустријска испуштања су високо варијабилна и у 

смислу токова и оптерећења. Визуелни индикатори (боја, мирис, мутноћа) наглашавају 

индустријски карактер отадних вода. Постоји значајно (органско) оптерећење које се 

испушта у канал: БПК5 до 4,400 mg/l; ХПК ради 12,400 mg/l; и суспендоване материје до 

365 mg/l. 

 
На основу ових налаза и на основу анализе квалитета воде низводно реке Бегеј, 

очигледно је да је Александровачки канал главни извор перменентне еколошке 

деградације реке Бегеј. Индустријска испуштања у каналу су смањила квалитет воде на 

3. или 4. класу (изузетно лоше стање). Такође, значајне концентрације (тешких) метала 

су присутне у каналу/или речном седименту. 
 

 

Закључак је да Александровачки канал представља озбиљну претњу за локално 

становништво и животну средину. 
 
7.1.4. Локација 
 

Предложене локације за ППОВ су оцењене, уз препоруку за преферирану локацију. 

Локација којој је података предност за нови ППОВ приказана је на слици број 23. 
 
7.1.4.1.Катастарски аспект 
 

Катастарски аспекти за овај ЈПП пројекат се састоје од једне главне компоненте – развоја и 

изградње постројења за пречишћавање отпадних вода за територију града Зрењанина. 

Преферирана локација за нови ППОВ је на земљишту које је потпуно у власништву 

покрајинског предузећа за управљање водама – ЈП "Воде Војводине". Земљиште у 

догледно време треба превести у власништво града Зрењанина. 
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Слика 18.  Предложене локације за нови ППОВ Зрењанин 
 
7.1.4.2.Потенцијални утицај на животну средину 
 

Метологија коришћена за оцену потенцијалних утицаја на животну средину за 

предложени нови ППОВ узела је у обзир: фазу изградње и фазу рада будућег ППОВ. 

Главне активности у фази изградње и у фази рада наведене су на доле датој листи. 
 
7.1.4.3.Фаза изградње ППОВ-а: 
 

 Изградња приступних путева; 

 Припремни радови на градилишту за нови ППОВ и нормативни радови; 

 Изградња  грађевине  ППОВ-а  и  постављање  цевовода  (грађевински  радови, 

употреба тешких машина и возила); 

 Постављање опреме. 
 
7.1.4.3.1. Утицај на животну средину током изградње 
 

Најближи осетљиви реципијент је мала група кућа које се налазе поред будућег 

градилишта (северно). Може се очекивати да најближе куће буду изложене сметњама 

(емисији прашине, буке, вибрација, саобраћаја). 
 

Мере побољшања: Пошто ће се грађевински радови обављати на месту близу реке Бегеј, 

мере побољшања имају за циљ спречавање утицаја отицања током припреме земље и 

изградње и то: 
 

Сакупљање површинског отицања биће имплементирано преко привремених канала за 

дренажу и језера за седиментацију да би се избегло њихово испуштање у природни 

реципијент, ово је нарочито важно током влажних сезона - у време падавина; 
 

Мере контроле ерозије ће бити предузете: 
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 Ископавања ће бити минимална да би се избегло излагање изложених површина 

природним условима; и 

 
 Паркинг простор за машине ће бити опремљен контролним одводним системом, 

тако да се случајна просипања сакупљају. 
 

Следеће мере за смањење буке ће укључивати следеће: 
 

 Установљење радног времена на градилишту за "нормалне" грађевинске 

активности; 

 Употреба утишивача/кућишта, где је то могуће; 

 Постројења ће бити добро одржавана и искључена када не раде и 

 Грађевински саобраћај ће се одвијати по унапред одређеним путањама да би се 

приступило градилишту са најмање утицаја, а где је могуће – правци ће бити 

одабрани тако да се избегну стамбени објекти. 
 

Мере заштите земљишта ће укључивати следеће: 
 

 Све површинско земљиште ће бити складиштено за поновну употребу у циљу 

рехабилитације привремено заузете и нарушене земљане површине; 

 Сабијена и нарушена земљана површина биће враћена у првобитно стање 

(укључујући пољопривредно); 

 Низ мера за контролу ерозије ће бити имплементирано (сливници и канали за 

одвод, стабилност нагиба, постављање травњака, прскање итд). 
 

Контрола емисије ваздуха ће укључивати следеће: 
 

 Поливање путева водом, као и површина које су постојале пре радова, сакупљање 

материјала да би се минимализовало подизање прашине, као што је потребно 

нарочито током сушне сезоне; 

 Ограничење брзине за возила на неуређеним површинама да би се 

минимализирало подизање и распршивање прашине; 
 

Управљање опасним материјама и отпадом ће укључити следеће: 
 

 Загађивачи као што су: уља, горива и хемикалије биће складиштени у за то 

одређеним складиштима, са комплетном заштитом од проливања и у складу са 

радним процедурама, које обезбеђују да се са овим материјама правилно рукује. 
 

