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1.Увод – предмет и циљеви рада 

Енергетски усеви представљају нову врсту ратарских биљака, развијених као одговор 

на потребу изналажења и примене нових технологија у производњи обновљивих енергетских 

извора. Конверзијом конвенционалних необновљивих извора енергије са биоенергетским 

усевима доприноси се издвајању СО2 из атмосфере, односно утиче на смањење количине 

штетних гасова у атмосфери и ублажавање последица ефекта стаклене баште. Истовремено, 

имајући у виду ремедијационе карактеристике енергетских усева, њиховом циљаном 

продукцијом енергетских усева доприноси на деградираним површинама доприноси се 

ремедијацији деградираних простора и очувању плодности пољопривредног земљишта. 

На основу бројних спроведених истраживања, једна од најпогоднијих 

високоенергетских, вишегодишњих биљака, коју одликује висока фотосинтетска активност и 

која даје највећи принос надземне масе током вегетационе сезоне, за наша подручја је 

Miscanthus Giganteus.  

Miscanthus Giganteus је енергетски С4 усев, годишње обновљивости истог засада, са 

периодом продуктивности једног засада од  15 – 20 година. Одликује га потенцијал високог 

приноса од 20 t/god по хектару и  могућност гајења на деградираним земљиштима.
1
 

Калорична вредност се креће у распону од 14,1 до 17,2 МЈ/кg.
2
 Један килограм Miscanthus-а 

има енергетску моћ од око 4,5 кW, а на основу података о приносу по хектару и енергетском 

потенцијалу може се прерачунати да се са биомасом са 1 хектара Miscanthus-a може 

заменити око  9.500 литара лож уља. Биомаса Miscanthus-a испуњава захтеве ''зелене'' 

енергије, због ниског садржаја оксидa N и S у  продуктима сагоревања, док је емисија СО2 до 

90% нижа у  односу на угаљ.
3
 Поред наведених енергетских особина Miscanthus Giganteus 

има значајну фиторемедијациону моћ, која се огледа кроз способност да из земљишта на 

коме се гаји апсорбује тешке метале и органска једињења као што су PAH и угљоводоници 

нафте. 
4
 

Сагледавајући особине биоенергетских биљака – у овом случају трске Miscanthus 

Giganteus, која са једне стране представља високоенергетски материјал, велике енергетске 

вредности,  а са друге стране има особину фиторемедијатора тешких метала и органских 

материја на земљишту на коме се гаји, кроз овај рад је разматрана могућност формирања 

њеног засада у заштитној зони изворишта водоснабдевања града Краљева. Водоснабдевање 

градског и приградског подручја града Краљевa се заснива  на коришћењу подземних вода у 

приобаљу Ибра на локацијама ''Жичко поље'' и ''Конаревско поље''. Заштитна зона ЈКП  

„Водоводa“ се простире на површини од око 140 хектара, и то око 40 хектара „Конаревско 

                                                           
1
Mogudnosti korišdenja biomase poreklom od brzorastude trske Miscanthus×giganteus Nada V. Babovid, Gordana D. 

Dražid, Ana M. Đorđevid, Fakultet za primenjenu ekologiju „Futura“, Univerzitet Singidunum, Beograd, Srbija, 
2
Hemijska ispitivanja miskantusa gajenog u Srbiji, O. Cvetkovid i dr.( Naučni rad ISSN 0351-9465, E-ISSN 2466-2585) 

3
STUDIJA OPRAVDANOSTI - PRODUKCIJE MISKANTUSA (Miscanthus x. giganteus) ZA PROIZVODNJU ENERGIJE 

ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNI CENTAR Fakulteta za primenjenu ekologiju „FUTURA“, 2015 
4
Fitoremedijacija i biljke pogodne za fitoremedijaciju voda zagađenih teškim metalima, Institut za multidisciplinarna 

istraživanja, Univerzitet u Beogradu, 2011 
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поље“ и око 100 хектара „Жичко поље“.
5
Укупан капацитет изворишта износи 380 l/s. У 

непосредној околини заштитне зоне „Конаревског поља“ су изграђена насеља која имају 

проблем са решавањем питања отпадних вода, лоциран је већи број потенцијалних 

индустријских загађивача, поред зоне пролази магистрална саобраћајница и лоцирано је 

локално гробље. Услед конфигурације терена наведени садржаји представљају потенцијалну 

опасност пo загађењe подземних вода у зони изворишта, како органским, тако и неорганским 

материјама. Са друге стране заштитну зону чини око 140 хектара необрађеног земљишта, 

услед чега ЈКП „Водовод“ има значајне трошкове за одржавање и уређење, а истовремено  

нерационално управља постојећим ресурсима. Уочава се да постоји огроман потенцијал за 

заснивање засада високоенергетског усева Miscanthus Giganteus, који граду Краљеву може 

обезбедити вишеструке еколошке, енергетске и економске ефекте.  

Циљ израде Мастер  рада је да кроз анализу постојећег стања и потреба ЈКП Водовод 

Краљево и кроз сагледавање резултата постојећих истраживања о биоенергетским и 

фиторемедијационим особинама биљке Miscanthus Giganteus утврдимо  еколошке, 

енергетске и економске ефекте њеног узгоја у заштитној зони ЈКП „Водовод“ Краљево.  

Формирањем засада Miscanthus-а у заштитној зони водовода очекује се да се постигну 

следећи ефекти: 

- повећање безбедности и заштите изворишта водоснабдевања града, користећи 

фиторемедијационе особине ове биљке, односно њене способности да из земљишта на коме 

се узгаја уклања тешке метале и органске материје,  

- повећање енергетске ефикасности ЈКП „Водовод“, кроз узгој и употребу високо 

енергетског горива за енергетске потребе предузећа, 

- смањење негативног утицаја на животну средину употребом Miscanthus-а у 

енергетске сврхе, кроз смањену емисију СО2, 

- одрживо и економски оправдано управљање постојећим природним ресурсима – 

великом површином необрађеног земљишта у заштитној зони. 

 

2.Анализа енергетских и биоремедијационих особина биоенергетског усева 

Miscanthus Giganteus 

2.1 Биоенергетски усеви  

У складу са основним принципима Кјото протокола и потребом смањења производње 

енергије из фосилних горива, један од кључних проритета који су кроз своје стратегије 

препознале земље потписнице протокола, је повећање учешћа обновљивих извора у 

производњи енергије. Повећање учешћа обновљивих извора енергије подразумева 

производњу енергије са што мање негативних последица по животну средину, по воду, 

ваздух, земљиште, а посредно и на читав ланац исхране, биодиверзитет и људско здравље. 

Једну од важних алтернатива за фосилна горива, у оквиру обновљивих извора енергије 

представља биомаса, која се сматра СО2 неутралном.   

                                                           
5
 План генералне регулације ''Зпне впдпснабдеваоа'' (Скупштина града Краљева'' бр 011-52/2016-III пд 

11.2.2016.) 
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Једну од основних дефиниција биомасе даје ЕУ Директива  2001/77/ЕС: ''Биомаса 

представља део производа, отпада и остатака у пољопривреди (укључујући и биљне и 

животињске супстанце), у шумарству и припадајућој индустрији, као и биоразградив део 

индустријског и градског отпада.'' Под појмом биомасе подразумева се широк спектар 

органских енергената: дрво, органска материја зељастих биљака, пољопривредни усеви и 

остаци, ђубрива животињског порекла, комунални отпад и сл. Биомаса се може груписати у 6 

група: биомаса из пољопривредне производње, биомаса из воћарско виноградарске производње, 

биомаса из прерађивачке пољопривредне индустрије, биомаса из повртарске производње и уређења 

паркова, биомаса из сточарске производње и прераде, и биомаса биоенергетских усева  (Miscanthus 

sp., Arundo donax, Sudannian grass, Reed canary grass и др). 

Биоенергетски усеви представљају нову врсту ратарских усева, насталих као одговор 

на потребу смањења емисије угљендиоксида у производњи енергије, кроз примену биомасе. 

Употреба биомасе у енергетске сврхе, представља затворен циклус угљеника, што се види на 

слици број 1. Угљеник из атмосфере се складишти у биљкама, тако да се приликом 

сагоревања ослобађа у атмосферу у виду угљен диоксида.  Уколико се поштује принцип 

одрживог развоја у погледу обнављања посечене биомасе, овај облик производње енергије, 

коришћењем биомасе енергетских усева, нема значајног утицаја на животну средину. 

Биоенергетски усеви се у производњи енергије могу употребити на два начина: директним 

сагоревањем и кроз производњу биогаса. 

 
Слика бр 1. – Затворен циклус кружења угљеника 

 

Сагоревањем биомасе у енергетске сврхе  у атмосферу емитује се тачно онолико 

угљендиоксида колико биљка веже процесом фотосинтезе, што у поређењу са емисијом СО2 

који настаје сагоревањем фосилних горива износи и до 10 пута мање. У табели 1. Приказан је 

упоредни приказ емисије СО2 у килограмима при производњи 1 кWh енергије коришћењем 

различитих врста енергената. Уочава се  значајно смањење емисије СО2 коришћењем горива 

на бази биомасе – сечка, брикет, дрвни пелети (просечно) и пиљевина. 
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Тип горива Емисија CO2 у кg/кWh 

енергије 

Гас 0,19 

Сирова нафта 0,27 

Угаљ 0,29 

Сечка, брикет, дрвни пелети  

(просечно),  пиљевина 
0,03 

Табела бр 1. - Упоредни приказ емисије СО2 при производњи 1 кWh енергије коришћењем 

различитих енергената 

Биомаса као извор енергије посебно значајну  улогу има у неразвијеним земљама, где 

се процењује да може представљати примарни извор енергије за око 2,4 милијарде људи 

(IEA,1998). Већа примена обновљивих извора енергије се огледа и у потреби коришћења 

еколошки прихватљивијих извора енергије и обезбеђивања веће енергетске самосталности. 

 
Слика бр 2. – Приказ циклуса производња енергије коришћењем биомасе 

Према литералним подацима продукција по хектару обрадиве површине  

вишегодишњих С4 усева (биљака који у процесу фотосинтезе асимилују угљеник, 

формирајући молекуле са 4 угљеникова атома) је еквивалентна вредности од  око 400 GJ. 

Према истраживањима у Западној Европи за производњу биоенергије најбоље резултате је 

дала биљка Miscanthus giganteus, која се одликује високом фотосинтетском активношћу.  

Према спроведеним истраживањима (Eldabbagh et al., 2005) уочава се да је заменом 

угља са биомасом могуће постићи 93%-тно смањења нето СО2 емисије по јединици огревне 

вредности, а заменом гаса са биомасом 83%-тно смањење. 

На основу до сада спроведених истраживања еколошких и економских ефеката 

производње енергетских усева у Европи,  уочава се да је коришћење биоенергетских усева за 

производњу електричне енергије још увек скупље у односу на угаљ, али истовремено у 
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значајној мери повољније у области заштите животне средине, као и релативно малом 

утицају на подручје снабдевања храном. Лигноцелулозни биоетанол има много предности у 

односу на биоетанол који се тренутно производи од кукуруза, првенствено из разлога што се 

лигноцелулозни материјал  може гајити уз мала улагања и на маргиналним и деградираним 

земљиштима, чија примарна намена није производња традиционалних усева  за потребе 

исхране становништва. Међу лигноцелулозним енергетским усевима, који се потенцијално 

могу користити за производњу енергије, електричне струје, горива, посебну пажњу заузима 

Miscanthus×giganteus. У табели број 2 дат је упоредни приказ карактеристика 

биоенергетских усева. 

 
Табела бр 2 : Карактеристике биомасе енергетских усева

6
 

2.1.1 Биоенергетски усев - Miscanthus×giganteus 

Културе које се гаје искључиво за сврху производње биомасе представљају 

биоенергетске усеве. Циљ њиховог узгоја је  производња што је могуће веће количине 

биомасе за енергетске потребе по јединици површине. Енергетски усеви се могу поделити у 

две групе: зељасте и дрвенасте биљке. Зељасте енергетске усеве можемо поделити, такође на 

две групе: вишегодишњи (Miscanthus, Cardoon i dr) и једногодишњи (уљана репица, 

сунцокрет, сирак и др).  За разлику од једногодишњих, вишегодишње енергетске културе, 

током узгоја немају посебне захтеве у смислу потребних агротехничких мера и квалитета 

земљишта. Једна од важних карактеристика биоенергетских усева је могућност узгоја на 

деградираним површинама.  

Род Miscanthus-а обухвата око 14 врста које расту на подручју источне Азије. Данас се 

Miscanthus може наћи и у већем делу Европе, где се првобитно гајио као украсна, 

хортикултурна биљка. Расте на подручју различитих надморских висина, од нивоа мора па 

све до надморске висине од  3000 метара (Greef i Deuter, 1993; Hodкinson и др, 1997). Међу 

познатијим Miscanthus врстама су: Miscanthus giganteus, Miscanthus floridulus, Miscanthus 

sacchariflorus, Miscanthus sinensis, Miscanthus oligostachyus, Miscanthus tinctorius. Triploidni 
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 Екпремедијација деградираних прпстпра плантажираоем Miscanthus-а, Факултет за примеоену екплпгију 

Футура, Бепград, 2014 
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hibrid Miscanthus x giganteus има највећи значај, а  настао је укрштањем врста Miscanthus x 

sinensis (диплоид) и Miscanthus x sacchariflorus (тетраплоид) (Lewandowsкi и др, 2000).  

