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Третман отпадних вода и поновно
коришћење третиране отпадне воде

Примарни циљ третмана отпадних вода је уклањање органске
материје и других загађујућих супстанци из отпадних вода, без
угрожавања здравља људи и загађења животне средине.

Третирана отпадна вода представља алтернативни извор воде,
посебно у областима где је вода у несташици. Третирана отпадна вода
може да нађе примену у индустрији, као и за водоснабдевање, чиме
се надомешта дефицит воде. Главни циљ управљања водама у
областима која немају довољно ресурса воде је постизање баланса
између потреба и доступних количина воде.

Принцип циркуларне економије нуди нови начин сагледавања
односа између тржишта,корисника и природних ресурса,
промовишући одрживу и ефикасну политику и праксу управљања
водама. У раду је приказан преглед третмана отпадних вода као и
искуства и тренутно стање поновног коришћења третиране отпадне
воде.
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Процеси се могу класификовати и према типу микробиоло шке културе:
успендовани или фиксни.

Фиксни процеси и технологије (култура расте преко чврстог материјала)
обично су ефикаснији од суспендованих процеса. Суспендоване технологије
захтевају више енергије за одржавање контакта између микроорганизама и
хранљивих материја.

Екстензивни системи користе биохемијске реакције са релативно ниском
брзином, а ефикасност се обично побољшава повећањем хидрауличког
времена задржавања и заузимањем великих површина.

Супротно томе, интензивни системи достижу велике брзине биохемијске
реакције преферирајући реакције са додатком кисеоника, реактивно или уз
примену мешања (механичко или ваздух / кисеоник под притиском), а једна
од главних предности интензивних система је релативно добар однос
ефикасност / запремина.
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Структура насеља и насељеност*) Обухваћено канализационим  
системом 

Величина 
насеља 

Број 
насеља 

Број 
становника 

Број 
насеља 

Број 
становника 

Прикљученост 
(%) 

Број 
ППОВ 

< 2.000 4.208 2.012.385 129 68.095 3 1 
2.000  -  10.000 404 1.587.428 120 355.857 22 10 

10.000  -  50.000 68 1.406.701 61 899.623 64 11 
50.000 - 100.000 17 1.115.777 17 920.606 83 2 

>100.000 9 1.375.710 9 1.264.748 92 2 
Србија 4.706 7.498.001 336 3.508.929 47 26 
>2.000 498 5.485.616 207 3.440.834 62 25 

 

n  Krаguјеvаc
n  Subоticа
n  Sоmbоr
n  Vаlјеvо
n  Јаgоdinа
n  Vršаc
n  Gоrnji Мilаnоvаc

Канализациони системи у Србији

n Bеоgrаd 
n Niš 

n Nоvi Sаd 
n Zrеnjаnin 
n Pаnčеvо 
n Krušеvаc 
n Krаlјеvо 
n Čаčаk 

 n Lеskоvаc 
n Vrаnjе 

  

n Smеdеrеvо 

 n Šаbаc 
 n Užicе 
n Nоvi Pаzаr 
n Pаnčеvо 
n Kikindа 

n Pоžаrеvаc 
n Pirоt 
n Zајеčаr 
n Bоr 

Графички приказ стања у области третмана и каналисања отпадних 
вода у Републици Србији: а)-Однос укупне количине отпадних вода и 
количине третиране отпадне воде; б) Степен третмана отпадних вода; 
ц) Однос броја домаћинстава прикључених на канализацију и укупног 
броја домаћинстава (РЗС, 2012; СУВРС, 2016).

OTPADNE VODE - NE
TRETIRANE

TRETIRANE OTPADNE VODE

PRIMARNI TRETMAN

BROJ DOMAĆINSTAVA -
NEPRIKLJUČENO

BROJ DOMAĆINSTAVA -
PRIKLJUČENIH NA KANALIZACIJU
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Preč išćavanje otpadnih voda stanje 
2005/2006

Preč išćavanjeotpadnih voda stanje
2011/2012

• Укупна запремина комуналних отпадних вода која 
настаје у свету сваког дана, процјењује се на између 680 и 960 
милиона м³.

• Мали проценат глобално произведених отпадних вода се 
пречишћава, а још мањи проценат се поново користи.

• Током 2015. године, количина третиране отпадне воде 
која се поново употребљавала, у ЕУ, процењена је на 1,100 
милиона м³/год, што чини око 2,4% пречишćених комуналних 
отпадних вода и <0,5% годишњег коришћења слатке воде у ЕУ.
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• Конвенционална постројења са активним муљем се 
широко користе и представљају „стандардну технологију“ 
за пречишc ́авање комуналних отпадних вода.
• Перформансе активног муља варирају у зависности 
од органског оптереc ́ења, у распону од 85 до 97% 
(уклањање БПК5). Остали секундарни биолошки процеси 
велике брзине укључују филтере или биофилтере, 
оксидационе јарке и ротирајуc ́е биолошке контакторе.
• Такође, развијени су и иновативни биолошки 
процеси који укључују: 
� Мембрански биолошки реактор (МБР), 
� Биолошки аерисани филтери (БАФ), 
� Биолошки реактор са покретним слојем (МББР) и 
� Грануларни реактор муља.

