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Предговор 
 

Одељење за инспекцијске послове-Одсек за заштиту животне 
средине у Општинској управи Краљево је почетком 2007.године 
аплицирало пројектни предлог „Израда стратегије одвођења и третмана 
отпадних вода општине Краљево“ на конкурс који је расписала 
швајцарска донаторска Агенција СДЦ, у оквиру Програма МСП. Пројекат 
је одобрен и финансирао се 50% из буџета општине Краљево – из 
наменских средстава за заштиту животне средине председника општине 
а 50% је учешће донатора. 

Израда овог пројекта је превиђена ЛЕАП-ом општине Краљево, 
који је усвојен 16.маја 2005. године, а који се на овај начин 
имплементира: Намена наведене стратегије је сагледавање постојећег 
стања и приказивање техничких елемената за решавање проблема 
отпадних вода насеља на територији општине Краљево, као и предлог 
основних смерница за наредне активности у овој области. Овај документ 
представља основ за даље активности на путу решавања нагомиланих 
проблема везаних за отпадне воде.  

У изради ове стратегије су учествовали Град Краљево и ЈКП 
„Водовод“ Краљево, на челу са Тимом за реализацију пројекта који је 
формиран Решењем тадашњег председника општине Др Милоша 
Бабића, у следећем саставу: 
 

- Марко Ромчевић, дипл. инг. хидрогеолог, директор ЈКП 
„Водовода“, 

- Љиљана Јемуовић, дипл. просторни планер, шеф Одсека за 
заштиту животне средине, 

- Слободан Филиповић, дипл. инг. грађевине, запослен у ЈКП 
„Водовод“, 

- Марија Јоксимовић, дипл. инг. грађевине, запослена у ЈКП 
„Водовод“, 

- Мирјана Продановић, дипл. инг. хемије, руководилац Пројектно 
развојног центра,  

- Слађана Пашајлић, дипл. инг. грађевине, водопривредни 
инспектор, Рашки округ, 

- Мр Драган Мариновић, дипл. инг. хемије, запослен у Заводу за 
јавно здравље у Краљеву, 

- Мирко Коматина, шеф Одсека за рад и развој месних заједница 
Градске управе. 

 
Израду пројекта су помогли ангжовани стручни консултанти 

Светлана Богдановић, дипл.инг. грађевине и Ивана Глигорић, дипл. инг. 
грађевине,  запослене у „Великој Морави“ – Београд.  

У изради финалне верзије стратегије су учествовали и чланови 
Стручно-техничког тима за отпадне воде ЛЕАП-а општине Краљево, и то: 

- Душан Сретовић, дипл. инг. грађевине, запослен у Дирекцији за 
планирање и изградњу „Краљево“, 

- Зоран Димитријевић, дипл. инг. грађевине, запослен у ЈКП „Водовод“ 
Краљево, 

- Зоран Недељковић, дипл. инг. хидрогеолог, запослен у ЈКП 
„Водовод“, 
  

Израду пројекта су помогли председници сеоских месних 
заједница, који су ажурно попунили неопходне осмишљене упитнике за 
потребе израде стратегије. 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ 
 
 
1.1 УВОД 
 
Град Краљево припада Рашком округу и граничи се: на северу са 
општином Кнић и градом Крагујевац, на западу са градом Чачком, 
општинама Лучани и Ивањица, на истоку са општинама Рековац, 
Трстеник, Врњачка Бања и Александровац и на југу са општином Рашка. 
Град Краљево са околином је, захваљујући свом географском положају, 
одувек било погодно за стварање људских насеобина. У средњем веку је 
било и темељ српске културе и духовности. У осамнаестом веку, 
Карановац, како је некад било име Краљева, постаје гранична област 
између Аустрије и Турске. Тада се развија у јак трговачки центар. У 19. 
веку Краљево добија садашњи изглед захваљујући урбанистичком 
решењу Лазе Зупана. 
 
Историју града Краљева најсажетије видимо кроз промене назива места. 
Први помен насеља под називом Руда Поља среће се 1476. године. 
Нешто касније, око 1540. године, у употреби је двојни назив: Рудопоље и 
Карановац. Приликом посете краља Милана Обреновића Карановцу, на 
захтев грађана, 19. априла 1882.  назив је промењен у Краљево. У 
кратком периоду (1949 -1955) у употреби је назив Ранковићево да би се 
поново вратио назив Краљево. 
 