Miscanthus као врсту С4 усева, одликује висока ефикасност фотосинтезе, и висока 

стопа фиксације СО2, ефикасно користи доступне хранљиве материје и воду, није инвазиван и 

има мале захтеве за прехраном (Бабовић, 2011). Код С4 усева секундарне реакције 

фотосинтезе почињу са једињењима који имају 4 С атома. Такав метаболизам омогућава 

овим биљкама узгој и на сушнијим стаништима, што је посебно важно за смањивање 

фотореспирације при вишим температурама.  У сушним условима биљке које немају С4 

механизам фиксације угљеника фотореспирацијом губе између 25% и 50% фиксираног 

угљеника. У јесењем периоду Miscanthus има способност транслокације азотних и других 

једињења у ризоме, што му омогућава ефикасно коришћење нутријената за биопродукцију, а 

самим тим и константно висок принос у периоду од најмање 15 година без или уз минимално 

прихрањивање. 

У последњој деценији уочава се пораст површина на којима се заснивају плантаже 

Miscanthus-а: око 8.000 ha у Пољској, око 6.000 ha у Аустрији, око 40.000 ha у Немачкој, око 

20.000 ha у Француској, око 12.000 у Великој Британији.
7
 У Републици Србији под засадом 

Miscanthus-а се налази око 11 ha (у Сремској Митровици, Параћину, Вршцу, Костолцу, 

Шапцу и Чачку). 

Miscanthus×giganteus је стерилни триплоидни хибрид  што указује да не може 

образовати фертилно семе и не постоји могућност његовог неконтролисаног ширења. Има 

дебеле и јаке ризоме, а стабљика може досећи висину од 2,5 до 4 метра. Лисна површина је 

око 50 cm дужине, а  око 3 cm ширине,  док је цвет дугачак око 30 cm. Биљка не производи 

семе, а цвета од септембра до новембра. Стабло биљке је танко и обично се не грана, у 

средишту је испуњено чврстом срчиком промера 10 mm. Представља брзорастућу, 

високоенергетску,  вишегодишњу биљку. У току прве године узгоја досеже висину од око 2 

m, док у току следећих вегетативних сезона може да нарасте до висине од 3,5 – 4 m. Нижа 

висина у првој години резултат је високог утрошка енергије на раст екстензивног кореновог 

система и ризома. Коренов систем је жиличаст и може да продире преко 1 па чак и до 3 

метра у земљиште. Према изгледу Miscanthus×giganteus је веома сличан бамбусу или рогозу. 

Због величине добио је назив “elephant grass”, што у преводу значи “слонова трава”.  

Miscanthus x giganteus  карактерише вишегодишњи раст (20 година), висока 

продукција биомасе (15 – 20 тона по хектару), могућност жетве суве биомасе са влагом 

мањом од 16%. Ова биљка је високоотпорна на болести и штеточине. Услед изражене 

способности транслокације минерала и хранљивих материја из надземних делоова у ризоме 

на крају вегетације, а потом ре-транслокације из ризома у надземне делове почетком нове 

                                                           
7
 Привредни значај гајеоа Miscanthus-а, Ппљппривредна техника (2011/2012) 
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вегетацијске сезоне, одликује је рационалност при коришћењу хранљивих материја из 

земљишта, посебно азота.
8
 

2.1.2 Принос Miscanthus-а  

На основу искуства са бројних огледних поља уочава се да принос Miscanthus-а у 

значајној мери зависи од климатских услова локације. Укупни жетвени приноси у другој 

години од заснивања моги износити 6−10 t/ha, а у трећој години 15−20 t/ha.  

 Плантаже мискантуса у групи биоенергетских усева  одликују следеће предности:  

- једноставни узгој и жетва,  

- низак садржај  влаге у биомаси, 

-  велики проценат искоришћења воде и азота за биопродукцију,   

- висок садржај целулозе,  

- неинвазивни карактер и ниска осетљивост на болести и штеточине.  

Варирања приноса суве масе на подручју централне Европе, се крећу од 4−25 t/ha, док 

на подручју Јужне Европе до 30−40 t/ha. Такође, уочава се да однос квалитета и квантитета 

биомасе мискантуса у значајној мери зависи од времена жетве. Зимска жетва са једне стране 

у значајној мери утиче на смањење суве материје у биомаси - до 30-40%, а истовремено 

сушењем у пољу се смањује садржај и воде и минералних материја у усеву, што даје чистију 

сировину за производњу горива и доприноси заджавању нутријената у земљишту. У табели 

број 3. дат је приказ просечних годишњих приноса Miscanthus-а у неким земаљама Европе. 

Земља Принос у тонама по 

хектару 

Данска 5 – 15 

Немачка 4 – 30 

Велика Британија 10 – 15 

Швајцарска 13 – 19 

Аустрија 22 

Шпанија 14 – 34 

Грчка 26 – 44 

Италија 30 – 32 

Табела бр 3 – Годишњи принос биомасе мискантуса у неким европским земљама, према 

Chung и Кim 2012
9
 

                                                           
8
 PERSPEKTIVA I POTENCIJAL KORIŠTENJA KULTURE MISCANTHUS X GIGANTEUS U REPUBLICI HRVATSKOJ, Sveučilište u 

Zagrebu, Agronomski fakultet, Nikola Bilandžija, 2014 
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 Плантаже Miscanthus-а се заснивају садњом ризома на предходно припремљеном 

земљишту. Период продуктивности засада је 15−20 година. Најзначајнији услов битан за 

узгој Miscantus-а је водни капацитет земљишта. Највећи принос даје од треће до седме 

године, зависно од климе и локације.  

2.1.3 Хемијски састав Miscanthus-а 

Према истраживањима (Villaverde i sar.) састав Miscanthus-а зависи од сезоне, термина 

жетве и биоклиматске локације. Укупни садржај лигнина у сувој маси износи 23%, целулозе 

37% и хемицелулозе 22%, док сува биомаса Miscanthus×giganteus-а садржи око 38% 

целулозе, око 24% хемицелулозе и око 24% класон лигнина.  

 
Табела бр 4. - Садржај минералних материја у биомаси Miscanthus-а 

Садржај минералних материја у биомаси Miscanthus-а зависи од времена жетве и 

мањи је у поређењу са пшеничном сламом, али је већи него у биомаси од брзорастућих 

топола или врба.  Према Lewandowsкom и Кičereru садржај минерала је мањи у време 

ранопролећне жетве: 0,09−0,34% N; 0,37−1,12% К; 0,03−0,21% Cl i 1,6−4,0% пепела. Састав 

пепела Miscanthus-а укључује приближно 30−40% SiO2, 20−25% К2O, 5% P2O5, 5% CaO, i 5% 

MgO – опсег вредности из различитих студија. Садржај К је значајно виши у листовима него 

у стабљици а такође у зеленим биљкама у току раста него у осушеним, када је раст завршен. 

2.2 Енергетске карактеристике Miscanthus-а 

2.2.1 Коришћење биомасе Miscanthus-а за продукцију енергије 

Најзначајнији фактори који дефинишу потенцијал енергетске сировине као горива су 

принос суве материје (који зависи од карактеристика тла и климатских услова) и топлотна 

моћ. Биомасу Miscanthus-а одликује повољан хемијски састав, који карактерише низак 

садржај воде, хлора, калијума, азота, сумпора и у поређењу са другим лигноцелулозним 

биљкама релативно низак садржај пепела. Из наведених разлога  Miscanthus је заузео 

значајну улогу у производњи енергетских усева.  

Miscanthus одликује висока енергетска моћ – при сагоревању ослобађа енергију од 17-

19 GJ/t, садржај минерала у ранопролећној сетви је низак, емисија  CO₂ до 90% нижа у 

односу на угаљ. Због високе топлотне вредности која се у просеку креће од 15.000 – 20.000 
                                                                                                                                                                                                 
9
 Технплпгија гајеоа Мискантуса, Гпрдана Дражић, Факултет за примеоену екплпгију Футура, Бепград, 2014 
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КЈ по килограму суве биомасе (просечна калоријска вредност лигнита је 10,5 МЈ/кg) има 

значајну примену  као агроенергетски усев . 

За потребе сагоревања биомасе Miscanthus-а врши се сабијање биомасе и њено 

превођење у чврсту масу биогорива у облику брикета, пелета и слично, након чега се 

користи за производњу електричне и/или производњу топлотне енергије.  

Недостатак сагоревања Miscanthus-а је ниска тачка топљења пепела из биомасе. 

Претпоставља се да је ниска тачка топљења последица истовременог присуства високе 

концентрације Si, К i Ca. Пепео Miscanthus-а показује инерцију на температурама мањим од 

600 °С.  

Нето калоријска вредност Miscanthus-а износи 17 MJ/кg
10

 са 2,7% садржаја пепела. 

Прорачуном се може направити поређење енергетске вредности Miscanthus-а са енергетском 

вредношћу угља, тако да можемо рећи да је енергетска вредност  20 t суве материје 

Miscanthus-а (која се може добити са хектара земљишта) еквивалентна енергетској 

вредности од 12t угља
11

. Наведене карактеристике га чине погодним за примену у својству 

енергента у важним енергетским постројењима – за добијање вреле воде, индустријске паре, 

струје. 

Усев Принос суве 

материје 

(тона СМ/ ha 

годишње) 

Доња 

топлотна 

моћ (МЈ/кg 

СМ) 

Количина 

енергије по 

ha (GJ/ha) 

Садржај 

влаге при 

жетви % 

Садржај 

пепела мас 

% 

Мискантус 8 – 32 17,5 140 - 560 15 3,7 

Табела бр 5 - Енергетске карактеристике мискантуса 

Поред директног сагоревања биомасе Miscanthus-а, иста се може употребити и за 

процесе когенерације у термоелектранама. Пепео од сагоревања Miscanthus-а може имати 

употребу као ђубриво (Wethje 2004).  

2.2.2 Могућности коришћења биомасе Miscanthus-а за производњу биоетанола 

У последњем периоду, спроводе се бројна истраживања о могућности примене 

биомасе Miscanthus-а као  сировине за производњу биогорива (пре свега биоетанола), јер у 

односу на биљне усеве који су се до сада користили за производњу биогорива, има значајну 

предност у смислу узгоја на необрадивим и деградираним земљиштима, која се не могу 

користити за друге усеве. 
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Футура, Бепград, 2014 
 
11
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Као алтернатива за замену употребе бензина (мотори савремених аутомобила могу 

радити са до 10% биоетанола), а у циљу смањења потрошње нафте и смањења загађења 

животне средиине,  могућа је употреба биоетанола произведеног из биомасе. Међутим, како 

се сва биогорива углавном производе технологијом ''прве генерације'', на бази скроба и уља, 

то поред високе цене набавке сировина, утиче неповољно и на тржиште хране, јер се бомаса 

која служи за производњу биоетанола користи и као извор хране. За биоетанол који се 

производи технологијом ''друге генерације'', као сировина се може користити и различите 

врсте логноцелулозног материјала (пољопривредни остаци, дрво, биоенергетски усеви и др). 

Биоетанол ''друге генерације'' има значајан потенцијал за замену за бензин, или као додатак 

бензину, због веће доступности сировина.  

У табели бр 6. дате су вредности очекиваних приноса биогорива и процењена 

редукција емисије CO2. 
12

 

 
Табела бр 6.- Опсег пројектованих приноса биоетанола и смањења емисије гасова стаклене 

баште за изворе биогорива прве и друге генерације биогорива 

Захваљујући високом садржају целулозе (која се ензимским процесима може 

хидролизовати до ферментабилних шећера, који се ферментацијом могу превести у 

биоетанол) и високом приносу биомасе, Miscanthus се може користити за производњу 

биоетанола. Међутим, како лигноцелулозна бииомаса природно не подлеже ензимској 

хидролизи, неопходно је спроводити предтретман, што значајно утиче на цену производње, а 

самим тим и на цену производа. 

2.3. Екоремедијација и екоремедијационе особине биоенергетских усева 

Екоремедијација представља интегрални процес очувања, ревитализације  и унапређења  

квалитета животне средине. Екоремедијација подразумева  коришћење природних процеса у 

циљу заштите и унапређење природних екосистема. Подразумева биолошке процесе: 

биоремедијације, фиторемедијације, микоремедијације и зооремедијације. Процес 

екоремедијације интегрише три основне активности: катастар загађивача, методе 

ремедијације и мониторинг промена. У процесу припреме  екоремедијационих пројеката 

неопходно је интегрисати знања основних наука (биологије, физике, хемије), 

технолошких дисциплина и економије, како би се обезбедила еколошка 

функционисалност, као и енергетска и економска ефикасност. Да би се обезбедило да 

пројекат екоремедијације функционише на одржив начин неопходно је да се дефинишу 

услови које је неопходно испунити ради обезбеђивања његове енергетске, еколошке и 

                                                           
12

 Мпгућнпсти кпришћеоа бипмасе ппреклпм пд брзпрастуће трске Miscanthus, Нада В. Бабпвић, Гпрдана Д. 
Дражић, Ана М. Ђпрђевић, Факултет ''Футура'', Хем. Инд. 66 (2) 223-233 (2012) 
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економске ефикасности. У том смислу један од кључних параметара за оцену ефикасности је  

принос по јединици површине земљишта на коме се гаји уз што мање мере заснивања и 

одржавања плантаже. Како принос биомасе зависи од биотичких и абиотичких утицаја 

неопходно је  експериментално показати резултате тих утицаја.   

