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УВОД 

Постојећи проблеми у Србији у домену управљања и третмана комуналних 

отпадних вода, указују на недовољну изграђеност канализационе структуре у 

градским и сеоским насељима, као и постојање веома малог процента уређаја за 

њихово пречишћавање. 

Будући да живим у Аустрији, у земљи са веома развијеном еколошком свешћу, у 

кокој је 98% домаћинстава прикључено на канализациони систем, настала је идеја 

да се анализира и прикаже успешан модел пречишћавања отпадних вода у селу 

Кирнберг, који би евентуално био применљив у селу Прогар. Наиме, реч је 

највећем биљном пречистачу у Републици Аустрији, направљеном за потребе 300 

становника. Овај модел је изабран због ниских трошкова изградње, као и због тога 

што за свој рад не користи никакав извор електричне енергије. 

Са друге стране село Прогар нема канализациону мрежу већ као алтернативу 

користи септичке јаме. У зависности од материјала од којих су изграђене, већина 

септичких јама је пропустљива и тиме се директно загађују подземни водени 

токови. Овакав начин управљања комуналним отпадним водама штетан је по 

екосистем и здравље људи. У намери да реши дати проблем, општина Сурчин је 

предузела низ активности и располаже одређеном документацијом за каналисање 

и одвођење комуналних отпадних вода.  

Док је пречишћавање комуналних отпадних вода још увек на нивоу идејних 

решења. Једно од идејних решења потиче од истраживачког тима Факултета за 

примењену екологију Футура, који је развио модел екосистемског процесора на 

принципу биолагуна. Овај екосистемски процесор дизајниран је специјално за 

сеоска насеља, нарочито са аспекта једноставности функционисања и одржавања, 

као и чињенице да интегрално задовољава све аспекте одрживог развоја руралне 

заједнице. 

 

Тема рада 

 

Тема рада је поређење два децентрализована система пречишћавања комуналних 

отпадних вода, са циљем да одговори на питање, који модел би био прихватљивији 

за имплементацију у селу Прогар. Наводе се заједничке одлике оба насеља и 

упоређују њихове разлике, користећи историјске податке, географски положај, као и 

на који начин се примењују постојећи закони у управљању комуналним отпадним 

водама. Посматра се културолошки аспект узимајући у обзир жеље и спремност 
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житеља да самостално или колективно нешто предузму. Уз обавезан осврт на 

економске могућности како становника тако и државе да помогне и издвоји 

средства за такав пројекат. Описују се и запажања са терена уз експертски 

интервју.  

На основу компарације и анализе наведених података и личних запажања, излажу 

се решења и варијанте које би биле применљиве у селу Прогар. 

 

Циљ рада 

 

Циљ рада је компаративном анализом утврдити разлике и сличности већ 

постојећег и реализованог решења за пречишћавање комуналних отпадних вода у 

једној средини, са идејним решењем пројекта у другој средини. Детаљном 

анализом утврдити предности и мане ових система из еколошке, економске и 

социјалне перспективе.  

 

Методе рада 

 

Да би се идејно решење или постојеће решење упоредило потребно је најпре 

идентификовати све постојеће параметре, који утичу на пројектна решења и 

прикупити следећа документа и податке:  

 извод из катастра за предвиђену локацију 

 геодетски снимак терена у размери 1:100, 

 геолошки подаци локације на којој се предвиђа изградња објекта, 

 подаци о реципијенту, 

 подаци представљени у упитнику, који се односи на становништво, 

привредне и пољопривредне активности, са пројакцијом развоја у наредних 

10 година, 

 планска и стратешка документа – урбанистички планови, пројекти 

канализационог система, друга документација од значаја,  

 подаци о постојећим системима одвођења и сакупљања отпадних вода, 

 прорачун продукције фекалних отпадних вода  

 извештај о функционисању биљног пречистача у Кирнбергу у поседњих 10 

година. 
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1. Модели сакупљања и третмана отпадних вода сеоских насеља 

 

Током протеклих деценија, све већа пажња је усмерена ка потребама за 

јефтинијим, одрживим и ефикаснијим технологијама за пречишћавање отпадних 

вода, које су засноване на еколошким принципима и технологијама и које 

предтављају природне системе пречишћавања отпадних вода. Различите врсте 

природних система за пречишћавање отпадних вода одговарају различитим 

екосистемима, почев од земљишта са вишим степеном инфилтрације, система за 

преливанње земљишта. Конструкције вештачких мочвара и на крају стабилизације 

муља у рибњацима и лагунама. За пречишћавање отпадних вода малих насеља, 

која обухватају насеља са мање од 5.000 становника, препоручују се такозвани 

природни системи пречишћавања, који су у највећем броју случајева системи 

пречишћавања земљиштем.  

 

У раду су приказана управо два модела природних система пречишћавања 

земљиштем: Модел А – постојећи третман комуналних отпадних вода села 

Кирнберг у Аустрији, и Модел Б – предлог пројекта за третман комуналних 

отпадних вода села Прогар у Србији.   

 

Избор природног ситема за пречишћавање отпадних вода захтева разматрање 

неколико фактора: количине отпадних вода, карактеристике загађивача, структуру 

земљишта, геологију, климу и географски фактор. 

Разлике у надморској висини броју становника нису од пресудног значаја за избор 

технологије, будући да је једна од мана децентрализованих биолошких пречистача 

управо та да се за сваку локацију морају пројектовати и оформити системи према 

њеним географским, микроклиматским и осталим карактеристикама. Постројења за 

претходну обраду отпадних вода, морају бити пажљиво изабрана и 

димензионисана.  

Потребно је такође обезбедити сву потребну логистику за рад тих система, тако да 

је неопходно формирати тим стручњака за управљање тим системима, њихову 

контролу и њихово одржавање.     
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2. Модел А – Третман комуналних отпадних вода села Кирнберг 
(Аустрија) 
 
Као што је поменуто у уводном делу, описује се и анализира Модел А, уз осврт на 

географске податке, историјат и културологију.  Детаљно се описује технологија 

модела. Дат је увид у постојеће законске одредбе и финансијска средства.  