Резидуални утицај: Изградња новог ППОВ и пратећих грађевина очекује се да траје 

неколико месеци. Предвиђене активности су углавном кратко до средњорочне по 

трајању. Очекивани утицаји су локално ограничени и реверзибилни. Ако се ублажавају 

на одговарајући начин они не резултирају тешком деградацијом животне средине. Под 

условом да се низ мера за ублажавање имплементира, утицај изградње новог 

ППОВ-а на животну средину се може оценити као мало неповољан. 
 
7.1.4.4.Фаза рада новог ППОВ-а: 
 

 Уклањање и одлагање грит материјала; 

 Испуштање отпадних вода у реку Бегеј; 

 Уклањање муља, пречишћавање и финално одлагање. 
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7.1.4.4.1. Еколошки утицај током рада 
 

Утицај на реку Бегеј – изградња новог ППОВ резултираће престанком испуштања 

нетретираних отпадних вода (из домаћинства и индустријских) у реку Бегеј. Након 

пречишћавања, пречишћена отпадна вода мораће бити у складу са захтеваним 

граничним вредностима дефинисаним Уредбом. Очекује се да рад новог ППОВ-а 

знатно смањи постојеће оптерећење нутријентима и испуштање хемијског 

загађења од нетретираних/делимично третираних испуштања отпадних вода. 

Такође се очекује значајно смањење укупног броја и броја фекалних колиформа. 

Ово ће позитивно утицати на квалитет воде. Као резултат, очекује се побољшање 

општег еколошког статуса реке Бегеј, огромна корист за становништво и локални 

водни екосистем и рибе. 
 

Резидуални утицај: Општи еколошки утицај имаће дугорочне позитивне ефекте на 

квалитет површинске воде, хемијски и биолошки статус реке Бегеј и овај утицај се може 

оценити као изузетно корисним. 
 

Иако ће овај утицај имати и извесни регионални контекст, треба нагласити да ће 

директни позитивни ефекти бити минорни, ако се не побољша питање управљања 

отпадним водама у ширем подручју мреже ДТД канала. 
 
7.1.4.4.2. Отпад и муљ 
 

Опис утицаја: Генерисање отпада је један од главних негативних еколошких утицаја 

пројекта новог ППОВ. Оно има и директних и индиректних еколошких и социјалних 

ефеката. Директни ефекти се односе на генерисање неколико типова отпадног 

материјала. Индиректни ефекти (бука и емисија гасова) су резултат траспорта отпада. 
 

Оператер постројења за пречишћавање отпадних комуналних вода ППОВ, који управља 

постројењем, је у обавези да са отпадом насталим из постројења, и осталим отпадом 

поступа у складу Закона о заштити животне средине, Законом о управљању отпадом и 

другима прописима из области управљања отпадом. 

 
Посебно, оператер постројења за пречишћавање отпадних комуналних вода ППОВ је у 

обавези да, као произвођач отпада, поступа у складу са одредбама члана 26. Законом о 

управљању отпадом, а посебно у складу са тачкама 7) и 8), којом је прописано да: 
 

 

 преда отпад лицу које је овлашћено за управљање отпадом ако није у могућности 

да организује поступање са отпадом у складу са законом; 

 води евиденцију о отпаду који настаје, који се предаје или одлаже. 

 
Такође, у складу са већ поменутим чланом 26, произвођач отпада или други држалац 

отпада може вршити третман отпада самостално или преко посредника или преко другог 

правног лица или предузетника који обавља послове третмана отпада, односно 

сакупљања отпада или преко јавног комуналног предузећа или путем јавно приватног 

партнерства. 

 
Лице које је овлашћено за управљање отпадом, које преузима отпад, дужно је да поступа у 

складу са чланом 27. Закона о управљању отпадом којим је прописана одговорност 

власника и држаоца отпада.  

Свако кретање отпада мора пратити одговарајући Документ о кретању отпада, у складу 

са члановима 45. и 46. Закона о управљању отпадом. 
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Коначно се збрињавање отпадног муља из постројења за пречишћавање отпадних 

комуналних вода ППОВ, мора вршити у складу са наводима и препорукама из Извештаја о 

испитивању отпада, издатог од стране акредитоване лабораторије за испитивање отпада, 

у складу са Уредбом о одлагању отпада на депоније, Законом о управљању отпадом 

и Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада. У складу са чланом 

12. Уредбе о одлагању отпада на депоније, на депоније се одлаже само претходно 

третиран отпад у складу са Законом о управљању отпадом, односно, отпад се прихвата на 

депонију само ако испуњава критеријуме за прихватање отпада на сваку класу 

депоније. 