Имајући у виду проблем загађења земљишта у вода тешким металима, који има 

изузетно негативан утицај на животну средину, бројна истраживања су указала на 

екоремедијационе способности енергетских усева.  Фиторемедијација метала је 

исплатива зелена технологија заснована на употреби посебно одабраних биљака које 

могу да акумулирају и уклањају тешке метале, уклјучујући и радионуклиде из 

земљишта и вода. 

Одређене врсте биоенергетских усева, попут Miscanthus-а имају способност да се успешно 

гаје на умерено контаминираним локацијама, као и на локацијама које се карактеришу 

лошим квалитетом земљишта и воде, односно на локацијама које као такве представљају  

деградирана  земљишта  или земљишта која нису погодна за производњу хране. 

Екоремедијациона способност се заснива на способности апсорбције, акумулације или 

разградње одређене загађујуће материје присутне у животној средини. Биљке, као и 

микроорганизми насељени у области ризосфере, имају кључну улогу у разградњи, 

апсорпцији и акумулацији различитих полутаната који се могу наћи у загађеној средини, па 

се тако снижава концентрација тих полутаната на потпуно природан начин. Применом 

наведених ремедијационих способности одређених биљних врста за очување, ревитализацију  

и унапређење  квалитета животне средине, нема додатног оптерећивања животне средине. 

Систем  енергију потребну за рад  обезбеђује коришћењем Сунчеве енрегије, што доприноси 

повећању његове економске исплативости. Miscanthus се понаша као  добар апсорбент 

комуналних вода. Према својим карактеристикама које подразумевају висок капацитет за 

прикупљање неорганских материја у коренски систем и индуковане редукције органских 

контамината у земљишту и водама, Miscanthus је фаворит при избору биљних врста за 

фитостабилизацију и фиторемедијацију замљишта. Такође, засад Miscanthus-а на загађеном 

земљишту може допринети редукцији дисперзије загађења у ваздух и испирања загађујућих 

материја у земљишне слојеве и подземне водне токове.  

У оквиру BioReNew пројекта извршено је испитивање биоремедијацијаног 

потенцијала биоенергетских усева на браунфилд локацијама, посебно на локацијама које су 

загађене тешким металима. На експерименталним локацијама у Великој Британији, 

Шведској и Шпанији узгајане су врсте Salix, Phalaris и Eucalyptus, при чему је за усвајање 

тешких метала изабрано 150 клонова Salix vrsta, 20 клонова Phalaris врста и 10 врста 

Miscanthus-а. Ниво контаминације тешким металима и арсеном кретао се у опсегу: Zn 

(400−1000 ppm), Cu (100−500 ppm), Ni (100−200 ppm), Pb (300−2000 ppm) i As (50−200 ppm). 

Спроведеним истраживањем је показано да Miscanthus може успешно да се гаји на 

контаминираном земљишту, без обзира што високе концентрације тешких метала могу 

утицати на продуктивност усева. Такође, уочена је карактеристика да се тешки метали 

акумулирају у корену и ризомима, а веома ретко у надземним деловима биљке. 
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2.4 Miscanthus – биљка будућности  

Предност формирања плантаже Miscanthus-а се огледа у редукованим годишњим улагањима 

за орање, садњу, ђубрење и слично, а одликује га значајан принос. Међутим за формирање 

засада Miscanthus-а неопходна су висока почетна улагања.  Истраживања British Agricultural 

Development and Advisory Service-a (АДАС) показују да је гајење Miscanthus-а и његове 

употребе у енергетске сврхе, врло исплатива у европским условима, уколико се постигне 

продукција од 18 t/ha/god, са ниским фиксним трошковима.  

Преглед карактеристика Miscanthus-а 

  

А. ФУНКЦИОНАЛНИ 

ПОДАЦИ 

- Изузетна прилагодљивост различитим педоклиматским 

условима - екстремна стања (поплаве, суше....) 

- Константан принос жетве током 15 година, просечно 20 

t/ha 

- У случају примене напредне технологије и адекватних 

агротехничких мера, може се постићи принос биомасе од 

преко 25- 30 t/ha/god 

-Погодна за земљишта 5/6 класе са вишком воде, као и 

загађена и деградирана тла 

Карактеристике 

Мискантуса: 

- висока продуктивност (20 - 25 t/ha/god)  

 

- годишња обновљивост истог засада 

- ниска емисија чађи, азотних и сумпорних оксида 

- Могућност гајења на неквалитетним земљиштима 

- Велика енергетска вредност  
Биомаса Miscanthus-а при сагоревању се карактерише:  

- количином топлоте од 17-19 GJ/t;  

- нето енергијом 15,8-16,5 GJ/t; 

- Садржај минерала је низак при ранопролећној жетви:  

0,09-0,34 % N, 0,37-1,12 % К,0,03-0,21 % Cl 

- густина 70-100 кg/m3 приликом жетве 

-густина компактних бала 130-300 кg/m
3
 

- садржај холоцелулозе 64-71%;  

- садржај пепела 1,5-4,5 %;  

- садржај сумпора 0,1%  

- садржај воде 15 % у тренутку жетве 

- Емисија CО2 до 90% нижа у односу на угаљ 

Енергетски садржај - 1 кg Miscanthus-a 14% влажности имају енергетску моћ 

око 4,9 кW  

- Да би заменили 1 литар лож уља екстра лаког, потребно 

је 2,23 кg Miscanthusa  
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- са биомасом oд Miscanthusa са1 ha може се заменити око 

6.500 литара лож уља (при 17 t жетве Miscanthus-а са 

14% влажности ) 

- Запреминска (насипна) тежина: 110 - 120 кg / m³ 

 

Фиторемедијационе 

особине 

- висок капацитет за прикупљање неорганских материја у 

коренски систем и индуковану редукцију органских 

контамината у земљишту и водама 

- добар апсорбент комуналних вода 

- засад мискантуса на загађеном земљишту може 

допринети редукцији дисперзије загађења и испирања 

загађујућих материја у земљишне слојеве и подземне 

водне токове 

- има способност апсорпције тешких метала у ризомима 

(никал, кадмијум, олово, жива...) 

 

 

Области примене биомасе Miscanthus-а 

 

Поред примене Miscanthus-а у енергетске и биоремедијационе сврхе, у складу са својим 

карактеристикама има веома широку примену. Користи се у индустрији дрвних производа,  

за производњу целулозе и папира, материјал за производњу папирне пулпе. Показао је 

значајне изолационе карактеристике па је своју примену нашао и у грађевинској индустрији 

као материјал за производњу изолационих панела. Такође, користи се и за формирање 

брзорастућих заштитних зона за биљне културе, као и заштитне зоне поред  путева, 

аеродрома и др. 

 

3. Могућности узгоја Miscanthus-а у зони изворишта водоснабдевања града 

Краљева 

3.1. Водни ресурси града Краљева 

Преко територије града Краљево протичу три веће реке: средњи део Западне Мораве, 

доњи део Ибра и доњи део Груже. Остале реке и потоци припадају сливовима притока тих 

река и претежно читавом својом дужином леже на територији општине Краљево. Западна 

Морава због широког и плитког корита и местимичних бујичних наноса, често плави околни 

терен, меандрира и сваке године мења корито. Падови корита Западне Мораве на подручју 

Краљева крећу се од 0,5 до 1 m на 1 кm. Код водомерне станице Магнохром у Краљеву 

површина слива Западне Мораве износи 4.721 кm
2
, што има утицаја на протицај. 

Средњегодишњи протицај на Западној Морави прелази вредности 45 m
3
/s, док вредности 

варирају од 17,97 (у септембру) до 79,18 m
3
/s (у марту), што одговара периодима наглог 

топљења снега. Најнижа забележена вредности је износила 3,17 m
3
/s (октобра 1949), док је 

највиша вредност износила 198,18 m
3
/s (у марту 1981). Ибар настаје од пет врела и извора на 

северној страни планине Хајла (2.400 mnv). Краљевачкој општини припада доњи део тока 

реке Ибар, на дужини од око 70 кm. Треба истаћи да је годишња количина воде која протиче 

Западном Моравом узводно од ушћа Ибра мања од количине воде коју доноси Ибар. Пад 
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Ибра је 1 m на 1 кm дужине, он је бржи од Западне Мораве, а количина воде му је 

променљива. Средњегодишњи протоци на Ибру достижу вредност од 47 m
3
/s, и варирају у 

распону од 18,43 до 78,65 m
3
/s. Најнижа забележена вредност износи 5,71 m

3
/s, док је 

највиша вредност 218,43 m
3
/s.  

3.2 Водоснабдевање града Краљева 

За водоснабдевање ширег централног и дела приградског подручја града Краљева 

користе се подземне воде из алувиона реке Ибар, док сеоска подручја за водоснабдевање 

користе делом изворску, а делом подземну воду. Извори се јављају углавном удолинама 

повремених токова, као и на терасним одсецима, док се подземне воде нарочито јављају у 

квартарним седиментима алувиона, који се понашају као колектори подземних вода и у 

шљунковима речних тераса где се јавља веома богато избијена издан.
13

  

Према подацима хидролошких мерења из 2010. године промене у осцилацијама 

подземних вода  варирају у распону од 310 cm [186,13 mnm] што је највиша вредност, до 495 

cm [184,28 mnm] што представља најнижу вредност.  

Према анализи стања приликом састављања Елабората заштитне зоне 

изворишта, који је урадио Инаститут ''Јарослав Черни'', проблем за водоснабдевање, 

али и за друге делатности представља висока издан која се јавља у већем делу 

алувијалне равни, а местимично и на и речној тераси десне обале Ибра. Веома често 

долази до загађивања ове издани, што је чини неадекватном за водоснабдевање. 
14

 

3.2.1 Делатност јавног водоснабдевања града Краљева 

За обављање комуналне делатности која подразумева водоснабдевања за подручје ширег 

централног дела града, град Краљево је одлуком Скупштине града формирао Јавнo 

комунално предузеће „Водовод“. Градски систем систем снабдевања водом је организован за 

централни део града Краљева и подручја месних заједница Буњачко Брдо, Грдица, Кованлук, 

Јарчујак, Чибуковац, Рибница, Берановац, Ковачи и Жича. Док је водоснабдевање сеоског 

подручја организовано преко већег броја (око 1000) сеоских водовода. Организовано 

снабдевање водом започело је 1937. када је почела изградња изворишта „Ђериз” на левој 

обали Ибра у централном делу града. Тада је изграђен један бунар са пумпном станицом, 

који је снабдевао локалне  дестилерије и ледаре изграђене у непосредној близини. 

 

Градски систем водоснабдевања чине:  

- четири изворишта са црпним станицама,  

- преносни цевоводи и дистрибутивна мрежа,  

- резервоари: Шумари и Жичко поље (који су у функцији) и Водоторањ и Пањевац 

(који тренутно нису у функцији),  

-  бустер станица “Берановац” за повећање притиска у делу мреже како би се 

обезбедило пуњењ резервоара Шумари,  

                                                           
13

 Елабпрат п зпнама санитарне заштите извпришта Жичкп ппље и Кпнаревп за впдпснабдеваое града 
Краљева, Институт Јарпслав Черни, Бепград, 2009. гпд 
14

 Елабпрат п зпнама санитарне заштите извпришта ‘'Жичкп ппље'' и ''Кпнаревп'' за впдпснабдеваое Краљева, 
Институт за впдппривреду ''Јарпслав Черни'', Бепград, 2009. 
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-  бустер станица “Пањевац” за део мреже у коме се повећава притисак (насеље 

Чибуковац).  

Укупно захваћене количине подземне воде, које се након санитарног хлорисања испоруче 

становништву Краљева, износе у просеку 250 l/s. 

Подаци о укупним месечним запреминама и просечним месечним протицајима показују врло 

малу неравномерност, где се у месецима уобичајне максималне потрошње просечно кретало 

око 280 l/s, а у месецима минималне потрошње око 220 l/s. Количине воде које се пумпају са 

ЦС Жичко поље износе око 100 до 130 l/s док су количине које се у град пласирају преко ЦС 

Конарево веће и износе око 140 до 160 l/s. Количине воде које се са десне (Жичко поље) 

преусмеравају на леву обалу (Конарево) оцењене су на просечних 70 до 90 l/s. 

3.2.2 Изворишта подземне воде 

А. Извориште Конарево  

Извориште „Конарево” је грађено у периоду од 1963. до 1965. године. Налази се у алувиону  

леве обале Ибра, на пољу Конарево. Систем захватања воде на Конареву, се састоји од две 

бунарске натеге и једног копаног бунара са хоризонталним дреновима (бунар V-VI) и мање 

више остао је непремењен од 70-тих година. Затим је средином 90-тих година „Водовод“ 

Краљево извршио реконструкцију бунара натеге, поткопавањем бунара и спуштањем 

постојећих бетонских прстенова. На тај начин обезбеђена је могућност за постављање 

усисних корпи натега на нижу коту што олакшава функционисање система и повећава 

количину воде у производњи. Изворишта „Жичко поље“ и „Конарево“ повезана су 

међусобно преко два челична цевовода Ø350, од којих је један радни а други резервни, 

постављених испод корита Ибра. Овим цевоводом и регулационим затварачем у шахту поред 

ЦС „Конарево“, врши се преусмеравање воде ка црпним станицама. Наиме, обзиром на веће 

потребе града на левој обали Ибра, а знатно мању издашност изворишта у Конареву, део 

воде са „Жичког поља“ се усмерава према ЦС „Конарево“. Сав вишак воде, усмерава се 

према CС „Жичко поље“, где се врши командовање бунарима, тј. по потреби искључење и 

укључење појединих бунара. 