 
2.1 Културолошко – историјски аспект и тренутно стање 

 
Кирнберг је већ хиљаду година насељено подручје. Након што се издигао из 

мочварне низије дунавсе долине, постао је идеално место за живот. Кирнбершка 

шума са својом надморском висином од 526 м је данас познато излетиште на 

Дунаву западно од Линца. Налази се у општинама Вилеринг и Леондинг. 

Географски се Кирнберг граничи на истоку са градом Линцом, на северу са 

Дунавом, на западу са потоком Мил и на југу са Леондингом и Пашингом. 

Кирнбег има 790 становника. У насељу се налази велики број културно – 

историјских споменика, у понуди су летњи и зимски спортови, бројна удружења и 

све је у служби туристичке понуде. 

Последњих година ХХ века, са порастом изградње стамбених објеката и броја 

становника у селу Кирнберг, почело је озбиљно да се размишља о замени 

септичких јама канализацијом. Међутим, свако размишљање у правцу повезивања 

на каналаизациону мрежу суседне општине Санкт Петер ан дер Ау, углавном је 

било одбацивано због енорнмно високих трошкова изградње и одржавања. 

Због велике заинтересованости за ову тему, један од становника Кирнберга 

дипл.инг. Франц Шецингер је пронашао успешан пример природног пречистача 

отпадних вода и селу Хагенмиле у Горњој Аустрији, који им је послужио као модел. 

Након организоване посете овом селу 2003. године, велики број житеља Кирнберга 

је био заинтересован за изградњу природног пречистача, управо због ниских 

трошкова изградње као и одржавања на месечном нивоу. У пролеће 2004. године 

им је предтављен план пројекта фирме „Е – квадрат“, који је већина прихватила, а 

Задруга за пречишћавање отпадних вода Кирнберг основана је већ у јуну 2004. 

године и броји 52 равноправна члана. Чланови задруге су уједно и власници овог 

постројења.  

Након добијања дозволе за изградњу и одобрења донација, 2005. године започета 

је изградња канализације у Кирнбергу. Већина чланова  је и активно учествовала у 

остваривању овог пројекта, при копању и изградњи канализационих канала, у 

припреми базена за грађевинске радове и били су у комуникацији са општинским 
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званичницима и одборима за донације. Изграђено је 5,5 км канализационе мреже, 

изнајмљен је један багер, а све помоћне послове су сами урадили и тиме смањили 

предвиђене трошкове за половину.  

2006. године одрађено је прикључивање домаћинстава и изградња 1,8 км дугог 

одводног канала, од пречистача до потока Раминг.  

Након што је унајмљена грађевинска фирма одрадила стручан део послова, у јулу 

2007. године је пуштен у рад овај до сада највећи природни пречистач комуналних 

отпадних вода у Аустрији.  

 

2.2. Опис технологије 

 

Биљни пречистач у Кирнбергу осмишљен је и пројектован у пројектном бироу „Е – 

квадрат“ и функционише по принципу биљних организама. Постројење се састоји 

од:  

 аерисаног пријемног шахта у коме се врши претходно пречишћавање – 

примарни третман 

 улазног таложника 

 таласастог шахта са подизачем 

 4 фиторемедијациона базена ( пешчано – шљунчани слојеви насељени 

аустралијском трском - Phragmites australis ) 

 Пробног шатха 

 

Спољашњи изглед овог постројења приказан је на Слици 1. 

 

 
  
Слика 1: Изглед биљног пречистача комуналних отпадних вода у Кирнбергу 

(Извор: „Festschrift Biokläranlage“) 
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У примарном третману се најпре отклањају груби чврсти предмети и остали већи 

предмети који се могу наћи у сировој отпадној води – претходно пречишћавање. 

Отклањање ових материја побољшава рад и одржавање следећих компоненти у 

систему. Оваква врста отпада се односи са обичним комуналним отпадом. 

Операције овог третмана отпадних вода обично укључују груби скрининг, 

отклањање шљунка и у неким случајевима уситњавање великих објеката. У 

коморама са шљунком, брзина воде се одржава довољно великом или се користи 

ваздух да би се спречило таложење већине органских материја.  

Из пријемног шахта, отпадна воде се одводи у улазни таложни шахт. Запремина 

таложног танка изнои 15 м3. У таложном танку се налази корпа - решетка за 

таложење, око које се ствара кора, која се празни два пута годишње. Ова кора је 

иначе веома корисна у зимским месецима, јер служи као изолатор, смањује водени 

вртлог и помаже процес таложења. 

Прикупљени муљ се лопатом гура у танк за стабилизацију муља. Процес 

стабилизације траје око 6 месеци, након чега се стабилизовани муљ (2 пута 

годишње) одвози у постројење за добијање биогаса.  

Отпадна вода се из пријемног шахта прелива у прикључни шахт. У овом делу се 

отпадна вода путем специјалног подизача прелива у такозвани таласни шахт. 

Специјални подизач ради на принципу полуге, коју подиже пловак и за свој рад не 

користи никакав извор електричне енергије.  

Отпадна вода се у таласном шахту одлива у две хоризонталне цеви, на које су 

радијално постављене танке цеви. Путем радијалних цеви се даље равномерно 

прелива на земљане филтере.  

Поменуте две одводне цеви представљају два система пречишћавања: 

  први систем чине први, трећи и четврти фиторемедијациони базен, где се 

отпадна вода вертикално прелива из првог у трећи прелазни, потом у 

четврти дренажни слој; 

  други систем чине други, трећи и четврти фиторемедијациони базен, где се 

отпадна вода вертикално прелива из другог у трећи прелазни слој, а затим 

у четврти дренажни слој.  