 
Сходно наведеном неопходно је извршити третман отпадног муља (дехидратација, 

термичка дехидратација, солидификација и слично) пре одлагања на депонију. Након 

извршеног третмана предметног отпада потребно је обратити се акредитованој 

лабораторији ради испитивања отпада. Уколико отпад испуњава граничне вредности 

параметара за одлагање отпада на депонију неопасног отпада, може се предати оператеру 

депоније, ради одлагања, који има дозволу издату од надлежног органа. Списак 

оператера који имају дозволу за третман и одлагање отпада, издате од стране надлежног 

органа за издавање дозвола за управаљањае отпадом, може се пронаћи на званичном 

сајту Агенције за заштиту животне средине www.sepa.gov.rs, у оквиру Регистра издатих 

дозвола за управљање отпадом. 

 
Оператер постројења за пречишћавање отпадних комуналних вода ППОВ је у обавези да 

прибави доказ о извршеном коначном збрињавању отпада, издат од стране овлашћеног 

оператера, односно предузећа за управљање наведеним отпадом, које поседује дозволу 

издату од стране надлежног органа за обављање делатности управљања отпадом, након и 

токомпериода реализације пробног рада постројења за пречишћавање отпадних 

комуналних вода ППОВ, у складу са уговором о пословно-техничкој сарадњи. 

 
Уколико Извештај о испитивању отпада, садржи препоруку за компостирање отпада или 

поправљање квалитета пољопривредног и шумског земљишта или за рекултивацију 

депонија, потребно је прибавити мишљење Управе за заштиту биља у Министарству 

надлежном за послове пољопривреде, као и другима и надлежним институцијама, ради 

прибављања  мишљења  везаног  за  могућност  коришћења  отпада  у  поменуте  сврхе. 
 
 

7.1.4.4.3. Типови генерисаног отпада и његово одлагање 
 

Очекиване врсте отпада су прелиминарно идентификоване на основу искуства из 

сличних пројеката изградње ППОВ-а. Врсте отпада су идентификоване према месту 

њиховог генерисања. 
 

Током прелиминарног пречишћавања отпадне воде следеће врсте отпада ће бити 

генерисане: 
 

 Груби отпад из грубог филтрирања биће редовно генерисани након аутоматског 

чишћења грубим ситом. То ће обухватити крпе, папир, пластику метале, који ће 

бити филтрирани да би се спречило оштећење и запушавање опреме и цеви. 

http://www.sepa.gov.rs/
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 Фино филтрирани отпад обухватиће мање делове као што су песак, разбијено 

стакло, муљ и шљунак. Ако се овај отпад не уклони, може оштетити пумпе и 

друге машинске уређаје. Ови објекти такође имају тенденцију да се сакупљају у 

угловима и кривинама, смањујући тако капацитет протока и коначно 

запушавајући цеви и канале. 

 Филтрирани материјал ће бити испран и испресован на 30% суве чврсте материје 

пре одлагања. 

 Отпад генерисан током предтретмана је категорисан као 19 08 01 – просејавање и 

сматра се да није опасан. Процењује се да ће око 350 m3 (око 240 тона) испраног и 
пресованог филтрираног отпада бити годишње генерисано у ППОВ-у. 

 Песак, муљ, каменчићи се сакупљају у у комори за шљунак и обично у природи 

не стварају хемисјке реакције, ниског органског садржаја и нису опасни. 

Категорија отпада гранулованог отпада. 19 08 02 – Отпад од пескалова. Процењује 

се да ће око 450 m3 гранулованог отпада бити генерисано годишње у ППОВ. Ова 

врста отпада се не сматра опасним и може се одлагати на региналну депонију 

(потврђено анализом отпада). 

 Уље се сакупља у аероциону комору и класификује се као отпад категорије 19 08 

09 – уље и мешавине уља од сепарације уље/вода не садржи само јестива уља и 

масти и 19 08 10 мешавина мазива и уља од сепарације уља/ вода осим оних 

поменутих у 19 08 09. Процењује се да ће годишње бити око 1,5 m3 уља и мазива 

генерисано у новом ППОВ-у. Ова врста отпада се сматра опасним и потребно ју 

је складиштити и одлагати према законским захтевима, у складу са Правилником о 

начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада.. 

 Током  примарног  третмана  отпадне  воде,  биће  генерисан  примарни  муљ. 

Примарни муљ (из резервоара за примарну седиментацију) је органска материја 

(фекалије, поврће, воће, текстил, папир, итд) која ће се одвојити гравитацијом. 

Састав овог муља зависиће од карактеристика извора отпадне воде. То је густи 

сиви флуид са високим процентом воде (око 95%) тако да би га требало 

стаиблизовати и дехидрирати пре одлагања или било које друге употребе. Његова 

категорија отпада је 19 08 05 – муљ од пречишћавања урбаних отпадних вода 

Процењује се да ће око 100 m3/дневно примарног муља бити генерисано током 

рада ППОВ-а. 

 Током секундарног третмана отпадне воде биће генерисан Активни муљ из 

отпада који ће се генерисати као резултат билолошког процеса интеракције 

различитих врста бактерија и микроорганизама у аеробним условима. Он се врло 

разликује од примарног муља, Активни муљ из отпада (WAS) је као желатин због 

свог биолошког порекла и садржи везану воду. Садржај муља ће бити под 

директним утицајем квалитета изворне отпадне воде. Ако изворна отпадна вода 

има високу концентрацију тешких метала или других опасних супстанци, врло је 

верованто да ће већина ових супстанци бити наталожена у муљу. 
 