 

 Б. Извориште “Жичко поље“  

Извориште „Жичко Поље” изграђено је у периоду 1975 – 1978. године. Налази се на десној 

обали Ибра, у Жичи. Првобитно је изграђено 8 копаних бунара (Б1-Б8). Касније су дограђена 

још два бушена бунара, један копани бунар пречника 2 m (БК-1) и 3 копана са 

хоризонталним дреновима (Б-I, Б-II, Б-III). Ово извориште је изграђено као привремено 

решење (за највише 10 година) док се не реализује регионални систем (што се није 

догодило). Пројектовани капацитет био је 100 l/s, али је данас производња око 220 l/s, а 

капацитет око 260 l/s (са постојећим средствима). Вода се прикупља из 10 бушених бунара. 

Потапајуће пумпе у бунарима Б1, Б2, Б3, Б4, Б5, Б6, Б7 и Б8 транспортују воду до 

колекторског резервоара на главној црпној станици “Жичко поље”. Постоје два колекторска 

резервоара, један од 250 m
3
 и један новији, сабирни резервоар од 400 m

3
 који је изграђен уз 

подршку Кreditanstalt für Wiederaufbau (КfW). Стари резервоар од 250 m
3
 је у претходном 

периоду саниран да би се смањила цурења, али при “високим нивоима” он и даље цури услед 

оштећења из ранијег земљотреса (и даље је помало нагнут). И поред тога што је нов сабирни 

резервоар у функцији, требало би да се стари у потпуности санира и поправи, што би 

олакшало одржавање резервоара (чишћење) у будућности. Пумпе у бунарима БК, Б9, Б10 и 
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Б11 транспортују воду до црпне станице “Жичко поље” и нешто протока пребацују преко 

реке до црпне станице “Конарево” (која пумпа више воде него што је капацитет водозахвата 

њеног изворишта). Испред ЦС “Конарево” уграђен је регулациони вентил којим се вода 

може транспортовати ка ЦС “Жичко поље” или ка ЦС “Конарево”. Издашност изворишта 

Жичко поље тренутно, нарочито током летњих месеци, је недовољна. Стога се сирова вода 

пумпа из Ибра до 3 инфилтрационе лагуне, што повећава количину подземне воде и 

издашност изворишта. Последњих година, три постојеће лагуне коришћене су само 3-4 

месеца годишње. На крају ”сезоне инфилтрације” муљ са врха пешчане покривке треба 

уклонити из лагуна. Приликом уклањања муља уклони се и нешто песка, па се лагуне морају 

поново пунити песком сваких неколико година. Главни разлог изградње постројења за 

предтретман је заштита издани од загађења суспендованим материјама. Капацитет 

изворишта током ниских водостаја лети је око 190 l/s без инфилтрације из лагуна, а са 

инфилтрацијом износи 250 l/s. Стога је предвиђени захват речне воде и пројектовани 

капацитет постројења за предтретман био око 200 l/s.  

C. Извориште “Ђериз” 

Извориште ''Ђериз'' се налази на левој обали реке Ибар, у самом центру града, у 

близини градског базена. Пумпна станица има једну радну и једну резервну пумпу, 

капацитета 23 - 30 l/s, снаге електро-мотора 30 и 35 кW. Његова издашност је данас значајно 

смањена и сада износи око 10 – 15 l/s.  

Д. Извориште “Стрелиште – Чибуковац”  

Извориште „Стрелиште” изграђено је 1946. на левој обали Ибра као копани бунар од 

бетона пречника 4 m. Извориште чине објекат црпне станице, хидромашинска опрема са 

једном радном и једном резервном пумпом и потисни цевовод за везу са изграђеним 

магистралним водом кроз Карађорђеву улицу. Чине га копани бунар и пумпна станица са две 

хоризонталне пумпе, са по 25 l/s и напором до 7,5 бара. Издашност извора смањена је због 

померања речне обале и смањеног нивоа подземне воде. Тренутна издашност је око 5 - 10 l/s.  

Е. Регионални систем Гружа  

Регионални систем Гружа изграђен је као реакција на загађења Ибра средином 

осамдесетих година прошлог века (грађен 1986– 87.год.). Цевовод Ø800 mm у дужини од око 

30 км, од Регионалног система Гружа спојен је на резервоар “Шумари”, Међутим, због малих 

брзина и дугог времена потребног за транспорт воде долази до промене у  квалитету воде, па 

се вода морала прерађивати пре потрошње. Како  прерада воде изискује велике трошкове, 

исти никада није стављен у функцију. Стога се систем Гружа може користити само као 

резервним систем за водоснабдевање.  

Ф. Регионални систем Лопатница  

Регионални систем Лопатница предвиђен је у Генералном плану (1998), за дугорочно 

снабдевање Краљева водом. Требало је да се користи заједно са постојећим извориштима, 

највише Жичким пољем. Река Лопатница има велике сезонске варијације протока, што 



22 

 

захтева изградњу бране. Процењено је да може да обезбеди просечно 1.000 l/s, а током 

вршних периода лети и до 1400 l/s. Резервоар Пањевац и његов испуст од 700 mm само су 

делови до сада израђеног система. Остатакк још увек није изграђен, тако да се вода у овом 

систему не производи.  

Прерада воде  

Вода са наведених изворишта града Краљева се не прерађује, осим што се врши 

њена дезинфекција, применом гасног хлора као дезинфекцију.  Главни уређај за хлорисање 

налази се на ЦС “Жичко поље” и користи гасни хлор. Почетна концентарција хлора је 0,5 

mg/l. Хлор дозира једна радна и једна резервна пумпа. Анализатор хлора налази се у 

контролној соби.  

 

3.3 Опис локације заштитне  зоне изворишта водоснабдевања Конаревско поље  

 

Заштитна зона ЈКП-а „Водовод“ се простире на површини од око140 ha, и то 40 хектара 

„Конаревско поље“ и 100 хектара „Жичко поље“. Конаревско поље се налази око 5-6 кm 

узводно од Краљева, на потезу између Матарушке бање и Краљева, на левој обали Ибра. 

Надморска висина терена је у интервалу кота 199-203 mnm. 

Издан која је предмет изучавања формирана је у шљунковито-песковитим седиментима 

алувиона, интергрануларне порозности. Карактеристика водоносне средине је добра 

водопропусност и континуално распрострањење на подручју алувијалне равни. Издан је са 

слободним нивоом и у хидрауличкој је вези са Ибром. У зависности од хидролошких услова, 

река представља извор прихрањивања или дрен дуж кога истиче подземна вода. Издан има 

ограничени степен заштите од директног утицаја са површине терена. У повлати 

водоносне средине налазе се глиновито-прашинасти седименти слабих филтрационих 

својстава углавном, углавном мале дебљине. 

Анализирано подручје се налази  на стационажи km 11+000 до km 12+000 од ушћа у Западну 

Мораву. Средња вишегодишња кота нивоа Ибра на профилу водомерне летве код 

водозахвата на изворишту износи 198,35 mnm. На делу водотока постоји изграђен насип. На 

подручју истраживања постоји и мањи број сталних и повремених водотокова, који углавном 

имају бујични карактер, због чега је на неким од њих у доњем току урађена регулација 

корита. Скоро сваке године, обично у пролеће у време највећих падавина и у време топљења 

снега на планинама, нерегулисане реке плаве алувијалну раван у Краљевачкој котлини. 

У следећој табели дат је приказ парцела у јавној својини на којима је смештено извориште 

водоснабдевања Конарево. Укупна површина парцела у јавној својини на овој локацији је 

66,8 хектара, од чега се око 40 хектара налази у ограђеном делу ЈКП Водовода. Део парцела 

на наведеној локацији је у власништву ЈКП Водовода ( око 7,54 хектара), део је у својини 

града Краљева (око 47,5 хектара) а део у јавној својини Републике Србије (око 11,7 хектара). 

 

кп бр 

Површина 

m
2
 Земљиште власништво 

727/1 66887 грађевинско земљиште ЈКП Водовод 

757 6889 грађевинско земљиште РС 
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725/2 3923 грађевинско земљиште ЈКП Водовод 

721 4577 грађевинско земљиште ЈКП Водовод 

729 76159 грађевинско земљиште град Краљево 

654 210051 грађевинско земљиште град Краљево 

621 90296 грађевинско земљиште град Краљево 

854/1 110082 грађевинско земљиште РС 

707/1 99458 грађевинско земљиште град Краљево 

Укупно 668322     
Табела бр 7 – Списак јавних парцела на изворишту Конаревско поље КО Чибуковац  

 

 
Слика бр 3.- Ситуациони приказ изворишта града Краљева 

 

 
Слика бр 4. - Ситуациони приказ изворишта „Конаревско поље“ 

 

Планом генералне регулације ''Зоне водоснабдевања'' на подручју које обухвата извориште 

Конаревско поље дефинисане су следеће урбанистичке целине: 
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· целина 11.1.2, површине 44.70 hа, северозападни део Плана  

Ова целина подељена је на 4 подцелине различитих намена површина: 

· отворени спортски терени (11.1.2.а.); 

· зона заштите уз водотокове (11.1.2.б); 

· постојећи бедем (11.1.2.в); 

· заштитно зеленило (река Ибар и Бајковачки поток). 

 

 

 

 
Слика бр 5. - Планирана намена на подручју изворишта Конаревско поље према Плану генералне 

регулације ''Зоне водоснабдевања'' 

 

 3.4 Зоне санитарне заштите изворишта ''Конарево'' 

 

У циљу заштите воде за пиће од намерног или случајног загађивања, као и од других 

штетних дејстава која могу трајно утицати на здравствену исправност воде за пиће и 

издашност изворишта, град Краљево је урадио елаборат којим се одређују зоне и појасеви 

санитарне заштите изворишта, у складу са Правилником о начину одређивања и одржавања 

зона и појасева санитарне заштите објеката за снабдевање водом за пиће ("Службени гласник 

СРС", бр. 33/78). 

Границе зона санитарне заштите одређене су имајући у виду:  

- постојеће хидрогеолошке и хидролошке услове,  

- конфигурацију изворишта (обухвата све бунаре који су у функцији, предрезервоар и 

црпну станицу) и количину воде која се захвата,  

- природни састав воде на изворишту, окружење (одакле подземна вода гравитира 

изворишту),  

- друге чиниоце који могу утицати на издашност изворишта, као и важећу законску 

регулативу. 

 

Зона непосредне санитарне заштите - зона I изворишта Конарево 

 

Зона I формира се око свих експлоатационих бунара и дренажа који се користе за 

захватање - подземне воде на локацији  Конарево. Границу простора зоне I  чини ограда, на 

удаљењу од најмање 10 m од бунара. Сваки бунарски шахт (кућица) мора имати поклопац 

(врата) са механизмом за закључавање и инсталиран аларм за даљинско упозорење у циљу 

заштите од нежељеног упада. Црпна станица се такође налази у оквиру границе зоне I. У 
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објекту црпне станице борави стално запослена особа која надзире рад пумпних агрегата и 

система за дезинфекцију. 

 

Министарство здравља је установило зоне санитарне заштите изворишта „Конарево“, 

а геодетске координате објеката изворишта и преломних тачака полигона зоне непосредне 

санитарне заштите - зоне I дате су у следећој табели. 

 

 

 

преломна тачка Y X 

 18 7470 894 4 841 359 

 19 7470 809 4 841 487 

 20 7471 183 4 841 740 

 21 7471 658 4 841 758 

 22 7471 787 4 841 675 

 Табела бр 8 - Координате граница зоне непосредне заштите изворишта Конарево (Лева обала реке 

Ибар) 

 

Ужа зона санитарне заштите - зона II изворишта Конарево 

 

Зона II обухвата и зону I са свим објектима изворишта, а њена граница се поставља на 

удаљењу од око 150 m до 500 m од најближег експлоатационог објекта. Критеријум по коме 

се ова граница одредила је да време путовања воде, кроз порозну средину од границе зоне II 

до најближег водозахватног бунара изворишта, буде најмање 120 дана. У наведеној зони 

морају важити строжији критеријуми за све кориснике простора, када је у питању заштита 

подземних вода које гравитирају бунарима изворишта.  

Геодетске координате преломних тачака полигона који чини границу уже зоне санитарне 

заштите изворишта Конаревско поље - зоне II дате су у следећој табели. 