Пешчано – шљунчани слојеви базена насељени су претежно аустралијском трском 

(Phragmites australis). Аустралијска трска добро подноси ниске температуре и 

успева на надморској висини до 600 м. У земљаним базенима се такође налазе и 

бактерије и микроорганизми, који у води разграђују честице и нечистоће. 
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Величина сваког базена појединачно износи 380 m2. Укупна величина је 1520 м2, 

што значи да је рачуната потребна површина земљишта од 5 м2  по глави 

становника. 

Након дренажног базена, а пре одводне цеви налази се пробни шахт из кога се 

третирана вода узима на анализу. Два  пута недељно се врши анализа на амонијум  

- нитрат, док се два пута месечно врше анализе биолошке и хемијске потрошње 

кисеоника.  

Пречишћена вода се супља путем дренажног система и одводним каналом дужине 

1,8 км одводи у поток Раминг, не мењајући притом хемијски састав потока.  

 

Системски преглед Модела А приказан је у Шеми 1.  

 

 

Шема 1. Системски преглед модела А (Извор: „Festschrift Biokläranlage“) 
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За потребе редовног мерења и државања, чланови задруге су направили колибу, у 

којој се врше лабораторијски радови, а један њихов члан се посебно школовао за 

одржавање овог система. Његово име је Андреас Зајленер и приликом студијске 

посете Кирнбергу је био наш домаћин и водич.  

Студијска посета Кирнбергу приказана је у Прилогу 5 на страни 35.  

 
 
3.3  Законски оквир 

 
Република Доња Аустрија је донела различите законске одедбе, у чијем је 

средишту са једне стране концепт планова каналисања и пречишћавања отпадних 

вода, а са друге стране јачање приватних иницијатива.  

У децентрализованим сеоским срединама, за реализацију и коришћење система за 

пречишћавање отпадних вода, нуди се могућност организовања задруга за 

пречишћавање отпадних вода. Као и финасијска средства за реализацију 

пројеката, при чему би чланови задруга били и власници постројења. 

У међувремену, са развојем зелених технологија су законски оквири постављени 

тако да су у правном смислу хемијско – техничка постројења за пречишћавање 

отпадних вода изједначена са билошким пречистачима отпадних вода. 1 

 
3.4 Трошкови изградње 
 

Укупни трошкови изградње износили су око 870 000 евра. Финансирање је 

подељено на следећи начин: 47% - државна помоћ; 17% - републичка помоћ и око 

10% је финансирала општина, док је преостали део новца ( углавном трошкови за 

прикључак ) подељен на чланове задруге и износио је 4000 евра по домаћинству.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
1 Закон о водама Р. Аустрије ( Wasserrechtsgesetz 1959 - WRG 1959 i.d.g.F.) 
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3. Модел Б – Третман комуналних отпадних вода села Прогар 

(Србија) 

 

На исти начин као код Модела А, описује се и Модел Б. Будући да се ради о 

пројекту који још увек није заживео, ово поглавље садржи једну тачку више, у којој 

су приказани подаци до којих се дошло методолошким поступком.  

 

3.1 Културолошко – историјски аспект и тренутно стање 

 

Прогар се налази у саставу оптштине Сурчин и најзападније је насеље територије 

Града Београда. Налази се на 26 километара југозападно од Земуна, око 11 

километара западно од Сурчина, на 45. километру узводно од Ушћа Саве.  

У насељу живи око 1.500 становника, у 618 домаћинстава. Око 14% становника се 

бави пољопривредом, док се око 20% становника бави узгојем стоке. 

У насељу Прогар није регистрована ниједна производна делатност индустријског 

типа, нити било каква делатност чији је нуспродукт деградационе загађујуће 

природе – отпад, отпадна вода или опасни гасови. 

Атар насеља Прогар је равничарски, са просечном надморском висином од 74 м. 

Обод чини Бојчинска шума, која је јо 1965. године заштићена као споменик 

природе. Подручје је релативно очувано, поседује велике природне вредности, али 

му због близине урбане зоне прети даља деградација, због чега се налази под 

заштитом. 

У насељу не постоји канализациона мрежа, а комуналне отпадне воде се одводе у 

септичке јаме коју су пропустљиве. Житељи Прогара  прихватају тренутно стање 

услед недостатка знања и свести о животној средини. Inicijativa za reшeњe 

problema regulisaњa komunalnih voda dolazi od чelnika opшtine Сурчин i 

opшtina je spremna da  preuzme polovinu troшkova. Prihvaћeno je projektno 

reшeњe ekspertskog tima Fakulteta za primeњenu ekologiju Futura, a predlog 

projekta je veћ poslat potencijalnim donatorima. 

 
3.2 Опис технологије 
 

За пречишћавање отпадних вода које настају у насељу Прогар предложена је 

биотехнолошка метода пречишћавања заснована на фиторемедијацији, односно 

пречишћавању деловањем акватичних биљака. С обзиром на квалитет испуштених 
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вода систем је употпуњен таложником са хватачем уља и масти, системом за 

уклањање крупних отпадака, као и системима за филтрирање и обогачивање 

изградња објекта који чине:  

 Пријемни шахт са муљном пумпом, довољног капацитета да прими 

максимално оптерећење у реалном времену истакања цистерне; 

 Улазни таложник чији се улаз конструише као шљунчано – пешчани 

филтер и који је настањен трском мискантус - Miscanthus giganteus; 

 Фиторемедијационе касете 1 (2 касете) које су настањене трском 

мискантус - Miscanthus giganteus; 

 Фиторемедијационе касете 2 (6 касета) које су настањене трском 

мискантус - Miscanthus giganteus; 

 Фиторемедијациона касета 3 – одливна лагуна, која је насељена 

акватичним биљкама и рибљим врстама које имају карактер индикатора 

квалитета пречишћавања; на површини касете - лагуне 3 формирају се 

пивајућа острва;  

 Окружење фиторемедијационих касета чине заштитне зона мискантуса 

оивичене засадима брзорастуће врбе торе. Мискантус и тора су 

енергетске бињке и њихов биљни материјал је један од енергената у 

процесу секундарног – енергетског искоришћења процесора. 