Поред тешких метала, муљ може садржати органска једињења и патогене. Његова 

категорија отпада је 19 08 05 – муљ од пречишћавања урбаног отпадне воде. Активни 

муљ из отпада (WAS) ће бити згуснут услед примарног муља и аеробно стабилизован. 

Згуснут муљ ће последично да се трансформише у анаеробни дигестатор. Вишак 

згуснутог муља захтева поновно дехидрирање и стабилизацију, биће генерисано око 120 

m3/дневно. 
 

У зависности од квалитета муља, дехидрирани муљ се може користити за рецилклажу 

земљишта, као ђубриво у пољопривреди или шумарству или се може одлагати/користити 

као   слој   за   покривање   на   санитарним   депонијама   након   завршене   процедуре 
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карактеризације. Критеријуми за одлагање и/или поновну употребу муља дефинисани су 

Уредбом, дати су у Табели 7.1.4.4.3-1. 
 

Табела 7.1.4.4.3.-1 Граничне вредности загађујућих супстанци у остацима након третмана 

грађанских отпадних 
 

Параметар Јединица1
 Гранична вредност емисије 

  Поновна употреба у 

пољопривреди2
 

Остале сврхе3
 

Неорганске супстанце    
Олово (Pb) mg/kg 120 1200 

Кадмијум (Cd) mg/kg 2.5 40 

Хром (Cr) mg/kg 100 1000 

Никл (Ni) mg/kg 60 400 

Жива (Hg) mg/kg 1.6 25 

Бакар (Cu) mg/kg 700 1750 

Цинк (Zn) mg/kg 1500 4000 

Арсен (As) mg/kg 15 75 

Органске супстанце    
AOX5

 mg/kg 400 500 

PCB6
 mg/kg 0.1 (по кенгеру) 0.2 (по кенгеру) 

PCCD/F7
 mg/kg DM 30 30 

Патогени    
Салмонела (Salmonella) MPN/10g DM8

 0-10  
Ентеровирус (Enterovirus) MPCN/10g DM9

 3  
1 Односи се на масу суве материје (DM) након пречишћавања. 
2 У случају употребе остатка у пољопривреди треба узети у обзир циклус усева, укључујући стање да је 

pH земљишта између 6 и 7. Ако је pH мањи од 6 мора се узети у обзир покретљивост метала и њихова 

абсорпција од стране биљака и морају се применити ниже граничне вредности. Остатак од 

пречишћавања се мора користити узимајући у обзир потребе биљака за хранљивим састојцима, 

квалитет земљишта и превенција загађења површинске или подземне воде. 
3 Остатак од пречишћавања се може користити и као слој за покривање на депонији, за зелене површине у 

парковима, за побољшање квлаитета земљишта и тамо где неће бити земљиште обрађивано нити 

коришћено за сточну испашу најмање годину дана, за рехабилитацију земљишта (landscaping). У свим 

поменутим случајевима pH земљишта мора да буде између 6 7. 
4 За специфичну употребу земљишта (узгој поврћа, испашу стоке) постављена су огрнаичења због 

ризика за људско здравље услед патогена који се задржавају. У овом случају остатак од пречишћавања 

се тетира пре употребе да би се смањио број патогена на прихватљиви ниво. 
5 AOX – Абсорбујући органски халогени 
6 PCB – Полихлорисани бифенили, сваки од 6 индивидуалних PCBs (28, 52, 101, 138, 153 i 180) 
7 PCCD/F 
8 MPN – највероватнији број 
9 MPCN – Највероватнији број проузрокујући цитипатогени ефекат 

 

 

Мере ублажавања: Неопасни отпад који се генерише у постројењу ће редовно бити 

уклањан, повремено сакупљан, транспортован и коначно одлаган у сарадњи са јавним 

предузећем за управљање отпадом града Зрењанина. 
 

Опасни отпад ће бити повремено сакупљан и складиштен у адекватно опремљеном 

простору на локацији, на период не дужи од 12 месеци. 
 

Филтери /сита за филтрацију ће се редовно чистити и филтрирани материјал ће се 

испуштати. Испуштени филтрирани материјал ће се сакупљати и пресовати у затвореним 

контејнерима за транспорт и одлагати на регионалну депонију. Превоз се врши у 

камионима са затвореним контејнером. 
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Песак и шљунак: одговарајући дизајн и рад коморе за песак и шљунак служи као прва 

мера ублажавања. Комора ће се испирати дневно и одвајати тако да се органске честице 

које се нађу у шљунку буду рециклиране назад у ток. Ово ће грануловани материјал 

одржати без мириса и он ће се тако очишћен складиштити на отвореном простору. 