Данас је Краљево значајни културни центар Србије у коме раде музеј, 
архив, завод за заштиту споменика културе, библиотека, позориште, 
удружења књижевника и ликовних уметника и бројна културно-уметничка 
друштва. 
 
Град Краљево данас има, на основу прелиминарних резултата пописа 
становништва обављеног 2011.године, 124.554 становника, а са 
површином од 153.000 ха је највећа јединица локалне самоуправе 
Србије са административним центром у граду Краљеву. Налази се на 
једној од најважнијих раскрсница саобраћаја средњег дела Србије, у 
срцу Шумадије, 180 км јужно од Београда, а 185 км северно од 
Приштине, 400 км удаљено од Јадранског и 600 км од Егејског мора. Ту 
се укрштају путеви и железничке пруге између Панонског басена на 
северу, Јадранског и Егејског басена на југу, средњег Поморавља на 
истоку и средњег Подриња и Републике Српске на западу. 
 
 
1.2 КЛИМА 
 
Климатске карактеристике подручја приказане су на основу публикованих 
извештаја РХМЗ Србије за метеоролошку станицу Краљево. То је 
станица са дугим низом осматрања, основана 1890 године. МС Краљево 
смештена је на 43° 42’ северне географске ширине, 20° 42’ источне 
географске дужине, на надморској висини 215 mnm. 
 
Климатски услови утичу на ефекте пречишћавања отпадних вода, као и 
на саму локацију постројења, које се лоцира узимајући у обзир 
преовладавајући смер ветрова, у супротном правцу од насеља, на 
местима која се висински налазе ниже од зоне становања.  
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Највећи део територије града Краљева има умерено - континенталну 
климу. То важи за ниже делове простране краљевачке котлине. 
Планински делови имају нешто оштрију планинску климу. 
 
Средња годишња температура ваздуха је 11°C, а режим месечних 
температура испољава карактеристике континенталне климе. 
Најхладнији месец је јануар са средњом температуром –0,9ºC. 
Најтоплији је месец јул, са средњом температуром 21,7ºC. Апсолутни 
температурни максимум измерен је 22. 07. 1939. године и износи 
+44,3°C, а  апсолутни температурни минимум од -27,1°C забележен је 17. 
02. 1956. године. 
 
На  краљевачкој територији инсолација износи просечно годишње 2032 
сата што одговара средњем трајању инсолације од 5,6 сати дневно. Број 
дана са мразом се креће између 60 и 124 дана. Мразеви се јављају од 
септембра до маја. 
 
Најчешћи ветар у граду Краљеву је кошава, потом западни ветрови и 
ветрови северног правца. Најмању учесталост има ветар јужног правца.  
 
Влажност ваздуха и облачност најмања је лети када владају највише 
температуре. 
 
Најкишовитије годишње доба у нижем делу и на побрђу краљевачке 
територије јесте лето са просечном висином падавина од 197 мм до 234 
мм, док су зима и јесен годишња доба са најмањом висином падавина. У 
области висинске климе краљевачке територије најкишовитија доба су 
лето (Гоч са 375 мм) и пролеће, а најмање падавина има зима (Гоч 176 
мм) и јесен. Максималне падавине од 124,1 мм забележене су 
25.05.1968, а максималан снег од 90 цм 23. 02. 1954 године. 
 
Град се јавља просечно 1 - 3 пута и то у периоду од марта до септембра. 
Падавине у облику снега јављају се од октобра до маја, просечно 
годишње 30,6 дана. Просечно трајање снежног покривача износи 45,5 
дана. 
 
 
1.3 РЕЉЕФ 
 
На простору града Краљева јасно је изражено седам посебних јединица 
рељефа: четири планине и три удолине. Планинско земљиште је 
распоређено на четири краја тог реона, а удолине су између тих 
планина. 
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Слика 1 - Детаљ рељефа територије града Краљева 

 
У северним деловима територије су: на западу Котленик, на истоку 
Гледићке планине, а Доњегружанска удолина у средишту, између тих 
планина. У јужним, пространијим деловима реона се од запада ка истоку 
пружају северноисточни делови Старовлашких планина (Радочело, 
Чемерно, Троглав и делови Јелице), у средишту удолине Ибра, а на 
истоку северни огранци Копаоника (обронци Жељина, Студена планина, 
Равна планина, Столови и Гоч). Северне и јужне делове  територије 
града Краљева раздваја удолина Западне Мораве. 
 