Отпадна вода се одводи у аерисану таложницу са хватачем уља и масти испред 

које се налази хватач пливајућих материјала. Пливајући материјали се избацују у 

контејнер, док се у таложници врши уклањање пливајућих масти и уља и прво 

таложење загађујућих материја – муља. Исталожени муљ се повремено вади 

муљном пумпом и одводи у пријемни таложник.  

Течна фаза се након таложења у примарном таложнику одводи у улазне 

фиторемедијационе касете 1, чији је задатак секундарно таложење финих 

материја. 

Из фиторемедијационих касета 1, вода се одводи у систем фиторемедијационих 

касета 2. Све фиторемедијационе касете су пројектоване као систем од више 

мањих капацитета, ради лакшег чишћења и одржавања, без застоја. 

Из фиторемедијационе касете 2, вода се прелива у фиторемедијациону касету 3 – 

одливну лагуну, опремљену пливајућим острвима настањеним акватичним 

биљкама цветницама, које у маси појачавају ефекат пречишћавања, при чему 
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поједине биљке имају функцију абсорбције различитих материја. Ова лагуна је 

насељена рибом, која има улогу индикатора пречишћавања, што је уз повремено 

пражњење квалитета пречишћене воде један од основних елемената мониторинга. 

Одливна лагуна може бити аерисана на неки од конвенционалних начина, ако се за 

тим укаже потреба. Начин аерације може бити различит, од потпољених 

аераторских дискова, пливајућих аератора, млазница или водоскока. 

Вода из фиторемедијационе касете 3 се цевоводом или отвореним каналом одводи 

у реципијент (Река Сава). 

Димензије фиторемедијационих касета – лагуна се димензионишу према било ком 

оптерћењу ефлуента, односно препоручена површине воденог огледала је 1 – 1,5 

м2/ЕS, што за ниво оптерећења од 1.000 становника износи укупно 1.500 м2. 

Касете могу бити отвореног или затвореног типа. 

За евентуалну продукцију ваздуха који се користи у ппроцесу пречишћавања 

пројектује се компресорска станица или турбински систем који се може напајати 

соларним колекторима. 

Ободне стране фиторемедијационог поља заштићене су појасом мискантуса, чији 

обод се ограђује заштитним зеленилом – врбом тором и по потреби чврстом 

оргадом.  

Шематски приказ Модела Б приказан је на Слици 2.  

Слика 2.  Шематски приказ Модела Б (Извор: Душан Јаковљевић – Прогар 
шема 20 ха) 
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Предложени концепт отвара многа нова поља која употпуњују и додатно валоризују 

рад система: 

 

а)         Рад при ниским температурама и елиминација непријатних мириса 

            Фиторемедијационе касете могу бити прекривене фолијом или неким другим         

            погодним провидним прекривачем, који омогућава продор светлости, а у   

            зимским условима повећава ефикасност пречишћавања акватичних биљака.  

 

б)         Енергетска валоризација органских материја  

 Исталожене органске материје имају одличан енергетски потенцијал, а 

добијени супстрат се може користити и као ђубриво. Концепт енергетског 

искоришћења може обухватити и укључивање биљне масе, 

пољопривредних остатака, животињских остатака и екскремената, као и 

органску компоненту комуналног отпада на локалном или микрорегионалном 

(општинском) нивоу. Добијени биогас се у зависности од количине може 

користити као енергент. Алтернативно решење може бити компостирање.  

в) Учешће јавности 

 Осим ефекта пречишћавања отпадних вода, цео систем се може 

посматрати као анимационо . едукативна јединица, у којој становништво 

може бити укључено у различитим фазама експлоатације и развоја система. 

 

Концептуална шема за пречишћавање отпадних вода биолошким адаптивним 

системом  приказана је на страни бр. 17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

17 
 

КONCEPTUALNA ШEMA ZA PREЧIШЋAVAЊE OTPADNIH VODA 
BIOLOШKIM ADAPTIVNIM SISTEMOM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ERM KASETE - 
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Miscanthus giganteus 
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TOPLOTNA 
ENERGIJA 
(grejaњe) 

 
ELEKTRIчNA 

ENERGIJA 
(mreжa) 
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NI 
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NG 



 
 

18 
 

3.3 Законски оквир 

 

У Закону o водама Републике Србије, помиње се пречишћавање комуналних 

отпадних вода, али ће оно бити регулисано законом тек када буду постојала 

постројења за пречишћавање. Међути, нема помена о могућности задружног 

удруживања у решавању проблема комуналних отпадних вода, али у Закону о 

задругама стоји да се задруге могу оснивати за све делатности које су у складу са 

законом.   

 
3.4 Процена трошкова 

 
Укупни трошкови за реализацију Модела Б би износили 2.903.129,90 динара или 

око 24.000,00 евра. Општина Сурчин је спремна да финасира половину трошкова 

док се за остатак трошкова траже донатори. Трошкови изградње канализационе 

мреже и прикључака нису познати. 

 

3.5 Преглед података прикупљених методолошким поступком: 

 

3.5.1 Подаци представљени у упитнику, који се односи на становништво, привредне 

и пољопривредне активности 

Комуналне отпадне воде које настају у насељу су углавном фекалног типа. Врста 

оптерећења – загађења дате су у Упитнику (Прилог 1, страна 29) који је део овог 

програма и представља основни полазни документ на основу кога ће бити 

пројектовани егзактни параметри третмана. На основу података из Упитника 

евидентно је да осим домаћинстава, постоје и друге врсте загађивача као што су 

ресторани и занатске радње (фризери и аутомехачари). Свих 618 домаћинстава 

поседују септичке јаме и никада није вршено мерење протицаја и квалитета 

отпадних вода. У насељу не постоји канализациона мрежа, нити је регулисано 

одвођење кишнице.  