 

 

преломна тачка Y X 

  9 7 470 804   4 841 162 

  10 7 470 523  4 841 595 

  11 7 471 014  4 841 835 

  12 7 471 660  4 841 824 

  13 7 471 810  4 841 769 

  Табела бр 9 - Координате граница уже зоне санитарне заштите изворишта Конарево  
 

Шира зона санитарне заштите - зона III 

Геодетске координате преломних тачака полигона који чини границу шире зоне санитарне 

заштите која обухвата и извориште Конаревско поље и извориште Жичко поље – зоне III 

дате су у наставку.  Координате преломних тачака границе шире зоне заштите - зоне 3 

изворишта дате су у следећој табели . 
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преломна 

тачка Y X 

1 7 471 933 4 841 838 

2 7 472 226 4 841 745 

3 7 472 763  4 841 344 

4 7 472 948 4 840 912 

5 7 472 929 4 840 536 

6 7 472 732 4 840 160 

7 7 472 165 4 839 574 

8 7 471 344 4 839 975 

9 7 470 913 4 840 203 

10 7 470 697 4 840 549 

11 7 470 635  4 840 795 

12 7 470 395  4 840 919 

13 7 470 111 4 841 319 

14 7 470 204 4 841 708 

15 7 470 814 4 842 041 

16 7 471 098 4 842 145 

17 7 471 240  4 842 108 

18 7 471 320 4 841 997 

19 7 471 548 4 842 182 

Табела бр 10 - Координате граница шире зоне санитарне заштите изворишта Конарево  

 
Слика бр 6 - Приказ зона санитарне заштите Конаревско поље 
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Слика бр 7 - Приказ зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања града Краљева 

 

3.5 Квалитет воде на изворишту Конарево 

 

Квалитет воде из изворишта се прати од стране надлежних градских институција. Од 

техничко-технолошких мера обезбеђења квалитета вода постоји само дезинфекција воде 

хлором, пре упућивања у дистрибуциону мрежу града. Квалитет воде која се дистрибуира у 

водоводни систем Краљева, задовољава критеријуме воде за пиће. Параметри испитиване 

сирове воде: температура, мирис, укус, боја, мутноћа, pH вредност, специфична 

електропроводљивост и утрошак КМnO4, налазе се у границама дозвољених вредности. 

Такође у оквиру прописаних МДК вредности налазе се и амонијак, нитрити, хлориди, 

сулфати и орто-фосфати, као и садржаји гвожђа и мангана, обзиром да се ради о водама из 

алувиона. 

 
Слика бр. 8 – Пример резултата микробиолошке анализе воде из дистрибутивне мреже са изворишта 
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Слика бр. 9 – Пример резултата физичко хемијске анализе воде из дистрибутивне мреже са изворишта 

 

 Извесна одступања од граничних вредности у ранијем периоду запажене су код 

бактериолошког састава и појаве фенола. Бактеријска неисправност се отклања 

предходним хлорисањем, а воде са фенолним материјама морају се подвргнути третману 

воде (оксидација озоном и апсорпција на гранулисаном активном угљу).  

Хигијенска исправност воде утврђује се системским вршењем основних и периодичних 

прегледа воде у току месеца, односно године у зависности од броја Еквивалнтног 

становника. Послове припреме и спровођења Плана и програм узорковања и анализе воде, 

ЈКП ''Водовод'' је Уговором поверио  овлашћеној  здравственој  установи  Заводу за јавно 

здравље Краљево. Законски  прописи везани за квалитет воде за пиће и надзор над њиховим 

спровођењем је надлежност Министарства здравља Републике Србије. Основни законски 

прописи везани за квалитет, односно хигијенску исправност воде за пиће за јавно снабдевање 

су: 

- Закон о водама; 

- Закон о здравственој заштити становништва; 

- Закон о здравственој исправности животних намирница и предмета опште употребе; 

- Правилник о хигијенској исправности воде за пиће, којим седефинише учесталост 

испитивања, мерна места, врсте и обими испитивања као и максимално дозвољене 

концентрације и вредности параметара испитивања; 

- Правилник о начину узимања  узорака и методама за лабораторијску анализу воде за 

пиће. 

Према просечној дневној потрошњи воде, град Краљево припада групи од 100.001 – 200.000 

ЕС , па у складу са правилником се спроводе оснивни микробиолошки и физичко-хемијски 

прегледи воде из сваког изворишта, из резервоара воде и из водоводне мреже следећом 

динамиком узорковања и бројем анализа: 

-понедељком  15 узорака воде, од тога су три узорка сирове воде пре дезинфекције; 

-четвртком 12 узорака воде; 

-суботом 11 узорака воде,   
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што би укупно износило 38 узорака воде недељно, на основни микробиолошки и физичко–

хемијски преглед воде. 

Поред основних прегледа воде раде се и проширени прегледи воде (периодични). У 

току једне године спроведе се 8 (осам) периодичних прегледа ( велика анализа) са два 

изворишта “Жичко поље” и “Конарево”. 

 На основу свих испитиваних  и анализираних узорака воде даје се стручно мишљење 

за оцену хигијенске и здравствене исправности воде за пиће. 

 У предходном периоду у пет бунара на Конаревском пољу уочене су појаве 

модрозелених алги, услед чега су, због повећања безбедности, одлуком ЈКП Водовода 

искључени из система водоснабдевања.                                                                                                                          

ЈКП ''Водовод'' не спроводи мониторинг квалитета земљишта у зонама 

изворишта, тако да осим предпоставки потенцијалног утицаја загађења из окружења,  

не располаже подацима који би указивали на потенцијалну хемијску или 

микробиолошку загађеност у зонама санитарне заштите. 

3.6 Степен угрожености и потенцијално загађење изворишта Конарево 

      Обухваћеност становника јавним водоснабдевањем и квалитет воде за пиће има 

директни утицај на здравље становништва и представља основни показатељ санитарно-

хигијенских услова живота у једној средини. У сваком систему за снабдевање водом који има 

уређено и заштићено извориште, резервоар воде, водоводну мрежу и развод до точећих 

места, мора се осигурати снабдевање потрошача хигијенски исправном водом за пиће. 

Најважнији део процене ризика у водоводном систему је идентификовање опасности 

који имају потенцијал да проузрокују опасност по здравље. 

       Највећи ризик по извориште водоснабдевања  Краљева – Конарево представља  

река Ибар са својим притокама, дивље депоније,  индустрија и тешке индустрије које се 

налазе дуж тока реке. 

Вода реке Ибра подложна је следећим главним врстама загађења:  

 приливом непрерађене отпадне воде од око 100.000 становника узводно од Краљева, 

 индустријским и рударским делатностима, нарочито акцидентима у рудницима на 

Косову, што доводи до нередовних загађења фенолима и тешким металима. Иако је 

рударска делатност смањена у последњих неколико година, такви се инциденти не 

могу искључити. Постоји програм надзора реке, што доприноси повећању спремности 

надлежних органа за предузимање одговарајућих мера и повећање безбедности у 

водоснабдевању становништва града Краљева.  

Потенцијални ризици по загађење изворишта водоснабдевања Конаревско поље 

су: 
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- близина насеља и нерешено питање сакупљања и одвођења отпадних вода из 

домаћинства, изливање отпадних вода у атмосферске канале у насељу 

Изворишта су ограђена жицом. По ободу изворишта на алувијалној равни, на тераси и у 

побрђу, изграђени су стамбени објекти насеља: на левој обали према изворишту Конарево - 

Чибуковац, Конарево, Шеовац. Преко 80% домаћинства у наведеним насељима су повезана 

на градску водоводну мрежу, док преостали број  домаћинства за водоснабдевање користи  

сопствене индивидуалне плитке копане бунаре или локалне – сеоске водоводе који се 

користе до изградње водовода. У насељу није у потпуности изграђена канализациона мрежа. 

Код оних који нису повезани на канализацију употребљене и друге отпадне воде испуштају 

се у индивидуалне септичке јаме, које су најчешће нестручно грађене као пропусне или са 

изграђеним преливником у канале за атмосферске канале. На тај начин постоји опасност од 

директног загађења подземних вода. Подземна вода са овог подручја гравитира појединим 

експлатационим бунарима изворишта. Најближи бунар удаљен је од објекта насеља свега 

педесетак метара. Планирани даљи развој ових насеља са малом до средњом густином 

становања подразумева брзо и квалитетно решење прикупљања и одвођења комуналних 

отпадних вода. 

Комуналне отпадне воде садрже органска загађења, детерџенте, као и хемијска 

средства.  Због садржаја великог броја клица, представљају велику опасност по загађење 

земљишта и подземних водних ресурса.  

- близина саобраћајнице Државни пут I Б реда број 15 (М-22) 

Обзиром на положај и близину експлатационим бунарима изворишта (на удаљењу 150-

200m), као и на то да подземна вода са ових подручја гравитира изворишту, Државни пут IV 

реда број 15 (М-22) представља сталну опасност по квалитет подземне воде и безбедност 

изворишта. Поготово ако се узме у обзир реална могућност хавариског излива опасних или 

штетних материја које се цистернама превозе овим саобраћајницама. Спирањем 

саобраћајница у кишним периодима такође може допринети загађењу поземне воде. 

Интензитет саобраћаја који се одвија магистралном саобраћајницом која пролази поред 

заштитне зоне водовода,  може негативно утицати на загађење земљишта у 

заштитној зони таложењем олова из издувних гасова моторних возила која користе 

гориво са оловним адитивима, и полиароматских угљоводоника такође из издувних 

гасова аутомобила. 

- близина локалног гробља  

Близина локалног гробље је велики потенцијални ризик од продирања органских и 

неорганских материја и микроорганизама у подземне воде. Гробље се налази на око 500 

метара од изворишта. При томе треба имати у виду да се гробље налази у алувиону реке 

Ибар и да је ниво подземних вода веома висок. 

- коришћење пољопривредног земљишта у зони III 
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Простор око изворишта у зони III представља пољопривредно земљиште на коме се у току 

године од стране корисника у складу  са потребама врши ђубрење. Нема података о употреби 

ђубрива и других хемијских средстава за побољшање приноса. Свакако да коришћење 

разних средстава за побољшање приноса утиче на квалитет подземних вода. У току лета 

учестало је наводњавање засејаних култура. Досадашњим испитивањем на изворишту није 

регистрована појава повишене концентрације средстава које се користе у пољопривреди. 

Знатан део тешких метала доспева у земљиште применом хемијских средстава у 

индустријским и пољопривредним процесима. То су на пример олово (Pb), жива (Hg), 

никл (Ni) и арсен (Аs). Извори уношења тешких метала у земљиште могу да буду и нека 

минерална ђубрива и пестициди. 

- близина реке Ибра, могућност плављења, потенцијално загађење реке и продор 

загађених вода у извориште 

Издан која се користи за водоснабдевање  је у хидрауличкој вези са реком Ибар. У 

зависности од хидролошких услова, река представља извор прихрањивања или дрен дуж кога 

истиче подземна вода. Услед тога свако загађење реке представља потенцијални ризик по 

загађење изворишта. 

- Обављање привредних делатности у насељу смештеном у оквиру III зоне 

заштите. 

Слика 

10 - Приказ потенцијалних загађивача који гравитирају изворишту водоснабдевања града Краљева 
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Елаборатом о заштитној зони изворишта водоснабдевања града Краљева, с 

обзиром на садржаје који се налазе у непосредној околини, тј. залеђу Конарева 

(саобраћаница, град, гробље и др.) констатовано је да је локација изворишта 

''Конарево'' је због ризика од потенцијалног загађења умерено подобна за 

водоснабдевање. Природни квалитет воде изворишта је повољан за водоснабдевање и он је у 

највећој мери и данас очуван. 

Одбрана од поплава је планирана дуж постојеће одбрамбене линије, односно, насипа 

дуж леве и десне обале Ибра. Постојећа одбрамбена линија реализована је са елементима 

сталне одбране од високих вода Ибра на коју ће се надоградити стална или мобилна одбрана 

за одбрану од високих вода Ибра. Евентуалним радовима у заштитним појасевима морају 

претходити посебни услови, које треба прибавити од Јавног водопривредног предузећа 

„Србијаводе” из Београда. Нивелацију овог дела простора треба прилагодити заштити од 

високих вода Ибра и лакшем отицању воде након појаве високих водостаја, а у мери колико 

је то могуће и према условима од стране Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе” из 

Београда. 

3.7 Разлози за покретање иницијативе за анализу могућности и ефеката узгоја 

Misкantus Giganteusа на локацији заштитне зоне ЈКП-а „Водовод“  

На основу предходно описаних карактеристика биоенергетског усева Misкantus 

Giganteusа и анализе локације Конаревско поље у заштитној зони ЈКП-а „Водовод“, разлози 

за покретање иницијативе за анализу могућности и анализу ефеката узгоја Misкantus 

Giganteus-а на предметној локацији се огледају у ЕКОЛОШКИМ, ЕНЕРГЕТСКО 

ЕФИКАСНИМ  И ЕКОНОМСКИМ  ефектима: 

ЕКОЛОШКИ ЕФЕКТИ 

1. Заштита изворишта од потенцијалног загађења формирањем ''апсорпционе 

завесе'' засадом Miscanthus-а 

Извориште ''Конарево'' је угрожено потенцијалним ризицима од загађења услед 

непосредне близине насеља, нерешеног питања управљања отпадним водама, близине 

саобраћајнице и близине локалног гробља. У последњем периоду услед појаве модрозелених 

алги ЈКП ''Водовод'' је у циљу превенције ризика искључио пет бунара из система 

водоснабдевања. ЈКП ''Водовод'' није формирао катастар потенцијалних загађивача 

изворишта водоснабдевања и тренутно спроводи само мониторинг квалитета воде на 

изворишту и у дистрибутивном систему. Имајући у виду да се не спроводи мониторинг 

утицаја потенцијалних загађивача изворишта водоснабдевања, нисмо располагали 

експерименталним квалитативним и квантитативним подацима о супстанцама које 

евентуално могу утицати на квалитет изворишта, већ је процена урађена на основу 

теоретских сазнања и података о потенцијалним изворима загађења смештених у 

непосредној близини.  
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Разматрајући биоремедијационе карактеристике биљке Miscanthus, поставља се 

претпоставка да се формирањем засада Miscanthus-а у заштитној зони изворишта може 

формирати апсорпциона завеса, која ће заштити загађење изворишта од тешких метала 

и органских материја.  У циљу експерименталне провере постављене теоретске 

претпоставке, предлаже се формирање огледног поља засада  Miscanthus-а и 

спровођење мониторинга над загађујућим супстанцама у земљишту непосредно пре и 

после линије засада. 