Планине на југу и северу града Краљева су, такође, делови једне исте 
основне масе. Међутим, средишњи делови те масе, на простору 
Краљевачког сужења, потонули су дуж дубоких раседних пукотина и тако 
је створен средишњи део западноморавске удолине. 
 
 
1.4 ХИДРОГРАФИЈА 
 
Преко територије града Краљева протичу три веће српске 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 града Краљева. 
 
Западна Морава постаје од вода Моравице и Ђетиње, источно од 
Пожеге и затим тече ка истоку кроз Овчарско - Кабларску клисуру, 
Чачанску котлину, Краљевачко сужење, Крушевачку котлину и у 
Параћинској котлини састаје се са Јужном Моравом градећи Велику 
Мораву. Краљевачком реону припада средњи део њеног тока дужине око 
35км, између села Обрва и Врба.  
 
Ибар настаје од пет врела и извора на северној страни планине Хајла 
(2400 mnv) од којих је најнижи извор и најјачи, а онда тече претежно 
клисурастом долином са мањим уметнутим проширењима на исток до 
Косовске Митровице, а затим на север до Краљева и источно од њега 
улива се у Западну Мораву. Краљевачкој територији припада доњи део 
тог живог тока, низводно од Биљановца, на дужини од око 70км.  Треба 
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истаћи да је годишња количина воде која протиче Западном Моравом 
узводно од ушћа Ибра мања од количине воде коју доноси Ибар.  
 
Гружа настаје у источном делу планине Рудник и тече час широм час 
ужом долином, углавном ка југу до ушћа у Западну Мораву, низводно од 
села Витановца. 
 
Остале притоке Западне Мораве на овој територији су претежно краће 
реке и потоци. Са леве стране нешто је већи слив Сирчанске реке, 
развијен у јужним деловима Котленика и доњи део слива чукојевачке 
реке, разгранат у југозападном делу Гледићких планина. С десне стране 
је нешто изразитији слив Мусине реке, чије је извориште у југоисточном 
подручју Јелице. 
 
Притоке Ибра су богатије водом. Са леве стране се у Ибар улива река 
Студеница чије је извориште на планини Голији (1801м), затим реке 
Дубочица и Лопатница, као и друге мање притоке (Колањ, Пивница и др.) 
Са десне стране улива се Брезанска река и друге мање реке које долазе 
са Западних Столова (Премовац, Магазница, Столачки поток и друге). 
Све оне обилују водом и теку кроз дубодолине. Корита су им урезана у 
крупном наносу облутака, набујају јако у периоду киша и отапања снега, 
да би у сушном периоду вода у њима омалила, а код мањих токова и 
сасвим пресушила.  
 
Рибница је највећа река која целим својим током пролази кроз територију 
града Краљева. Њен горњи (где се зове Сокоља) и средњи ток изграђен 
је у планинском терену између Столова и Гоча, где се јавља низ притока 
са бујичарским режимом вода. Доњи ток Рибнице је изграђен у језерским 
наслагама и крупним речним наносима јужно од Краљева. Дужина реке је 
око 26 км а површина слива од 115км2. 
 
Хидролошка мерења и осматрања на територији града успостављена 
су од стране РХМЗ Србије. Основна организациона јединица је 
Хидролошка реонска станица Краљево (слив Западне Мораве). 
Осматрачку мрежу чини 38 станица, од којих је 10 на територији града 
Краљева. На станицама се осматрају водостаји, температура воде, 
суспендовани нанос и појава леда. 
 
Систематско праћење квалитативних карактеристика површинских вода 
врши се за водотоке Студеница и Ибар у зони хидролошке станице 
Ушће, као и Ибра и Западне Мораве у зони хидролошке станице 
Краљево. То подразумева узорковање, физичко-хемијске, хемијске, 
биолошко-бактериолошке и радиолошке анализе вода у циљу 
идентификације прописаних  показатеља квалитета вода.  
 