 

3.5.2 Геолошки подаци локације на којој се предвиђа изградња објекта 

Према подацима из Геолошког завода Србије, Прогар припада панонском басену, 

чију структуру земљишта чине: пескови и лесолике глине; супескови и суглине; 

пескови и алевритични пескови; пескови и алевролити; и барски алеврити.  
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3.5.3 Планска и стратешка документа 

Прегледом урбанистичких планова општине Сурчин, из рефералне карте 

спровођења (Прилог 4, страна 32) јасно се види да постоји шема уређења 

насељеног места и директно спровођење Просторног плана. На урбанистичкој 

карти за намену простора општине Сурчин (Прилог 3, страна 31), центар Прогара је 

означен као простор за становање, окружен је шумом, зоном интензивне 

пољопривредне производње, зоном еколошке пољопривреде, викенд зоном и 

спортско рекреативним комплексом. Јужни део Прогара се налази на обали реке 

Саве где постоји пристаниште и зона викендица уз пристаниште. На источном делу 

налази се рибњак, уз који је планирана изградња коридора II зоне, који би водио до 

обреновачког моста. Простор око зоне становања је граница уже зоне заштите 

изворишта. У рефералној карти инфраструктурних система општине Сурчин 

(Прилог 2, страна 30) осим постојеће инфраструктуре приказани су и планови града 

Београда до 2021. године. У плану је уцртан коридор увођења планиране 

инфраструктуре ( водовод, канализација, електровод и ТТ каблови). Овај коридор 

води од Добановаца преко Бечмена до Прогара.   

 

3.5.4   Подаци о реципијенту 

„Резултати извршених физичко-хемијских анализа узорака воде реке Саве 

узоркованих 27.09.2017. годинe на профилу Остружница, показују да вредности 

суспендованих материја нису прелазиле границу за I и II класу квалитета 

површинских вода. Резултати анализа испитиваних показатеља квалитета вода 

(кисеонични режим, садржај нутријената и показатељи минерализације) кретали су 

се у границама прописаних вредности за I и II класу квалитета површинских вода.” 

(Резултати испитивања квалитета воде реке Дунав и реке Саве на ширем 

подручју града Београда – Р. Србија, Министарство заштите животне средине)  

 

3.5.5   Прорачун продукције фекалних отпадних вода 

Норма продукције фекалних отпадних вода одређује се на основу познавања 

норме потрошње санитарне воде за пиће. Претпоставка је да се 80% санитарне 

воде након употребе одводи у канализациони систем за фекалне воде. У нацрту 

водопривредне основе Републике Србије, дефинисана је норма потрошње воде по 

становнику на дан за градска и сеоска насеља до 2021. године. Процењене норме 

потрошње за сеоско становништво износе око 400 l по кориснику на дан. Од тога 

домаћинствима је намењено 215 l по кориснику на дан. Преостали део вода је 
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намењен потребама животиња у сеоским домачинствима и другој потрошњи 

(услуге, јавне службе) а неизбежни су и губици у мрежи, који су код ове групе 

корисника узети слично као и код градског и приградског живља, око 18%. 

 

За пројектовање постројења са лагунама постоји неколико полазних основа:  

  

а) Капацитет постројења 

 

Постројење се уобичајено пројектује за капацитете у еквивалентним становницима 

(NES), који се процењује на бази резултата пописа становништва. Изградња 

постројења се уобичајено планира у фазама, у складу са динамиком изградње 

канализационог система.  

 

б)  Хидраулички капацитет постројења 

 

На основу броја еквивалентних становника за постројење (NES) и специфичне 

количине отпадне воде по ES за постројење од  (qES= 200-250 l/ES на дан) добија 

се просечно дневно хидрауличко оптерећење: 

 

Qsr
d (m3/дан) = NES  qES 

 

Следећи формулу за израчунавање хидрауличког капацитета, користећи постојеће 

податке за село Прогар, добијамо да је дневни хидраулучки капацитет постројења 

322.500 m3 (1.500 становника помножено са просеком од 215 литара отпадне воде 

по становнику) 

 

 в)  Биолошко оптерећење постројења 

 

За прорачун органског оптерећења комбинованих отпадних вода узима се вредност 

специфичног органског оптерећења од (gES= 60-80 г BPK5/ES на дан), па укупно 

биолошко оптерећење за пројектовано постројење износи: 

 

Bu (кг BPK5/дан) = (NES  gES) / 1000 
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Примењујући формулу на податке из Прогара, укупно биолошко оптерећење износи 

120 кг BPK5  на дан (1.500 становника помножено са 80 г специфичног органског 

оптерећења, подељено са 1.000) 

Пројектовани степен пречишћавања комуналних отпадних вода у постројењу 

(ефикасност постројења) се уобичајено планира у висини 95% BPK5. 

 

г)  Аерисане лагуне 

 

Површина воденог огледала аерисаних аеробних лагуна се израчунава преко 

специфичне површине Pspec (oд 1-1,5 m2/ES) и нормираног капацитета NES. 

 

P (m2) = NES  Pspec 

 

Према подацима из Прогара површина воденог огледала аерисаних лагуна износи 

2.250  m2 (1.500 становника помножено са 1,5 m2 специфичне површине). 

 

Запремина биоаерационих лагуна се одређује из укупног масеног оптерећења 

лагуне муљем и усвојеног просторног оптерећења муљем. 

Биоаерационе лагуне се димензионишу на бази односа капацитета канализационог 

система (укупног органског оптеречења отпадне воде) и усвојене технологије 

обраде отпадне воде (просторног оптерећења базена). Основни параметар, који се 

при димензионисању биоаерационог базена одређује, представља потебна 

запремина биоаерационог базена за постављање одређеног типа технологије 

обраде отпадне воде-  

За аерисање аеробне лагуне теоријско просторно оптерећење муљем се креће у 

опсегу од  Bv= 0.01-0.03 кг BPK5/m
3 на дан. 

 
VAL (m

3) = Bu / Bv 
 

У том случају, запремина биоаерационих лагуна у Прогару би износила: 6.000 m3 

(укупно биолошко оптерећење од 120 кг BPK5  на дан, подељено са средњом 

вредношћу просторног оптерећења муљем од 0.02 кг BPK5/m
3).  
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4. Компаративна анализа модела 
 
Пореде се и анализирају све наведене одлике оба модела, почевши од технологија 

као најзначајнијих. 