Испрани грануловани материјал ће се затим транспортовати до следеће (санитарне) 

депоније. 
 

Сва испорука и уклањање муља до и од пречистача одвијаће се у затвореним цистернама 

или контејнерима, које су произведени тако да се избегне губитак материјала или 

испуштање мириса током транспорта. Транспорт гранулованог и филтрираног 

материјала није повезан са проблемом непријатних мириса и за то ће се користити 

покривени кипер камион да би се избегао губитак материјала. 
 

Резидуални утицај: Генерисање, транспорт и одлагање отпада из пречистача имаће 

директних, дугорочних и неких негативних ефеката за животну средину и друштво. 

Читав низ мера ублажавања ће бити имплементиран да би се спречило било какво 

испуштање у животну средину. У случају да се горе поменуте мере имплементирају, овај 

утицај се може оценити као средњи. 
 
7.1.4.4.4. Утицај на изворе подземних вода 
 

Опис утицаја: Тренутно се део санитарних отпадних вода из приградских насеља 

Зрењанина испушта у индивидуалне септичке јаме непознатог интегритета, 

представљајући извор загађивања подземних вода. 
 

Мере ублажавања: не предлажу се, с обзиром на корисни карактер предложеног 

пројекта. 
 

Резидуални утицај: Пројекат ће резултирати даљим развојем канализационе мреже, 

суспендујући даље испуштање отпадне воде у надземне и подземне изворе и животну 

средину. Побољшана санитација подручја водиће до дугорочног побољшања постојећих 

извора и подземних извора у пројектном подручју. Стога се овај утицај може оценити 

као средње користан. 
 
7.1.4.4.5. Визуелни утицај 
 

Опис утицаја: Утицај на амбијент биће резултат увођења нових елемената у рурално 

подручје (резервоари/јаме, зграде, приступни и унутрашњи путеви итд). Највизуелније 

структуре биће зграда улазних радова и објекат за третман муља који могу имати висину 

до 7-8 м. 

 
Предложени развој биће видљив из најближег насељеног места и са оближњег 

регионалног пута, делимично заклоњен дрвећем дуж пута. Карактер подручја се неће 

значајно изменити ако се предложени пречистач лоцира поред постојећих индустријских 

објеката (нова индустријска зона је одмах преко пута). Стога се визуелни утицај може 

оценити као миноран. 
 

Мера ублажавања: Сва постојећа вегетација биће сачувана и додатна гранична 

вегетација би требало да се засади да би се обезбедио ефикасан заклон локације. Ову 

вегетацију би требало одржавати да би се обезбедио дугорочни заклон вегетацијом. 

Предложене зграде би требало да буду сиве да би се минимизирао визуелни утицај. 
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Резидуални утицај: Визуелни утицај предложеног пречистача биће дугорочан и 

неповратан. Пошто је квалитет руралног амбијента низак, овај утицај се може оценити 

као миноран. 
 
7.1.4.4.6. Друштвени утицај током изградње 
 

Грађевински радови ће неминовно проузроковати нека нарушавања подручја ЈПП 

пројекта, међутим очекује се да ово буде мањег обима и краткорочно, као резултат, 

утицај на локалну заједницу се може оценити као занемарљив. 
 
7.1.4.4.7. Мирис и сметње 
 

Формирање компоненти непријатног мириса у пречистачу је обично ограничено на 

улазне радове, примарно на резервоаре и у подручјима где се генерише и рукује муљем. 

Други потенцијални извор непријатних мириса би могла бити станица за пријем муља из 

сеоских септичких јама. Одговарајући процес рада минимизираће стварање непријатних 

мириса. 
 

Најближи потенцијални рецептор непријатних мириса је мање насеље лоцирано северно, 

поред локације. Према подацима Метереолошке станице у Зрењанину, најдоминантнији 

правац ветра је од југоистока и северозапада. 
 

Мера ублажавања: Према прописима Србије, ако технолошки процес може да 

резултира емисијом мириса, емисионе вредности се морају пратити путем опреме за 

мерење мириса. 
 

Поред тога, следеће мере се предлажу за пројектовање и рад постројења: 
 

 Улазни радови ће бити наткривени и опрема за скрининг/филтрирање ће бити 

редовно чишћена; 

 Процес примарне седиментације неће бити преоптерећен. 
 

Резидуални утицај: Утицај непријатног мириса прдложеног ППОВ је вероватан, али ће 

бити локалног карактера, краткорочан и периодичан. Уз предложене техничке мере 

ублажавања, овај утицај се може оценити као средњи. 
 
7.1.4.4.8. Бука и вибрације 
 

Опис утицаја: Главни извор буке током рада пречистача је електро-машинска опрема 

(компресори и генератор) и транспортна возила. Бука може проузроковати сметње за 

оближње рецепторе. Најближи рецептор буке је мало насеље лоцирано северно, поред 

локације. Пошто ће опрема бити смештена у затвореном простору, то ће се значајно 

смањити, степен звука и степен предвиђене буке вероватно неће прећи дозвољене 

вредности. 
 