ЕНЕРГЕТСКИ ЕФЕКТИ  

2. Подмиривање енергетских потреба ЈКП ''Водовода'' применом обновљивих 

извора енергије и смањењем емисије СО2 

 

ЈКП ''Водовод'' на годишњем нивоу има утрошак око 2.600 MWh електричне енергије. 

Електрична енергија се користи за потребе рада система водоснабдевања (пумпе, систем за 

дезинфекцију и др), затим за потребе рада постројења за пречишћавање отпадних вода, за 

загревање просторија на локацији исзворишта и постројења за пречишћавање и за 

оперативне трошкове рада администрације (рад компјутера, осветљење, расхлађивање 

простора и др). 

Производњом енергије на бази биомасе, доприноси се значајном смањењу емисије 

СО2, јер се биомаса сматра СО2 неутралном.  Сагоревањем биомасе у енергетске сврхе  у 

атмосферу емитује се тачно онолико угљендиоксида колико биљка веже процесом 

фотосинтезе, а поредићи са емисијом СО2 који настаје сагоревањем фосилних горива износи 

и до 10 пута мање. Посматрајући са  еколошког аспекта, заменом угља биомасом може се 

постићи преко 90% смањења емисије СО2, а ѕаменом гаса са биомасом постиже се смањење 

емисије СО2 за 84%. 

 

ЕКОНОМСКИ ЕФЕКТИ 

3. РАЗВОЈ  ЗЕЛЕНЕ ЕКОНОМИЈЕ  - Економски ефекти у пословању предузећа  

На основу података представљених у дугорочном плану развоја ЈКП Водовода,  годишње се 

за трошкове електричне енергије утроши 27.455.508,50 динара. 

Разматрајући енергетске карактеристике биљке Miscanthus, поставља се претпоставка да се 

формирањем засада Miscanthus-а у заштитној зони изворишта може произвести биомаса, која 

може задовољити енергетске потребе предузећа, односно чијом производњом и употребом 

(производњом енергије или продајом биомасе на тржишту) се могу компензовати или 

умањити трошкови за утрошену електричну енергију. 
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3.8 Правни оквир који регулише уређење зона санитарне заштите и могућност 

узгоја Miscanthus у зони изворишта водоснабдевања  

Начин одређивања и одржавања зона санитарне заштите подручја на ком се налази 

извориште, које се по количини и квалитету може користити за јавно водоснабдевање, ближе 

одређује Правилник о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта 

водоснабдевања  (’’Сл. гласник РС’’ бр. 92/08). Наведеним Правилником се дефинишу три 

зоне заштите:  

1. Прва – Зона непосредне санитарне заштите, 

2. Друга – Ужа зона санитарне заштите, и 

3. Трећа – Шира зона санитарне заштите. 

Зоне и појасеви санитарне заштите и њихова површина, одређују се на основу документације 

о врсти издашности изворишта, врсти објеката, начину захвата воде, санитарно - техничком 

уређењу тла, структури, конфигурацији, хидрогеолошким и другим својствима земљишта. У 

циљу обезбеђивања и спровођења мера заштите земљишта и водене површине, у подручју 

заштите изворишта водоснабдевања, у складу са важећом законском регулативом, спроводе 

се мере заштите од од намерног или случајног загађивања и других утицаја који могу 

неповољно утицати на издашност изворишта и здравствену исправност воде. Обавезно је 

уређивање и одржавање зона санитарне заштите и спровођење мера забране, превенције, 

санације, спречавања, контроле и надзора, заштите и мониторинга. 

За заштиту изворишта водоснабдевања град  је урадио Елаборат о зонама санитарне заштите, 

којим се утврђује површина и просторно пружање зона санитарне заштита, који је уједно био 

и основа за доношење Плана генералне регулације ''Зона водоснабдевања'' (фебруар 2016). 

Наведеним планом дефинисане су зоне санитарне заштите изворишта водоснабдевања, као и 

општа правила уређења и изградње простора.  

Зона I изворишта - зона непосредне санитарне заштите подземне воде, формира се 

непосредно око водозахватног објекта. У оквиру ове зоне дозвољено је уређење 

озелењавањем декоративним врстама које немају дубоки корен и користи се искључиво за 

сенокос. Простор у овој зони се ограђује заштитном оградом ради спречавања 

неконтролисаног уласка људи и животиња на удаљености од 3-10 m од водозахватног 

објекта. За извориште Конаревско поље заштитна зона је одређена на 10 метара од бунара за 

захватање воде. У овој се зони не могу градити и употребљавати објекти, постројења, 

делатности и користити земљиште, ако то угрожава здравствену исправност воде за пиће. 

Забрањене су следеће активности: 

 надземно и подземно трајно складиштење опасних материја, опасног отпада и 

материја; 

 производња, превоз и третман опасних материја; 

 складиштење нафте и нафтних деривата; 
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 испуштање свих отпадних вода (термичких и осталих); 

 изградња саобраћајница без одводних канала за атмосферске воде; 

 експлоатација нафте, нафтних деривата и осталих опасних материја; 

 депоновање свих врста отпада; 

 сеча шума и скидање шумског покривача; 

 површински, подповршински и остали радови, минирање тла, одстрањивање 

слоја који застире водоносни слој, осим ако нису радови у функцији изворишта 

водоснабдевања; 

 одржавање ауто-мото трка; 

 изградња стамбених објеката; 

 употреба хемијских ђубрива, чврстог и течног стајњака; 

 употреба пестицида, хербицида и инсектицида; 

 испаша, узгајање и кретање стоке; 

 камповање, вашари и остала слична окупљање људи; 

 коришћење спортских објеката; 

 коришћење угоститељских и осталих објеката за смештај гостију; 

 вађење шљунка и песка; 

 формирање нових гробаља и проширење постојећих; 

 изградња и употреба објеката и постројења која нису у функцији изворишта  

водоснабдевања; 

 кретање возила у функцији изворишта водоснабдевања ван утврђених траса, 

прилаз возилима на моторни погон која нису у функцији водоснабдевања, 

коришћење пловила на моторни погон, одржавање спортова на води, купање 

људи и животиња; 

 напајање стоке; 

 комерцијални узгој рибе; 

 приступ овој зони дозвољен је само лицу запосленом у водоводу. 

Зона II - Ужа зона санитарне заштите изворишта подземне воде, обухвата 

простор са кога вода дотиче до водозахватног објекта за најмање 50 дана или не може 

да буде краћа од 50m. У Конаревском пољу граница Зоне II изворишта обухвата подручје на 

удаљености која подземној води у условима летње екстремне експлоатације и уз рад 

инфилтрационих базена обезбеђује 120 дана путовања до водозахватних бунара. Простором 

који је дефинисан изохромом Т=120 дана обезбеђује се довољно времена да се услучају 

појаве потенцијалног загађења на граници уже зоне заштите оно региструје и реагује на 

адекватан начин у циљу спречавања продора у бунаре.  

Зона I се може изједначити са Зоном II када је водоносна средина у порозној средини 

међузрнастог типа покривена повлатним заштитним слојем који неутралише утицај 

загађивача са површине терена. 



36 

 

У ужој зони санитарне заштите важе строжији критеријуми за све кориснике 

простора, када је у питању заштита подземних вода које гравитирају бунарима изворишта. 

Ограђивање ове зоне није обавезно, а земљиште у оквиру ње се може користити у 

пољопривредне сврхе. Дозвољава се употреба искључиво лако разградивих препарата 

за заштиту биља и то контролисано на прописан начин. У зони II не могу се градити или 

употребљавати објекти и постројења, користити земљиште или вршити друге делатности, 

ако то угрожава здравствену исправност воде на изворишту.  

За обезбеђење функционисања ове зоне неопходно је да корисници ове зоне обезбеде 

следеће мере: 

- адекватно решити проблем евакуације отпадних (фекалних) вода; 

-  не дозволити формирање депонија смећа и других отпадних материја; 

-  онемогућити замену уља, ремонт машина и сличне активности; 

- забранити употребу пестицида, хербицида и инсектицида; 

- спречити копање канала, извођење земљаних радова и пробијање повлатног 

заштитног слоја земље; 

- спречити продубљавање корита и вађење шљунка и песка; 

- онемогућити даљу урбанизацију овог подручја, а за све објекте који се ипак буду 

радили неопходно је обезбедити адекватно евакуисање отпадних вода; 

- спречити формирање нових гробаља и проширавање постојећих. 

Зона III изворишта подземне воде, у порозној средини међузрнастог типа, када је 

подземна вода са слободним нивоом, а водоносна средина покривена повлатним заштитним 

слојем, који умањује утицај загађивача са површине терена, обухвата простор са ког вода 

дотиче до водозахватног објекта за најмање 200 дана. Шира зона санитарне заштите 

изворишта подземне воде у порозној средини међузрнског типа, формира се у циљу надзора 

и спречавања загађења изворишта са простора са кога подземна вода гравитира бунарима – 

зона прихрањивања. За одређивање величине ове зоне потребно је сагледати правце кретања 

подземне воде у различитим хидролошким условима и за различиту лимитирајућу 

експлоатацију на изворишту. Зона III се може изједначити са Зоном II, када је водоносна 

средина издани у порозној средини међузрнастог типа покривена повлатним заштитним 

слојем који неутралише утицај загађивача са површине терена. На изворишту „Конарево“ 

шира зона санитарне заштите обухвата простор 500m узводно, односно 300m бочно и 

100m низводно од постављања границе уже зоне санитарне заштите изворишта. 

У овој зони је забрањена градња објеката, постројења, делатности и коришћење 

земљишта, које може на било који начин угрозити здравствену исправност воде. Такође 

забрањене су следеће активности: 
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 надземно и подземно трајно складиштење опасних материја, опасног отпада и 

материја, чије је уношење у воду директно или индиректно забрањено; 

 производња, превоз и третман опасних материја; 

 складиштење нафте и нафтних деривата; 

 испуштање свих отпадних вода (термичких и осталих); 

 изградња саобраћајница без одводних канала за атмосферске воде; 

 експлоатација нафте, нафтних деривата и осталих опасних материја; 

 депоновање свих врста отпада; 

 сеча шума и скидање шумског покривача; 

 сви површински, подповршински и остали радови, минирање тла, 

одстрањивање слоја који застире водоносни слој, осим ако нису радови у 

функцији изворишта водоснабдевања; 

 одржавање ауто-мото трка. 

Граница зоне I и зоне II на терену обележава се видљивим знацима. Ознака се прави 

од постојаног материјала и поставља се на месту улаза саобраћајнице и пешачке стазе у зону 

санитарне заштите, као и на погодно одабраној локацији на граници зоне санитарне заштите 

ван коридора саобраћајнице и пешачке стазе, на начин да омогућава обавештеност 

пролазника о приступању зони санитарне заштите. 

 Мере заштите и коришћења подземних вода дефинисане планским документима 

Зоне водоснабдевања. Еколошка зона „Зона водоснабдевање” представља простор 

обухваћен ужом зоном заштите изворишта водоснабдевања (бунара за водоснабдевање). Ово 

подручје одликује изузетна еколошка осетљивост обзиром на значај и представља зону са 

посебним режимом заштите. За еколошку целину „Водоснабдевање“, према вредновању и 

процени могућих значајних утицаја на животну средину у складу са критеријумима, захтева 

се одлука о изради стратешке процене утицаја на животну средину. 

У подручју Зоне водоснабдевања обавезно је: 

- дефисање превентивних мера и поступања у случају удесних ситуација на деоници 

државног пута I реда М-22 који пролази у непосредној близини локације,  

- редовна контрола наменског коришћења земљишта, 

- обавезно је успостављање система мониторинга квалитета и квантитета подземних 

вода изворишта, у складу са програмом систематске контроле воде у изворишту, 

- обавезан је поступак еколошке компензације у простору, 
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- обавезан је поступак одлучивања о процени утицаја на животну средину за 

реализацију планираних пројеката. 

За све објекте, односно радове који могу угрозити животну средину неопходно је 

израдити елаборат о Анализи утицаја тог објекта на околину а у складу са Законом о заштити 

животне средине и Правилником о анализи утицаја радова, односно објеката на животну 

средину. 

ЗАКЉУЧАК: У Зони I изворишта Конаревско поље, која обухвата простор 

површине од око 17 хектара, није дозвољено сађење биљака које имају дубљи корен. 

Такође, у овој зони није дозвољено коришћење пољопривредних машина неопходних за 

обрађивање земљишта и узгајање мискантуса. Како  Miscanthus има жиличаст корен 

који може да се протеже до 2,5 метра дубоко у земљу, исти није прихватљив за садњу у 

овој зони. У Зони II изворишта Конаревско поље, која обухвата простор површине од 

око 17 хектара Зоне I и око 25 хектара ван прве зоне, дозвољено сађење биљака и 

бављење пољопривредом, уз услов да се дозвољава  употреба искључиво лако 

разградивих препарата за заштиту биља и то контролисано на прописан начин. У овој 

зони су забрањени земљани радови који би довели до пробијања повлатног заштитног 

слоја земље, међутим имајући у виду да се ризоми Miscanthus-а саде на дубини од 10 – 20 

cm, не постоје негативни ефекти успостављања засада. С обзиром да је у овој зони 

(изузимајући зону I) на располагању око 25 хектара земљишта, као и потребе да се 

обезбеде потребне прилазне и манипулативне површине, максимална поврина на којој 

је могуће успоставити засад је око 20 хектара. 