 
4.1 Поређење технологија модела 
 

Након прегледа технологија, евидентно је да оба модела поседују, аерисани 

пријемни шахт у коме се врши предходно пречишћавање или примарни третман у 

којима се отклањају крупни предмети, уља и масти пре отицања воде у улазни 

таложник. Предтретман је изузетно важан, јер у случају не постојања истог може 

доћи до проблема у функционисању осталих делова система за пречишћавање. 

Оба модела поседују решетку за сакупљање крупних материја, чији се садржај 

одвози са другим комуналним отпадом. 

 

Код Модела А је примењен Имхофов улазни таложник, док Модел Б чини улазни 

таложник са муљном пумпом.  

У улазном таложнику Модела А, чврсте материје остају на решетци која се ручно 

празни; муљ који се накупи се ручно гура лопатом у танк за стабилизацију муља.  

 

Улазни таложник Модела Б такође поседује решетку за груби отпад, затим у 

аерисаној таложници песколов и мастолов, а муљ који се ту ствара се муљном 

пумпом испумпава у примарни таложник. Потребна електрична енергија за рад 

муљне пумпе, може се добити из соларних панела.  

 

Таложни муљ Модела А се одвози у постројење за добијање биогаса, док се 

таложни муљ Модела Б осим за добијање биогаса може дање користити и за 

компостирање.  

 

Код Модела А отпадна вода из улазног шахта одлази у шахт са подизачем, који 

функционише по систему полуге и за свој рад не користи никакав извор електричне 

енергије.  

Отпадна вода из шахта са подизачем се путем две цеви дели у два система 

преливања. У првом систему се прелива радијално по првом безену а затим 
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вертикално одлази у трећи прелазни базен, потом у четврти дренажни базен. Док 

се у другом систему вода прелива у други базен, затим у трећи па у четврти 

дренажни базен. Сва четири базена Модела А испуњена су шљунчано пешчаним 

слојем са микроорганизмима и аустралијском трском и идентична су по величини и 

запремини. 

 

Док је код Модела Б први базен улазни таложник, који се састоји од шљунчано-

пешчаног слоја настањен трском мискантус. Други базен је такође шљунчано-

пешчани настањен трском мискантус и састоји се од две фиторемедијационе 

касете. Трећи базен поседује 6 фиторемедијационих касета. Четврти базен Модела 

Б је одливна лагуна са пливајућим острвима и трском мискантус, настањен је 

рибом као индикатором квалитета пречишћене воде и основним елементом 

мониторинга. Одливна лагуна може бити и аерисана. 

 

Фиторемедијациони  слојеви оба систем раде на истом принципу, јер се отпадна 

вода прелива вертикално. Мискантус и аустралијска трска добро подносе ниске 

температуре на надморској висини до 600 метара.  

За одређивање величине фиторемедијационих слојева, за Модел А препоручена 

површина је 5 м2 по становнику, док за Модел Б износи 1-1,5 m2 по становнику или 3 

до 5 пута мање.  

Ако применимо формулу за израчунавање површине воденог огледала и 

помножимо број становника (1.500)  Модела Б са специфичном површином  (5 м2 ) 

Модела А, добијамо површину од 7.500 м2, што је 3,33 пута више  у односу на 2.250 

м2 колико износи површина Модела Б.   

 

Пречишћена вода Модела А стиже до пробног шахта (у коме све врши мерење) и 

даље одводном цеви одлази у поток Раминг.  

Модел Б уместо пробног шахта поседује одливну лагуну, настањену рибом, као 

показатељем квалитета пречишћене воде. А  пречишћена отпадна вода из лагуне 

путем цеви или отвореног канала одлази у реципијент. Цео систем се ограђује 

засадом трске мискантус или врбе торе и покрива површину од 20 хектара , док 

Модел А  поседује само жичану ограду. 
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4.2 Поређење са културолошко-социјалног аспекта 

 
Прилично је уочљива разлика између нивоа знања и свести становништва у 

Аустрији и Србији о значају ових система за заштиту животне средине и здравља 

заједнице. Будући да отпадне воде од људи и животиња могу бити опасне јер 

садрже велики број бактерија. Неке од њих могу бити изазивачи тешких заразних 

болести. Коришћење воде загађене бактеријама фекалног порекла често доводи 

до изазивања епидемија. Присуство детерџената у води узрокује стварање пене на 

површини, због чега је онемогућена размена гасова из атмосфере у воду, односно 

спречава се дифундовање кисеоника из атмосфере у воду што се неповољно 

одражава на акватични живи свет. Њихова разградња под утицајем 

микроорганизама траје од неколико дана до неколико месеци. У састав 

детерџената често улазе и фосфатна једињења која представљају извор хране 

воденим биљкама и алгама. Из тог разлога присуство детерџената у води може бит 

узрок еутрофизације.  

 

Велики проценат становништва у Србији није упознат са овим чињеницама и услед 

незнања се крајње немарно односи према животној средини. Веома мали проценат 

становништва у Србији показује заинтересованост за побољшање и очување 

животне средине. Идеје о одрживости долазе углавном од надлежних органа и 

невладиних организација. 

 

Док је у Прогару све још увек на нивоу пројектних идеја, житељи Кирнберга ове 

године славе деценију успешног рада свог биљног постројења за пречишћавање 

комуналних отпадних вода.  