Мере ублажавања: Предвиђени степен буке биће испод дозвољених вредности и не 

разматрају се никакве посебне мере ублажавања буке осим оних које су предвиђене 

пројектом. 
 

Степен спољашње буке ће бити минималан због побољшања звучне изолације у 

зградама, контролисања вибрација вентилационог система, побољшаног 

хидродинамичког дизајна хидрауличних структура и нерефлектујући материјали који 

упијају звук као што су фиброглас простирка, међуплафон, тешка масивна врата и 

одговарајући  баланс  ротирајућих  маса.  Програм  одговарајућег  одржавања  ће  бити 
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имплементиран да би се осигурало исправно функционисање опреме, у складу са 

захтевима произвођача, како би се обезбедио правилан рад и минимализовала бука. 
 

Резидуални утицај: Уз мере ублажавања које се имплементирају, резидуални утицај 

буке биће минималан. Према растојању од рецептора буке, општи утицај буке се може 

оценити као занемарљив. 
 
7.1.5. Анализа климатске стабилности ЈПП пројекта 
 

Климатске варијабиле средње осетљивости пројекта су: 
 

 Максимална брзина ветра (ветрови велике брзине, уобичајни у региону Баната, 

могу утицати на основна средства на локацији, на процес снабдевања енергијом, 

утицај на транспортне везе, професионалну безбедност, итд); 

 Олује (повећани број екстремних временских догађаја, укључујући разне врсте 

олуја, које могу утицати на основна средства на локацији и на процес снабдевања 

енергијом, на транспортне везе, професионалну безбедност, итд) и 

 Ерозија обале и нестабилност земљишта (као резултат поплава, повећаног нивоа 

подземних вода или суша могу утицати на основна средства на локацији као 

резултат поплава). 
 

Узимајући у обзир примећено (основни стандард) климатске опасности у региону Баната 

(Покрајина Војводина), са екстремним временским појавама које се јављају сваких 

неколико година, пројекат се може класификовати као средње изложен свим 

идентификованим климатским променама. 
 

У вези са излагањем будућим условима климатских промена, и имајући у виду кратак 

животни век пројекта од 30 година ("кратак" у смислу климатских промена), процењује 

се да ће изложеност пројекта остати на средњем нивоу. 
 

Средњи ризик од промене екстремних кишних падавина – највеће вредности 

хидирауличног оптерећења могу угрозити дренажу, канализациони систем, ППОВ и 

опрему и квалитет воде у реципијенту. 
 

Екстремно повећање температура – висока температура ваздуха може смањити брзину 

протока реципијента резултирајући мањим капацитетом растварања. 
 

Флувијалне поплаве – поплава може оштетити опрему ППОВ-а и процесе. 
 

Ерозија обале и нестабилност земљишта могу реултирати оштећењем опреме и процеса 

ППОВ-а. 
 

Предложене мере за климатко стабилизовање би требало да буду интегрисане у пројекат 

"пројектовања/изградње" и друге тендерске и уговорне захтеве. Јасне улоге и 

одговорности треба идентификовати за заинтересоване стране које се укључе у пројекат 

(поготово извођаче и добављаче). Специфичне одговорности би требало доделити 

одговарајућим заинтересованим странама. 
 

Предлажемо спровођење програма мониторинга животне средине током изградње и рада 

новог ППОВ-а. 
 

Оцена вероватне емисије гасова стаклене баште (углавном угљена диоксид - CO2) од 

рада ППОВ, емисија метана (CH4) од пречишћавања отпадне воде, може да настане од 

анаеробног дела процеса. Анаеробно разлагање канализационог муља са депоније је 

такође извор емисије метана (CH4). Ни аеробна компонента разлагања муља на депонији 
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ни дигестија анаеробног муља са сакупљањем метана за употребу као горива нису 

значајни извори метана за атмосферу. 
 

Процена емисије гаса стаклене баште (GHG) током пројекта се своди на (IPCC) 

Упутства за добру праксу, 2006 која је (између осталог) усвојила Европска 

инвестициона банка. Упутство даје лепезу фактора емисије у зависности од метода 

пречишћавања2. 
 

Процењује се да се емисија гасова стаклене баште (GHG) од предложеног ППОВ-а креће у 

региону од 5.000 тона годишње угљена диоксида (CO2). 
 

Други извор емисије (GHG) ће се генерисати током транспорта муља до места одлагања 

и/или ради пољопривредног земљишта. Процењује се да ће бити генерисано око 33.000 

тоне угљен диоксида (CO2). 

 
 

7.2.ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ УСЛОВА РАДА; БЕЗБЕДНОСТИ, ЗАШТИТЕ 

ЗДРАВЉА И СИГУРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ 
 
7.2.1. Општи преглед 

 
Безбедност и здравље на раду регулисано је, пре свега, Законом о безбедности и здрављу 

на раду, као и подзаконским актима који детаљније регулишу ову материју, пре свега у 

делу обавезних мера и процедура за заштиту запослених. 
 