 
 

http://www.hidmet.sr.gov.yu/podaci/kvvoda/pokazatelji.pdf
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Слика 2 - Мрежа мерних станица површинских вода -  
Хидролошке реонске станице Краљево 

 
На територији града Краљева су следеће мерне станице површинских 
вода: 
 

• Западна Морава - Милочај (3), 
• Ибар - Ушће (22), Лопатница Лакат (23) и Краљево (24), 
• Студеница - Девићи (29), Мланча (30) и Ушће (31), 
• Лопатница - Богутовац (32), 
• Рибница - Рибница (33). 
 

 
1.5 САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 
Главни железнички правци не територији града су пруга Београд-Лапово-
Косово поље и пруга Пожега - Сталаћ.  
 
Преко територије града Краљева пролази 122 км магистралних 
путева. Главни магистрални правци су тзв. Ибарска магистрала (Е-
761 - деоница Чачак - Краљево), пут Краљево - Крушевац (Е-761), 
пут Краљево  - Крагујевац (деонице М-23 и М-23-1) и пут Краљево - 
Нови Пазар (М-22). 
 
Дужина регионалних путева на територији града Краљева је 113 км. 
Основни правци су: R-227, R-226, R-225, R-224, R-217 и R-119. 
  
Мрежу локалних путева града Краљева чине 54 путна правца дужине 330 
км. Половина није асфалтирана. Претходних неколико година путеви су 
лоше одржавани, па поред потребе за асфалтирањем нових деоница, 
још је уочљивија потреба да се обнове постојећи. 
 
Имајући у виду да је стратегија града Краљева равномеран развој свих 
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подручја, изградња путева мора се убрзати јер је то предуслов за развој 
пољопривреде, туризма и других делатности на сеоском подручју. 
  
У Краљеву постоји могућност развоја и ваздушног саобраћаја. Спортски 
аеродром Краљево налази се тако рећи у самом граду на подручју 
између Магнохрома и Фабрике вагона. Овај аеродром се неће користити 
за путнички саобраћај. Марта 2001. године, тадашње Савезно 
министарство за саобраћај подржало је иницијативу краљевачке 
општине да се измени намена војног аеродрома Лађевци како би се 
један његов део користио и за јавни (цивилни) ваздушни саобраћај што је 
у међувремену усвојено и изграђена додатна инфраструктура. 
 
1.6 НАСЕЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
 
На територији општине постоје 92 насељена места. Статус градског 
насеља, осим Краљева (МЗ Зеленгора, Центар, Стара Чаршија, 
Хигијенски Завод, делови Чибуковца и Грдице), имају још и Рибница и 
Матарушка Бања. Ова места се одликују вишим степеном урбанизацје.  
 
У организационој структури општине постоји 68 месних заједница, 
формираних ради задовољавања потреба од непосредног заједничког 
интереса за грађане на одређеном подручју. 
 
Одлуком Скупштине града формирано је 26 матичних подручја за 
вођење матичних књига, које су представљене месним канцеларијама. 
 
Изузимајући град Краљево, од 91 насељеног места највећи број су мала 
насеља са бројем становника до 1.000. Свега 22 насеља има број 
становника између 1.000 и 4.000 људи.  
 
Локалним Еколошким Акционим Планом за сеоске и приградске Месне 
заједнице целокупна територија општине Краљево подељена је у 3 зоне 
посматрано у односу на географске и топографске карактеристике 
терена: 

• I зона - приградска насеља 
• II зона – насеља на котлинског равни и у побрђу 
• III зона – планинска насеља 

 
Поред сличности у географским карактеристикама, ова подела 
разврстава насеља и по сличности у величини, типу, развијености и 
урбаној структури. Под тиме се подразумева да су насеља лоцирана 
ближе Краљеву (I зона) углавном већа, многољуднија, са већом густином 
насељености, развијеније инфраструктуре и са више јавних институција 
и објеката, Како се креће према планинским крајевима (III зона), то су 
насеља мања, са мање становништва, разуђена и са слабо или готово 
никако развијеном инфраструктуром. 
 