 

Премда у Србији велику улогу игра лоша финансијска ситуација становништва, ако 

се узме у обзир ниво незапослености и висина просечног личног дохотка. Долази 

се до закључка да финансијки јача држава Аустрија улаже много више средстава у 

напредне зелене технологије, као и у образовање становништва у циљу подизања 

еколошке свести. У медијима је много простора и пажње посвећено еколошким 

темама, будући да је управо садашњи председник Републике Аустрије бивши члан 

и оснивач странеке „Зелени“. Док у Србији медијски простор заузимају искључиво 

политичари у циљу своје личне промоције, а средства сакупљена од еколошких 

такси сливају се у државни буџет. 
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4.3   Поређење закона и законских регулатива 
 
У Закону о водама Републике Аустрије (WRG 1959 i.d.g.F.) кроз различите законске 

одредбе регулисано је каналисање и пречишћавање комуналних отпадних вода 

сеоских насеља. У децентрализованим сеоским срединама постоји могућност 

удруживања у заједнице, које би били власници постројења за пречишћавање, уз 

обавезну финансијску помоћ државе, републике или општине. У новије време 

биолошки пречистачи комуналних отпадних вода су изједначени са хемијским 

пречистачима.  

Док у Закону о водама Републике Србије, пречишћавање отпадних вода још увек 

није јасно дефинисано.   

 
4.4   Поређење финансијских средстава потребних за реализацију модела  
 
Укупни трошкови изградње Модела А, заједно са канализационом мрежом и 

прикључцима износили су 870.000 евра. 

Трошкови изградње Модела Б, без канализационе мреже и прикључака износили 

би 24.000 евра.  

Претпоставља се да би трошкови изградње Модела А у Србији били вишеструко 

нижи, јер је у Аустрији цена рада и грађевинског материјала далеко већа.  
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ЗАКЉУЧАК 
 
Оба децентрализована система за пречишћавање комуналних отпадних вода су 

применљива у селу Прогар.  Иако постоје разлике у технологији, резултат 

пречишћене комуналне отпадне воде је исти. Оба модела су финансијски 

приступачнија, социјално одговорнија и еколошки погоднија од конвенционалних 

централизованих система. Предности оваквих система за пречишћавање 

комуналних отпадних вода, огледају се у минималним или непостојећим 

енергетским захтевима, јефтиним и минималним трошковима одржавања и рада 

постројења, протоку отпадне воде од 1 - 1.000л дневно, толерантности према 

флуктацијама протока отпадне воде, поузданом у дуготрајном дизајну, лакој 

интеграцији у окружење, отпорности на ниске температуре, итд. 

 

Еколошки гледано карактеристике ових технологија су њихова способност опоравка 

ресурса и њихово поновно коришћење (вода и хранљивих материја) при чему је 

употреба енергије и хемикалија минимална или уопште не постоји. Конструкције 

система такође изазива мање еколошке поремећаје јер се мањи системи 

флесибилнијих цеви инсталирају плиће испод нивоа земљишта.  

 

Финансијске предности су резултат елиминације већег дела колекторског 

инфраструктурног система, употребе малог пречника доводних цеви, као и избора 

технологија које имају минималне трошкове одржавања.  

 

Што се социјалног аспекта тиче, као што се на примеру Кирнбегра јасно види, 

становништво може бити укључено у свим фазама од планирања, преко изградње 

до одржавања фунционалног модела.  
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ПРИЛОЗИ: 
 

ПРИЛОГ 1 
 

DUALNI EKOSISTEMSKI PROCESOR (DEP) 
MODULARNI EKOREMEDIJACIONI BIOENERGETSKI SISTEM (MEBS) 

 
U P I T N I K  

ZA ODREђIVAњE КONCEPTA  
PREЧIШЋAVAЊA OTPADNIH VODA SEOSKOG NASEЉA 

 
 

      1.  STATISTIЧKI   PODACI  

1.1 Broj stanovnika  1500 

      1.2 Broj domaћinstava 618 

1.3 Ukupna povrшina naseљa 151 ha 

1.4 
Izdvojeni zaseoci  

(dopuniti po potrebi) 

 

Naziv 

................................................

................ 

br. stanovnika ............. br. 

domaћinstava .................. 

udaљenost .............. putna 

povezanost ..................... 

Naziv 

................................................

................ 

br. stanovnika ............. br. 

domaћinstava .................. 

udaљenost .............. putna 

povezanost ..................... 

 
 

NAZIV  NASEЉA  

OPШT INA, MESNA 

ZAJEDNICA 
 

KONTAKT OSOBA, funkcija  

KONTAKT TELEFON:  

И-MЕЈL:  
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2.  INFRASTRUKTURA  

2.1 Da li postoji шkola? da 

2.2 Da li postoji zdravstvena stanica? да 

2.3 Da li postoji seosko grobљe? да 

2.4 Da li postoji veterinarska stanica? da 

2.5 Da li postoji stoчno grobљe? ne 

2.6 
Koliko ima domaћinstava koja se 

bave tovom stoke (broj  grla ukupno)? 
124 gazdинства;  1679 grla 

2.7 

Da li postoje farme na teritoriji 

naseљa (navesti vrstu i naziv 

farme i lokaciju)? 

ne 

2.8 

Da li postoje klanice na teritoriji 

naseљa (navesti vrstu i naziv 

klanice i lokaciju)? 

ne 

2.9 Privredni subjekti u naseљu   

2.9.1 Kafane (navesti naziv i lokaciju) 
Ресторани:“Колиба“, „Пера 
Бабушка“,“Нова романтика“ 

2.9.2 Zanatske radionice (navesti  naziv, 
vrstu i lokaciju) 

Жељко Мерцер – 
аутомеханичар 
Горан Доловац – ауто 
електричар 
„Коле“ – пекара 
„Суза“ – фризер 
„Снежа“ - фризер 

2.9.3 Prerada voћa i povrћa (navesti 
naziv, vrstu i lokaciju) 

 

2.9.4 Ostalo (navesti naziv, vrstu i 
lokaciju) 

Трговина: „Маџи“, „Центар“ 
Ауто центар „Деспот“ 
„АЦ Попов“ 

 

3. VODNI  RESURSI  

3.1 Izvori 
      
      

3.2 Potoci 
      
      

3.3 Reke Сava 
      

3.4 Bare  
      
      

3.5 Jezera 
      
      