4.Прорачун еколошких, енергетских и економских ефеката у успостављања 

засада са приказом динамике реализације и предлогом начина управљања 

4.1 Услови који утичу на успостављање засада и принос у току реализације 
 

На основу анализе локације може се закључити да је Miscanthus могуће засадити на  

површини од око 20 хектара  друге  зоне изворишта Конаревско поље у Краљеву. 
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Слика бр 11 – Орто фото снимак локације 

 

Подручје се налази на листу К34-06 Краљево Основне геолошке карте, односно листу 530-3-

2 државне карте размере 1:25.000. Краљево лежи у тектонској котлини насталој раседањем 

дуж две главне раседне линије. Најзастпљеније стене на подручју изворишта стене 

кватенерне старости.  Доминантан морфолошки облик на подручју изворишта чини 

алувијална раван реке Ибар, формирана у оквиру неогеног басена чачанско – краљевачке 

котлине. По ободу алувијалне равни уочавају се и прва и друга речна тераса. Границу 

алувијалне равни чине неогени седименти – МРl (панона и понта) и М2,3 (тортон-сармата) у 

подини и дуж јужне и северне границе алувијалне равни, односно палеозојске стене Se 

(серпентинити) дуж јужне границе. 

 

 
Слика бр 12 – Геолошка карта локације изворишта Конаревско поље 

 

 

Терен је представљен пре свега алувијалним и по ободу терасним наносима. Ове наносе 

изграђују: 

- шљункови песковити и шљункови песковити заглињени, неуједначеног 

гранулометријског састава, који чине основну водоносну интергрануларне 

порозности, 

- песковити седименти у повлати шљункова, локално и у подини, 

- глине, муљеви суглине и супескови у повлати. 

Шљунковити седименти се одликују добром водопропусношћу, нешто слабијом у делу где 

су заглињени, и представљају основну водоносну средину интергрануларне порозности у 

оквиру које је формирана издан која се данас експлоатише за водоснабдевање. Подину 
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овимседиментима чини глина. Дебљина алувијалног наноса Ибра на Конаревском пољу 

износи 5-8 метара, док је дебљина шљунковито песковите серије 4-8 метара.  

 

 
Слика бр13 - Хидрогеолошки профил изворишта 

 

Надморска висина локације изворишта Конарево се налази у интервалу кота 199 – 203 

mnm.   

Дебљина повлатне слабије водопропусне серије је просечно око 0,7 м, где локално чак 

и изостаје.  Издан водоснабдевања је формирана у песковито шљунковитим седиментима 

алувиона, интергрануларне порозности. Карактеристика водоносне средине је добра 

пропустљивост и континуално распрострањење на подручју алувијалне равни.  Издан је са 

слободним нивоом у хидрауличкој вези са Ибром. У зависности од хидролошких услова. 

Река представља извор прихрањивања или дрен дуж кога истиче подземна вода.  Ниво 
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издани је у интервалу од 3 до 6 метара испод површине терена односно у интервалу кота196 

– 198 мнм. Просечна дубина до нивоа издани је око 4,5 метара. 

 

Издан има ограничен степен заштите од директног утицаја са површине терена. У 

повлати водоносне средине налазе се глиновито прашинасти седименти слабих 

филтрационих својстава, углавном мале дебљине. На основу података о гранулометријском 

саставу седимената одређени су коефицијенти филтрације у интервалу од К=5х10-3 до 5х10-

2 . 

Средња вишегодишња кота нивоа Ибра на профилу водомерне летве код водозахвата 

на изворишту износи 198,35 mnm. На делу водотока постоји изграђен насип. Скоро сваке 

године, обично у пролеће у време највећих падавина и топљења снега на планинама, долази 

до плављења на нерегулисаним деловима водотока. 

Воде Ибра доминантно утичу на режим подземне воде у оквиру алувијалне равни, што 

указује на потребу праћења нивоа Ибра у зони изворишта. 

 

За успешан раст и развој биљних врста основни предуслови су светлост, топлота и 

влажно земљиште. Miscanthus поседује толеранцију на различите еколошке и климатске 

услове за узгој, поседује повећану отпорност на врућину, мраз, сушу и поплаве (Greef i 

Deuter, 1993). 

Осим температуре и воде током вегетационог периода, важни чиниоци за 

продуктивност биомасе Miscanthus-а су врста и квалитет земљишта. На основу особина 

земљишта одрђује се потреба за ђубрењем и наводњавањем. Међутим, Miscanthus показује 

задовољавајуће приносе и на земљишту лошијег квалитета. Текстура земљишта и рН могу 

утицати на динамику раста мискантуса. Земљиште лакше – растреситије стуктуре помаже 

бржем расту, док је оптимални рН између 5,5 и 7,5 (Кnoblauch i sur., 1991). Према 

истраживањима Hotz (1996), дошло се до закључка да су земљишта која су погодна за узгој 

кукуруза, погодна и за узгој мискантуса, а најповољнија су пешчана или муљевита тла са 

добрим капацитетом ваздуха и органске материје. 

 

 Према надморској висини локација одговара за узгој мискантуса, јер за његов 

узгој одговара са максималном надморском висином чак и до 3.000mnm. 

 

Температура је климатски чиниоц, који значајно утиче на дужину вегетационог 

периода и на раст и развој мискантуса. На основу искуства из Европе принос је нешто нижи 

у деловима северне Европе, где је раст ограничен ниским температурама, него на подручју 

јужне Европе. Miscanthus x giganteus одликује одрживост и у хладним климатским условима. 

За разлику од већине С4 биљака, Мискантус има способност обављања фотосинтетских 

процеса и код температура нижих од 12°C (Long, 1999). 

Генерално клима западног Поморавља је умерено континентална. Међутим, на 

подручју Краљева сусрећу се два основна климатска типа: низијски и умерено 

континентални. 

Средња годишња температура у Краљеву износи 11,7 °C.  Јул и август су најтоплији 

месеци у години са просечним температурама око 22°C, а током зиме најхладнији 

месеци су децембар и јануар око 0,8 и 1,5  0°C.  У летњем периоду највиша дневна 

температура износи до 44°C. 

 Према наведеном локација има изузетно повољне температурне услове за 

успостављање засада Miscanthus-а уз очекивање високе стопе приноса. 
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За постизање доброг приноса и економичност успостављања засада Miscanthus-а важан 

чиниоц је свакако и вода. Ниска продуктивност  је у многим случајевима повезана са 

проблемом недостатка воде. У случају недостатка воде, проблем се може решити 

наводњавањем, али то у многоме поскупљује процес производње, а самим тим утицати и на 

економску одрживост. Miscanthus x giganteus има способност коришћења велике количине 

воде (9.500 m
3
 /ha) при чему се постижу изузетно високи приноси (око 30 t/ha). У случају 

недостатка воде смањује се и принос услед смањења висине биљке, али у том случају се мора 

водити рачуна и о густини садње чиме се може утицати на висину приноса по хектару. 
 

 
 

Просечне годишње падавине на подручју града Краљева износе  747 mm, са 

релативно добрим распоредом у току године (од минимално 41 до максимално 87 mm 

воденог стуба. 

За узгој мискантуса неопходно је да се обезбеди довољна количина воде. 

Најповољније су локације са просечним годишњим падавинама од око 950 mm. 

Имајући у виду просечну количину годишњих падавина и чињеницу да је на локацији 

висок ниво подземних вода постоје предуслови за изузетно висок принос. 

 

 

Услови који утичу на успостављање засада и принос у току реализације 

Локација Услови локације  изворишта Конарево Оптимални услови за узгој 

Miscanthus-а (литерални 

подаци) 

Земљиште Земљиште у алувиону реке Ибар - 

шљункови песковити и шљункови 

песковити заглињени, неуједначеног 

гранулометријског састава 

најповољнија су пешчана 

или муљевита тла са добрим 

капацитетом ваздуха и 

органске материје 

температура Средња годишња температура у 

Краљеву износи 11,7 °C.  Јул и август 

су најтоплији месеци у години са 

просечним температурама око 22°C, а 

током зиме најхладнији месеци су 

Најповољније је умерено 

континентална клима, мада 

Мискантус има способност 

обављања фотосинтетских 

процеса и код температура 
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децембар и јануар око 0,8 и 1,5  0°C.  У 

летњем периоду највиша дневна 

температура износи до 44°C. 

нижих од 12°C 

Падавине Годишње падавине на подручју града 

Краљева износе 747 mm, са релативно 

добрим распоредом у току године (од 

минимално 41 до максимално 87 mm 

воденог стуба 

Miscanthus x giganteus има 

способност коришћења 

велике количине воде (9.500 

m3 /ha) при чему се постижу 

изузетно високи приноси 

(око 30 t/ha) 

Надморска 

висина 

199 – 203 mnm за узгој одговарају терени за 

различитом надморском 

висином чак и до 3.000 mnm 

Потреба за 

прихрањивањем 

и заштитом 

На локацији није могуће користити 

средства за прихрањивање и заштиту 

усева 

Miscanthus  је 

високоотпоран на болести и 

штеточине и услед изражене 

способности транслокације 

минерала и хранљивих 

материја из надземних 

делоова у ризоме на крају 

вегетације, а потом ре-

транслокације из ризома у 

надземне делове почетком 

нове вегетацијске сезоне, 

одликује г рационалност 

при коришћењу хранљивих 

материја из земљишта, 

посебно азота. 

 

 

4.2Структура и вредност инвестиције успостављања плантаже  

 Површина 

засада 

 количина Цена по 

јединици 

Укупно  

1.Садни материјал 

Ризоми – 

15.000 ком по 1 

ha 

20 ha 300.000 ком 0,15 € 45.000 € 

Мониторинг  20 ha 50 €   1.000 € 

УКУПНО 46.000 € 

2. Припрема тла и садња 
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Механичка 

припрема тла 

20 ha по хектару 100 €   2.000 € 

Садња  10 људи на дан 

по ha 

30  €      600  € 

УКУПНО    2.600 € 

   УКУПНО 1+2 48.600 € 

3.Улагање на годишњем нивоу у току експлатације 

Трошкови 

кошења и 

сакупљања  

20 ha 20 ha  1.000 

   УКУПНО 

1+2+3 

49.600 

 

4.3 Приказ динамике реализације пројекта  

Најповољнији период за садњу мискантуса је пролећни период, од марта до краја априла, 

како би се избегли пролетни мразеви, али и како би се обезбедили потребни услови за добро 

укорењавање. За заснивање засада најчешће се користе две врсте садног материјала: резнице 

ризома или саднице добијене лабораторијским путем. 

 На један m
2
 сади се у просеку 1 – 1,3 ризома, размак између 2 ризома је око 70 – 100 cm. 

Према томе за површину земљишта од 1 ha потребно је око 10.000 – 15.000 ризома.  

На развој усева значајно утиче и величина ризома и дубина садње. Ризоми су од 6-13 cm 

дугачки и имају 3 до 5 изданака, на пресеку су светле боје. 

 
Слика бр 14 – Ризом Мискантуса 

Ризоми се на меким земљиштима саде на дубини од око 10  cm (дубина садње утиче на 

повећање отпорности на зимске мразеве у првој години), или око 6 -10 cm на тешким 

земљиштима. Непосредно после сађења, ризоме је потребно добро затрпати.  Оптимална  

температура за садњу је 7-12 ˚С и 900 mm атмосферског талога, без наводњавања.  Садња би 

требало да уследи непосредно након добијања ризома како би се избегло његово сушење. 

Песковито тло, мраз и дуге летње суше, земљиште под нагибом, делују на смањење приноса.  

Припрема земљишта за садњу мискантуса је иста као и за уобичајене пролећне усеве и 

зависи од карактеристика земљишта. Ако се ради о јаловини неопходна је претходна 

техничка рекултивација уз равњање терена и јесење дубоко орање. У пролеће се врши 

тањирање и сетвоспремирање непосредно пред садњу. Садња се врши полу-машински или 

машински у редовима и ризоми се одмах затрпавају.  
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Међутим, због специфичних ограничења  која се односе на заштитну зону водовода, у 

овом случају сађење се мора вршити полумашински, тако да приликом одређивања 

парцела за садњу треба водити рачуна о потребним манипулативним површинама.   

Како би се обезбедили неопходни услови за успешну садњу мискантуса у заштитној зони 

водовода, а имајући у виду ограничења заштитне зоне, неопходно је садњу извршити у 

адекватном пролећном периоду, како би временски услови и падавине обезбедили потребне 

услове – наводњавање засада. Касније наводњавање није неопходно осим у случајевима 

екстремних суша. 