Нови приступи санитацији и поновној употреби отпадних вода 
укључују:
Нексус вода-енергија за пречишćавање отпадних вода, а посебно за 
поступке поновног коришћења отпадне воде; 
Треćи ниво нексуса, вода-енергија-храна, данас је најразвијенија 
пракса поновне употребе третиране отпадне воде за наводњавање у 
пољопривредни; 
Управљање храњивим састојцима приликом наводњавања третираном 
отпадном водом, избегавајуćи губитак енергије и потешкоће са 
управљањем хранљивим материјама (елиминација и после ђубрења);
Различите варијације класичног третмана, као што су промене дизајна 
лагуна (камени филтри, смањење мртвих зона), комбинација техника 
мочварних поља (вертикално плус хоризонтално у низу) са песковитим 
филтерима (инфилтрација-перколација) и промене дистрибуције воде у 
реакторима; 
Спровођење промена у поступцима дезинфекције.



6

 www.swarm.ni.ac.rs

• Европска комисија је маја 2018. године предложила нова правила 
за подстицање и олакшавање поновне употребе третиране отпадне воде у 
ЕУ за примену за наводњавање у пољопривреди. 

• Кључни документи:

� Предлог уредбе о минималним захтевима за поновну употребу 
третиране отпадне воде и анекси;

� Процена утицаја - сажети и аналитички модели који се користе у 
припреми процене утицаја;

� Процена утицаја на истраживање и иновације;

� Извештај о процени територијалног утицаја;

Извештај ЈРЦ-а о минималним захтевима квалитета за поновну употребу 
третиране отпадне воде у наводњавању у пољопривреди и за 
прихрањивање водоносних слојева подземних вода- аквифера

.

• Као што је назначено, главни циљ када се третиране отпадне 
воде поно во употребљавају или се поново враćају у животну средину 
након третмана је сигурност. 
• Да би се осигурало постизање степена сигурности постоји 
неколико опција, али главна опција је и даље прим ена постојеćих 
закона о пречишćавању отпадних вода, који дефинишу квалитет 
прерађене отпадне воде која је дозвољена за испуштање у животну 
средину или у канализационе системе, док закони о поновној употр еби 
третиране отпадне воде утврђују различите  стандарде квалитета 
третиране отпадне воде за поново коришć ене, која се може користити у 
различите сврхе са правног становишта.
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• У Европи, пракса коришc ́ења третираних 
отпадних вода за наводњавање усева расте и нарочито 
је добро успостављена у медитеранским земљама као 
што су Шпанија, Италија, Кипар и Грчка. 

• За острва и приморске регије рециклажа воде 
омогуćава продужену и на тај начин ефикаснију 
употребу слатке воде избегавајуc ́и испуштање у море. 

• Циркуларна економија представља пословни модел који омогуćава 
економији да расте, истовремено минимизирајуćи количину изворних 
ресурса који се користе. 

• Постоје нове смернице о интегрисању поновне употр ебе третиране 
отпадне воде у планирању и управљању водама у контексту WФД, која је у 
складу са акционим планом ЕУ за циркуларну економију.

• Најбржи раст глобалне употребе воде је у производњи и 
индустрији. 

Потпуни циклус управљања отпадним водама је критична компонента 
циклуса од извора до дистрибу ције, сакупљања (систем за одвод у 
санитарни систем и на лицу места) и третмана до одлагања и поновне 
употребе, укључујуćи воду, храњиве материје и поврат енергије.
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• Да ли поновна употреба воде има смисла за  регион, зависи од 
трошкова поновне употребе у поређењу са  трошковима других изводљивих 
алтернатива за  управљање водама (нпр. новим снабдевањем, проширеним 
напорима очувања) и трошкова не спровођења било каквих промена у 
управља њу водама.

• Било да се третирана отпадна вода користи за  пиćе или не, постоји 
неколико фактора који утичу на трошкове програма поновне употребе воде. Они 
укључују локацију обновљивог извора воде (тј. постројења за  пречишćавање 
отпадних вода), инфра структуру за  пречишćавање, квалитет воде у постројењу, 
захтеве за  коришćење купаца, пренос и пумпање, временске и складишне 
потребе, енергетске потребе, збрињавање концентрата, дозволе и трошкове 
финансирања .

• Услед недоследног националног законодавства широм Европе и 

ограничене свести јавности о стварним ризицима и користима, поновна 
употреба третиране отпадне воде је скупа пракса подложна неповерењу 
шире јавности.
• Потенцијална препрека слободном кретању пољопривредних 
производа наводњаваних поново коришćеном отпадном водом су додатни 
ризик који  одвраćа од улагања потенцијалних инвеститора.
• Рециклирање и поновна употреба ресурса могу помоćи у затварању 
петље циклуса ресурса пружајуćи одрживу алтернативу за експлоатацију 
изворних ресурса.
• Прелаз на принцип циркуларне економије охрабрује и подстиче 
ефикаснију употребу воде и у комбинацији са снажним подстицајима за 
иновације, може побољшати способност привреде да се носи са захтевима 
све вец́е неравнотеже између понуде и потражње воде.