3.6 Akumulacije       
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4. PIJАЋА  VODА  

4.1 Naчin vodosnabdevaњa grad 

4.2 Izvoriшte (lokacija i kapacitet)       

4.3 
Koliko procenata stanovnika je  
obuhvaћeno organizovanim 
vodosnabdevaњem? 

100 % 

4.4 
Kako se ostali deo stanovniшtva 
snabdeva pijaћom vodom?  

      

4.5 
Da li postoji neki specifiчan 
problem vezan za vodosnabdevaњe? 

      

 

5. OTPАDNE VODE  

5.1 

Kanalizaciona mreжa (postoji/ne 
postoji) 
Fekalna 
Kiшna 
Meшovita 

ne………… 
ne…… 
ne 

5.2 
Koliki procenat domaћinstava je 
prikљuчen na kanalizacionu mreжu? 

0 % 

5.3 
Gde se ispuшtaju otpadne vode iz 
kanalizacije (reka, potok ili sliчno  
navesti)? 

 

5.4 Septiчke jame (orijentacioni broj) 618 

5.5 

Gde se ispuштaju otpadne vode 
domaћinstava koja nisu prikљuчena 
na kanalizacionu mreжu (septiчka 
jama, kanal, reka,... – navesti 
procentualno)? 

 

5.6 Da li se vrшe mereњa proticaja i 
kvaliteta otpadnih voda? 

Не 

 

5.7 

Da li veћ  postoji neki tretmaн 

otpadne vode i kakav? 

 
 

 
 

 
6.  POSEBNE NAPOMENE, EVENTUALNI  PRETHODNI PROJEKTI, 
ZAHTEVI: 

 

 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 
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ПРИЛОГ 2 
 
Инфраструктурни системи – Општина Сурчин  
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ПРИЛОГ 3 
 
Намена простора – Општина Сурчин 
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ПРИЛОГ 4 
 
Реферална карта спровођења – Општина Сурчин 
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ПРИЛОГ 5 
 

Студијска посета Аустрији 

 

Студијска посета селу Кирнберг обављена је крајем септембра 2017. године. 

Приликом експертског интервјуа са господином Андреасом Зајрленером, добили 

смо све потребне информације, увид у документацију као и у рад сваког 

појединачног  дела  система овог биљног пречистача, који је већ описан у раду.  

На Слици 3, приказан је први шљунчано-пешчани базен са аустралијском трском, 

око кога је постављена ограда. Ограда не спречава дивљач да у летњим месецима 

потражи спас од врућине у хладовини трске, не чинећи при томе никакву штету.  

  

 

Слика 3: Изглед првог базена настаљеног аустралијском трском (Лични извори) 

 

На Слици 4, приказана је колиба коју су становници Кирнберга сами изградили, у 

којој се чува документација и врше мерења пречишћене воде на амонијум – нитрат. 

Једина потрошња електричне енергије је за њено осветљење. У кућици испред 

колибе се налази аерисани пријемни шахт. 
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Слика 3: Колиба за мерење (Извор: „Festschrift Biokläranlage“) 

 

Из интервјуа који смо обавили са г. Зајрленером, сазнајемо да овај биљни 

пречистач уз редовно одржавање функцонише већ десет година без икаквих 

проблема, чак и у зимским месецима. Приликом пада температуре испод 5 степени 

Целзијуса, долази до пораста амонијум-нитрата, који спречава замрзавање. Трска 

се пред зиму коси, јер зими имају доста снежних падавина тако да су базени 

прекривени дебелим слојем снега. Биљке у пролеће поново израсту и достигну 

висину од 2 до 3 метра. Занимљив је податак да за ових десет година биљке нису 

промењене. Изглед и висина биљака може се видети на Слици 5., на којој је трећи 

прелазни базен.  

 

 

Слика 5: Спољашњи изглед трећег прелазног базена (Лични извор) 
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Према речима нашег саговорника за посао одржавања одвоји месечно од 15 до 20 

сати и обавља га уз свој стални посао. Два пута недељно контролише подизач, 

празни крупнији отпад из пријемног шахта и лопатом гура муљ у шахт за таложење. 

Спољашњи изглед таложног шахта приказан је на Слици 5. 

  

 

Слика 5: Спољашњи изглед таложног шахта (Лични извор) 

 

Такође врши анализу пречишћене воде на амонијум нитрат на узорку из пробног 

шахта. Док се биолошка и хемијска потрошња кисеоника врше два пута месечно.   

 

Дат нам је увид у годишње контролне извештаје, у којима се види да из године у 

годину вредности остају непромењене. У Табели 1 (на страни 34) приказан је 

учинак пречишћавања овог биљног пречистача, из кога се јасно види да су крајње 

вредности далеко испод дозвољеног нивоа.  

 

У извештају о реципијенту стоји да вода, која долази из пречистача није променила 

хемијски састав потока. Мерења су вршена 100 метара пре и 100 метара након 

испуста, и поток Рамингбах у оба случаја по квалитету воде припада II категорији. 
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Табела 1: Учинак пречишћавања биљног пречистача у Кирнергу 

 

 

     Вредности       

      на улазу 

 
    Вредности на         
         излазу 

 
     Максимална количина  
    одлива на основу указа        
          Закона о водама  

BSB5 335 2                  25 
    

CSB 459 15                  90 
    

NH4-N 75,8 0,62            10 (> 12°) 
    

 
*  (BSB ) биолошка потрошња кисеоника;  (CSB) хемијска потрошња кисеоника 
* Просечно по становнику износи 60 g BSB /d  или 100 g CSB/d). 

 

 

Што се саме изградње тиче, објашњено нам је да су чланови Задруге за 

пречишћавање отпадних вода  – Кирнберг  били у обавези да прикупе сву потребну 

документацију и дозволе за изградњу. Цео поступак су обавили на исти начин као 

да га је радила држава, тако да су самим тим стекли право и добили донације.  

Сви чланови Задруге су били у законској обавези да се прикључе на систем, једино 

су изостале две викендице које још увек имају септичке јаме. На систем су осим 

домаћинстава прикључена и два ресторана, који поседују мастилове. Док се 

кишница одводи посебним каналима. 
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