Члан 9. Закона о безбедности и здрављу на раду налаже послодавцу да обезбеди 

запосленом рад на радном месту и у радној околини у којима су спроведене мере 

безбедности и здравља на раду. 
 

Послодавац је дужан да обезбеди да радни процес буде прилагођен телесним и 

психичким могућностима запосленог, а радна околина, средства за рад и средства и 

опрема за личну заштиту на раду буду уређени, односно произведени и обезбеђени, да 

не угрожавају безбедност и здравље запосленог, док спровођење мера безбедности и 

здравља на раду не проузрокује финансијске обавезе за запосленог и представника 

запослених и не утиче на њихов материјални и социјални положај стечен на раду и у вези 

са радом. 
 

Послодавац је дужан да, приликом организовања рада и радног процеса, обезбеди 

превентивне мере ради заштите живота и здравља запослених као и да за њихову 

примену обезбеди потребна финансијска средства. 
 

Послодавац је дужан да обезбеди превентивне мере пре почетка рада запосленог, у току 

рада, као и код сваке измене технолошког поступка, избором радних и производних 

метода којима се обезбеђује највећа могућа безбедност и заштита здравља на раду, 

заснована на примени прописа у области безбедности и здравља на раду, радног права, 

техничких прописа и стандарда, прописа у области здравствене заштите, хигијене рада, 

здравственог и пензијског и инвалидског осигурања и др. 
 

 
 
 

2  
Методологија  за  оцену  пројекта  ГХГ  емисија  и  варијације  емисије,  в.10.1  –  Европска  банка  за 

инвестиције, 2014. 
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Члан 13. Закона о безбедности и здрављу на раду налаже послодавцу да донесе акт о 

процени ризика у писменој форми за сва радна места у радној околини и да утврди начин и 

мере за њихово отклањање, односно да општим актом, односно колективним уговором 

утврди права обавезе и одговорности у области безбедности и здравља на раду, као и да 

запосленом изда на употребу средство и/или опрему за личну заштиту на раду, у складу 

са актом о процени ризика. 
 

Сходно члану 27. Закона о безбедности и здрављу на раду, послодавац је дужан да 

изврши оспособљавање запосленог за безбедан и здрав рад код заснивања радног односа, 

односно другог радног ангажовања, премештаја на друге послове, приликом увођења 

нове технологије или нових средстава за рад или промене опреме за рад, као и код 

промене процеса рада који може проузроковати промену мера за безбедан и здрав рад. 
 

Послодавац је дужан да запосленог у току оспособљавања за безбедан и здрав рад упозна 

са свим врстама ризика на пословима на које га распоређује и о конкретним мерама за 

безбедност и здравље на раду у складу са актом о процени ризика. Оспособљавање се 

врши у току радног времена, а трошкови оспособљавања не могу бити на терет 

запосленог. Оспособљавање за безбедан и здрав рад запосленог мора да буде 

прилагођено специфичностима његовог радног места и спроводи се по програму, чији 

садржај послодавац мора, када је то потребно, да обнавља и мења. Ако послодавац 

одреди запосленом да истовремено обавља послове на два или више радних места, дужан 

је да запосленог оспособи за безбедан и здрав рад на сваком од радних места. 
 

Коначно, члан 43. Закона о безбедности и здрављу на раду налаже послодавцу да 

запосленом на радном месту са повећаним ризиком пре почетка рада обезбеди претходни 

лекарски преглед, као и периодични лекарски преглед у току рада. Ако се у поступку 

периодичног лекарског прегледа утврди да запослени не испуњава посебне здравствене 

услове за обављање послова на радном месту са повећаним ризиком, послодавац је дужан 

да га премести на друго радно место које одговара његовим здравственим 

способностима. 
 
7.2.2. Мере за професионално здравље и безбедност запослених на реализацији 

пројекта 

 
Запослени на ППОВ-у могу бити изложени ризицима директног контакта са отпадним 

водама и муљем, или гасовима, честицама, аеросолима и парама или капљицама. Додатна 

опасност односи се на дубоке отворене резервоаре, машинску и електро опрему. 
 

Конкретне мере заштите здравља и безбедности на раду, регулисани су, пре свега 

претходно поменутом Законом о безбедности и здрављу на раду и подзаконским 

прописима који регулишу ову материју. Неке од мера које би требало да обезбеде рад у 

заштићеној и здравој средини обухватају, између осталог: 
 

 адекватна обученост запослених који морају бити упознати са врстом посла и 

свим потенцијалним опасностима повезаним са конкретним радним местом, уз 

обавезу поштовања свих применљивих прописа, пре свега у делу обавезујуће 

заштитне опреме; 

 неопходно је да приватни партнер обезбеди усвајање односно прилагођавање 

конкретном пројекту свих општих аката који су обавезни према применљивим 

прописима, пре свега Правилник о раду, Правилник односно Правила заштите од 
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пожара, укључујући План евакуације, Правилник о безбедности   и здрављу на 