Гантограм – Права година успостављања засада 

Р бр Активност III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II 

1 Припрема земљишта             

2 Успостављање засада             

3 Период вегетације             

4 Кошење             

6 Млевење биомасе             

7 Употреба или продаја биомасе / или 

брикетирање / производња пелета 

            

 

 Друга година  

Р бр Активност III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II 

1 Период вегетације             

2 Кошење             

3 Млевење биомасе             

4 Употреба или продаја биомасе / или 

брикетирање / производња пелета 

            

 

Квалитет и квантитет биомасе зависи од рока жетве. Жетву треба обавити када је 

биљка зрела и када  је влажност биљке испод 20 % - идеална 14 %, али пре почетка 

вегетације у пролећном периоду, како би се избегле штете приликом ницања. Одлагњем 

жетве, долази до смањења садржаја влаге, али и до промена у саставу биомасе – смањење 

хлора, азота, сумпора и количине пепела, али и до нежељеног  смањења угљеника. Такође, 

услед одлагања жетве долази и до смањења количине биомасе услед губитка листова и 

полегање усева, што може довести до смањења приноса  од 3 до 25%. 
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Жетва  се врши у фебруару, машинским путем са силокомбајном или се пресује у 

бале. Висина сечења износи 10 – 15 cm . Жетва машинским путем постиже учинак од 1h по 

часу, док ручна жетва значајно успорава процес. 

 

4.4 Могућност употребе произведене биомасе 

Продаја биомасе на тржишту за брикетирање и производњу пелета 

Произведена биомаса се може ставити на тржиште у млевеном стању или у облику 

пресованих брикета или пелета. Добијена биомаса се применом различитих технологија 

збијања, брикетирања или пелетирања преводи у чврста горива и може се ефикасније 

искористити за производњу зелене енергије. Пресована биомаса значајно олакшава 

транспорт, употребу и складиштење, а истовремено се позитивно утиче на њену дуготрајност 

за употребу. 

У пуној години експлоатације годишњи принос суве биомасе, која ће се произвести у 

заштитној зони ЈКП Водовода, износити 400 тона. Имајући у виду да 1 тона, заузима 

запремину од 9m
3
, ЈКП Водовод мора да обезбеди наткривен простор за привремено 

складиштење 3.600m
3 

произведене биомасе, како услед временских услова не би губила на 

свом квалитету, или да сву произведену биомасу одмах стави на тржиште. 

ЈКП Водовод произведену биомасу може користити на следеће начине: 

а) Продаја биомасе: 

Произведена биомаса након кошења,  се може самлети и продати је на тржишту у виду као 

сечке која ће се може користити за производњу енергије или друге потребе. Приликом 

израде ове анализе коришћена је цена биомасе са тржишта од 50 евра по тони. На тај начин 

ЈКП Водовод ће остварити сопствени приход, који може користити за отплату инвестиције у 

прве три године реализације инвестиције, а након тога у периоду од 15-17 година представља 

чист додатни приход који се може користити за  унапређење услова за обављање основне 

делатности водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода.  

ЈКП Водовод локално јавно комунално предузеће чији је оснивач локална самоуправа. Треба 

имати у виду да локална самоуправа има обавезу да обезбеди услове и финансира загревање 

школа и других јавних објеката како на градском, тако и на руралном подручју, тако да се 

произведена биомаса може применити као гориво у малим котларницама које се користе на 

руралном подручју. Град Краљево има 13 школских објаката на руралном подручју, које за 

загревање користе чврсто гориво (дрво и угаљ) или мазут. Уколико би се произведена 

биомаса као сечка или брикетирана као пелет уступила локалној самоуправи, која би у 

наведеним школским објектима инвестирала у замену котлова који користе мазут или чврсто 

гориво на биомасу, остварио би се додатни и економски и еколошки ефекат.  

б) Производња пелета: 

Произведена маса се може користити за производњу брикета – пелета, који се такође као 

гориво може продати на тржишту. У том смислу ЈКП Водовод би морао да инвестира и у 
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производњу машине за производњу пелета. Према, приликом избора одговарајуће 

производне линије треба имати у виду капацитет производње и годишњу количину 

произведене биомасе. Машина за пелетирање капацитета 1,2 – 1,4 t/h (чија је цена на 

тржишту око 45.000 евра)  количину произведене биомасе од 400 тона годишње би 

прерадила за око 330 часова рада машине, односно 41 радни дан. Док у случају да се изабере 

машина капацитета од 0,5 t/h, количину произведене биомасе од 400 тона годишње би 

прерадила за око 800 часова рада машине, односно 100 радних дана. Цена пелета на тржишту 

је око 160 евра по тони, што укаује на знатно већи профит у овом случају. 

в) Изградња сопственог котла за производњу топлотне енергије и загревање 

пословног простора на изворишту Жичко поље и Конаревско поље 

Произведена биомаса се може користити и за сопствене потребе за загревање пословних 

просторија на изворишту Жичко поље и Конаревско поље. У том случају Неопходно је да 

ЈКП инвестира у сопствене котларнице на обе локације. Ефекат који се постиже је 

производња енергије на бази биомасе и смањење емисије СО2. 

У овом случају могуће је повећати ефикасност систа применом когенеративних 

постројења, који би обезбедили производњу  електричне енергије (која би се или упустила у 

систем или користила за сопствене потребе) уз истовремену производњу топлотне 

енергије. 

4.5 Принос и приход од реализације инвестиције 

 

Miscanthus x giganteus има изузетну отпорност на болести и штеточине, тако да нема 

опасности од значајнијег смањења приноса узрокованог болестима или деловањем 

штеточина. 

У циљу обезбеђивања што бољег приноса постоји потреба заштите од корова у првим 

годинама успостављања засада. 

Miscanthus x giganteus, као и остале енергетске  C4  биљке ефикасно користи хранљиве 

материје и воду, тако да нема посебне потребе за ђубрењем.  

 

Просечан принос суве масе мискантуса са једног хектара наводњаваних ораница је око 15 – 

20 тона. У изузетно повољним условима принос може износити  25-30 t/ha технички суве 

масе, док у отежаним условима приход може износити 8 – 12 t/ha.  

 У првој години без приноса (висина ca. 1 m)  

 У другој години први принос цца 5 t / ha (висина ca. 2 m)  

 У трећој години пун принос ( висина 3- 4 m)  

 Принос не зависи толико од висине биљке колико од броја изданака из једног ризома. 

 

Принос по годинама у t по хектару 

 1 

година  

 

2 година 3 година  4 година  5 година 

Принос у t по хектару   8-10  20 20 20 

Укупан принос са 

плантаже 

 200 400 400 400 
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Процена прихода  

 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год Укупно за 

20 година 

Принос биомасе у 

тонама 

0 200 400 400 400 7.400 

Трошкови улагања  

(укупни расходи) 

48.600 1000 1000 1000 1000 67.600 

Приход од продаје 

биомасе у еврима 

(укупан приход) 

0 10.000 20.000 20.000 20.000 370.000 

Бруто добит  9.000 19.000 19.000 19.000 302.400 

 

4.6 Економски показатељи инвестиције – статичка оцена 

ЕЛЕМЕНТИ ИЗРАЧУНАВАЊЕ 

Бруто добит = укупан приход – укупан 

расход 

370.000 – 67.600 = 302.400 за 20 година 

трајања пројекта 

20.000 – 1000 = 19.000 у пуној години 

пословања 

Нето добит = бруто добит – порез на 

добит 

302.400 – 30.240 = 272.160 за 20 година 

трајања пројекта 

19.000 – 1.900 = 17.100 у пуној години 

пословања 

Коефицијент економичности = укупан 

приход/ укупан расход 
370.000 / 67.600 = 5,4 > 1 

Укупан коефицијент економичности 

пројекта у току периода трајања од 20 

година је 5,4 што указује да су укупни 

приходи у току експлоатације 

инвестиције већи од укупних расхода. 

Сходно томе може се констатовати да је 

инвестициони пројекат економичан, 

што значи да је исплатив. 

Стопа акумулативности = планирана нето 

добит / укупна улагања 
17.100/ 48.600  х100 =35,18% 

Може се констатовати да је инвестициони 

пројекат акумулативан, што значи да је 

приликом експолатације пројекта 

покривена цена извора финансирања и 

преко тога је остварена добит. 

Време повраћаја улагања = укупна 48.600 / 17.100 = 2,8 
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улагања/ Нето добит Инвестициони пројекат ће се 

исплатити за 2,8 година, дакле време 

повраћаја инвестиције износи 2 године 

и 9,6 месеци (0,8х12 месеци) 

 
4.7 Енергетска вредност приноса биомасе у пуној години производње 

Биомаса 

Мисканту

са са  20 

ha 

плантаже  

Доња 

топлотна 

моћ MJ/кg  

суве масе 

Количин

а 

енергије 

са  20 ha 

плантаже 

Прерачунато 

на 

еквивалентну 

количину  

електричне 

енергије 

1кg  ~ 4,9кWh 

Прерачунато на 

еквивалентну 

количину  лож уља 

2,1кg  ~ 1 l лож уља 

2,4 кg  ~ 1 кg лож 

уља 

Прерачунато 

на 

еквивалентну 

количину угља 

(лигнит) 

1 кг ~ 1,6 кg 

лигнита 

400 t 17,5 7.000 GJ 1.960.000 кWh 190.476 l лож уља 

166 тоне лож уља 

640 тона 

лигнита 

Перачунато на цену горива  

Прерачунато на цену биомасе по кг 

(откупна цена биомасе мискантуса 

по тони око 50 евра ~6000дин/тона) 

2.400.000 динара ~ 20.000 евра 

годишње 

7 дин / кWh 

~ 13.720.000 

дин 

55 дин / кg         

     ~9.130.000 дин 

8.600 дин / 

тони 

~5.504.000 дин 

Процена смањење емисије СО2 заменом горива са биомасом 

Узгојом Miscanthus-а на предметној локацији површине 20 хектара, у пуној години 

производње очекује 400 тона суве биомасе. На основу литературних података (1 тона 

биомасе одговара 17,5 МЈ/кg   енергије) произведена количина биомасе одговара 

еквивалентној количини енергије од 7.000 GJ, односно 1.960 МWh електричне енергије.   

гориво Емисија 

CO2 у кg/кWh 

енергије 

Емисија СО2 при 

производњи 1.960 

МWh 

Смањење емисије 

СО2 применом 

биомасе 

угаљ 0,29 568.400 кg 509.600 кg 

гас 0,19 372.400 кg 313.600 кg 

Сирова нафта 0,27 529.200 кg 470.400 кg 

биомаса 0,03 58.800 кg / 
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ЗАКЉУЧАК 

На основу анализе спроведене кроз овај рад може се закључити следеће: 

Локација изворишта водоснабдевања града Краљева Конаревско поље представља 

потенцијалну локацију за формирања засада Miscanthus-а у површини од око 20 хектара у 

ужој зони санитарне заштите - Зона II. Наведена површина у предходном периоду није 

обрађивана.  Успостављањем засада Miscanthus-ана наведеној локацији оствариће се 

троструки 3Е ефекат  - еколошки, енергетски и економски.  

Еколошки ефекти се огледају кроз повећање безбедности и заштите изворишта 

водоснабдевања града, користећи фиторемедијационе особине ове биљке, односно њене 

способности да из земљишта на коме се узгаја уклања тешке метале и органске материје. 

Miscanthus има способност апсорпције комуналних вода, органских материја и тешких 

метала из земљишта. Имајући у виду изворе загађења у непосредној близини изворишта 

(отпадне комуналне воде из насеља, гробље, магистрална саобраћајница, површинске воде) 

наведене материје се реално могу очекивати као потенцијални загађивачи изворишта 

водоснабдевања. У том смислу сматра се да засад Miscanthus-а може иматулогу адсорпционе 

завесе, која ће абсорбовати потенцијане загађиваче и на тај начин повећати безбедност 

изворишта. Приликом успостављања засада неопходно је успоставити квалитативан и 

квантитативан мониторинг супстанци које се могу очекивати као потенцијални загађивачи и 

то пре и после линије формираног засада, чиме ће се обезбедити услови за практичну 

проверу очекиваних резултата. 

Енергетски ефекти се огледају кроз повећање енергетске ефикасности ЈКП 

„Водовод“, кроз узгој и употребу високо енергетског горива за енергетске потребе предузећа, 

смањење негативног утицаја на животну средину употребом Miscanthus-а у енергетске сврхе, 

кроз смањену емисију СО2.  Производњом 400 t суве биомасе, чија је доња топлотна моћ 17,5 

MJ/кg  суве масе, производи се количина енергије од око 7.000 GJ, што одговара количини од 

 1.960.000 кWh електричне енергије, односно190.476 l (166 тоне) лож уља, односно 640 

тона лигнита. За производњу наведене количине енергије, заменом угља са биомасом 

смањиће се емисија СО2 за 509.600 кg, заменом гаса са биомасом 313.600 кg СО2 , а заменом 

сирове нафте са биомасом 470.400 кg СО2. 

Економски ефекти се огледају у  одрживом и економски оправданом управљању 

природним ресурсима – великом површином необрађеног земљишта у заштитној зони. 

Анализом економских показатеља пројекта, у случају да се ЈКП Водовод одлучи за 

реализацију пројекта у смислу само производње и продаје биомасе,  остварује бруто 

економска добит у висини од 302.400 евра за 20 година трајања пројекта, односно од 19.000 у 

пуној години пословања.Укупан коефицијент економичности пројекта у току периода 

трајања од 20 година је 5,4 што указује да су укупни приходи у току експлоатације 

инвестиције већи од укупних расхода. Сходно томе може се констатовати да је инвестициони 

пројекат економичан, што значи да је исплатив. Стопа акумулативности пројекта је 35,18%, 
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па се може се констатовати да је инвестициони пројекат акумулативан, што значи да је 

приликом експолатације пројекта покривена цена извора финансирања и преко тога је 

остварена добит. Инвестициони пројекат ће се исплатити за 2,8 година, дакле време 

повраћаја инвестиције износи 2 године и 9,6 месеци (0,8х12 месеци).  
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