раду, као и акт о процени ризика; 

 сва заштита опрема, укључујући заштитну обеућу и одећу, мора бити на 

одговарајући начин атестирана; 

 радни простор мора да буде адекватно обележен, са јасно истакнутим и видљивим 

упозорењима и информацијама од значаја за безбедан рад (забрана пушења и сл.); 

 приватни партнер мора имати именовано лице задужено за безбедност и здравље 

на радукоје ће се старати да су сва радна места на адекватан начин обезбеђена и 

заштићена, редовно и благовремено обавештавати све запослене о условима рада и 

промени истих, потенцијалним опасностима и мерама за њихово отклањање, 

употреби заштитне опреме и сл. 
 
 

8. ДИНАМИКА РАЗВОЈА ПРОЈЕКТА 

 
Према  Мапи  пута  ЈПП  пројекта  управљања  отпадним  водама  града  Зрењанина  и 

резултатима истраживања тржишта пројекта ЈПП, следеће главни задатке треба решити: 

 
1. Формирати пројектни тим од чланова Градске управе и ЈКП Водовод и канализација 

(инжењери, економисти и стручни кадар) и успоставити структуру управљања и 

инжењере надзора; 

2. Ангажовати тим ЈПП саветника, техничке, економске, финансијске и правне. ЈПП 

саветници треба да су део пројектног тима; 

3. Развити план пројекта и временски распоред према мапи пута ЈПП; 

4. Спровести даље студије по питањима постављеним у ЈПП истраживању тржишта као 

што су: имовинско-правна питања, обезбедити локацијске услове за изградњу 

инфраструктуре; 

5. План реализације (пројектни тим, добијање дозвола); 

6. Финализација уговора за финансирање ЈПП пројекта управљања отпадним водама 

града Зрењанина; 

7. Детаљан развој ЈПП модела партнерства у управљању и сродних начина јавних 

набавки у складу са националним и међународним правом. Остављајући структуру и 

услове за модел сасвим отвореним да добију простора да се добије и прилагоди 

решење, али у складу са Законом о ЈПП и Законом о јавним набавкама; 

8. Изабрати критеријуме, факторе и њихову тежину за квалификацију (референце, 

величину, промет, радну снагу) и понуде (НПВ укупних трошкова животног циклуса, 

приступачне цене канализације, квалитет); 

9. Припремити ЈПП докуменатацију за јавну набавку на српском и енглеском језику, 

као што су: Излазни подаци (пројектовање, изградња, финансирање, О&М) Уговор о 

ЈПП, као стандардни тип уговора, Матрица ризик за фер расподелу ризика, и осталу 

потребну документацију; 

10. Припремити поређење трошкова животног циклуса између ЈПП и TIP као DCF модел; 

11. Добијање одобрења за тендерску документацију за пројектни тим, финансијских 

институција и других органа власти, према потреби; 

12. Спровођење јавне набавке и избор приватног партнера; 

13. Ревизија идејног пројекта приватног партнера укључујући студију заштите животне 

средине; 

14. Ревизија главног пројекта приватног партнера; и 
15. Обезбедити грађевинску и остале дозволе. 
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Планирана динамика развоја пројекта приказана је у табели 8.-1. имплементације ЈПП 

пројекта Пројектовање, изградња, управљање, руковање и одржавање ППОВ-ом 

Зрењанин. 

 
8.1. Припремни период: 

 
Припремни период у предтендерском процесу, у складу са одредбама Закона о ЈПП, 

укључује: припрему тендерске документације, дефинисање излазних спецификација 

тендера и објављивање позива свим заинтересованим лицима да поднесу пријаве и 

признање квалификације подносиоцима пријава на основу претходно одређених услова; 
 

Предвиђено трајање ове фазе је три месеца. 
 

8.2. Тендер: 

 
Тендер је период који обухвата: вођење дијалога са свим подносиоцима пријава којима 

је призната квалификација, упућивање позива кандидатима који нису искључени из 

дијалога да доставе своје коначне понуде, доношење одлуке о избору најповољније 

понуде и финансијско затварање. 

 
Предвиђено трајање ове фазе пројекта је 12 месеци. 

 
8.3. Период Изградње: 

 
Период изградње је период који обухвата: закључење јавног уговора са изабраним 

најповољнијим понуђачем, уговори, изграду feasibility ЈПП студије, пројектовање, 

добијање дозвола и одобрења, изградњу и пуштање у рад. 
 

Предвиђено трајање ове фазе је 36 месеци. 
 

8.4. Рад, одржавање и руковање: 

 
Фаза рада, одржавања и руковања обухвата: почетак рада новог ППОВ-а, рад и 

одржавање и руковање, одржавање и реинвестирање. 

 
Предвиђени рок трајања за ову фазу је 30 година. 
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Табела 8. - 1. План развоја  ЈПП пројекта ППОВ-а за територију града Зрењанин  
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