Предмет ове Стратегије је сакупљање, одвођење и пречишћавање 
отпадних вода са територије града Краљева, а све у циљу одржавања и 
заштите квалитета површинских и подземних вода као извора 
водоснабдевања. Из тог разлога за потребе израде Студије, сва насеља 
на територији града подељена су према хидрографским 
карактеристикама, односно према припадности једном од 5 релевантних 
сливних подручја: 
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• Слив реке Западне Мораве коме припадају насеља: Адрани, 
Бабско поље, Буковица, Врба, Врдила, Гледић, Годачица, 
Грдица, Дедевци, Драгосињци, Драгчићи, Заклопача, Јарчујак, 
Лађевци, Лазац, Лешево, Милочај, Мрсаћ, Мусина река, Обрва, 
Опланићи, Пекчаница, Поповићи, Раваница, Ратина, Роћевићи, 
Самаила, Сирча, Стубал, Тавник, Трговиште, Цветке, Чукојевац 
и Шумарице. 

 
• Слив реке Ибра коме припадају насеља: Баре, Бојанићи, Борово, 

Брезна, Бресник, Гокчаница, Жича, Замчање, Каменица, 
Кованлук, Ковачи, Конарево, Краљево, Лозно, Маглич, Матаруге, 
Матарушка Бања, Међуречје, Мељаница, Метикоши, Плана, 
Полумир, Предоле, Прогорелица, Рибница, Рудно, Рудњак, 
Ушће, Церје и Чибуковац.  

 
• Слив реке Груже коме припадају насеља: Витановац, Витковац, 

Дрлупа, Закута, Милавчићи, Милаковац, Петропоље, Печеног и 
Сибница. 

 
• Слив реке Студенице коме припадају насеља: Дражиниће, 

Ђаково, Засад, Камењани, Милиће, Мланча, Орља глава, Река, 
Савово, Тадење и Тепече. 

 
• Слив реке Лопатнице коме припадају насеља: Богутовац, 

Лопатница, Станча, Толишница, Бзовик, Брезова, Врх и Долац. 
 
 
1.7 ПРИВРЕДА 
 
Поред улоге  административног центра, град Краљево има улогу и 
привредног центра, где су концентрисани скоро сви привредни 
капацитети овог града. Као и на целој територији Републике Србије, 
индустрија стагнира.  
 
Природни услови, плодно земљиште и рудна налазишта, условили су да 
доминантне привредне гране на територији града Краљева буду 
пољопривреда и тешка индустрија, пре свега производња ватросталних 
материјала и теретних железничких и друмских возила. 
 
Време изолације деведесетих година, хиперинфлација и системски 
промашаји довели су до тога да се краљевачка привреда нађе у 
незавидном положају. Технолошка заосталост и губитак тржишта 
највише су се одразили на пословање некадашњих лидера краљевачке 
привреде. Раније приватизовани Магнохром  и Фабрика вагона су у 
поновном поступку реструктурирања.  
Краљево је важио за јак трговачки центар, но у међувремену је дошло до 
приватизације односно гашења некадашњих трговачких гиганата. Мањи 
део предузећа је производно и извозно орјентисан. Тренутно 
најинтензивнија грана привреде у Краљеву је грађевинарство. Низ 
грађевинских фирми гради у Краљеву, али и у другим градовима Србије.  
 
Краљево као центар Рашког управног округа важи и за град са 
развијеним услужним делатностима и развијеном саобраћајном 
инфраструктуром. Близина војног аеродрома Лађевци који ће ускоро  да 
буде коришћен за карго и цивилни саобраћај, као и инфраструктурно 
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опремање земљишта за индустријске зоне, требало би да у Краљево 
привуку значајне инвестиције. 
 
Предности Краљева које се налази између две реке, у непосредној 
близини бањских и планинских центара, пружају могућност за активан 
развој туризма, што није у значајној мери искоришћено. 
 
Пољопривредна производња је претежно базирана на сточарство и 
воћарство, али нема развијене прехрамбене индустрије. 
 
У даљем тексту биће дат детаљнији опис садашњег стања краљевачке 
привреде, као и неке тенденције развоја за наредни период, ради 
сагледавања врсте и броја потенцијалних загађивача.  
 
Машинска индустрија 
Ова грана индустрије запошљавала је око 3000 радника до 1990. године 
а сада се број запослених свео на око 30% тог броја. 
 
Најзначајнији производни капацитети на подручју града су производња 
свих врста теретних вагона, друмских прикључних возила, челичних 
конструкција, резервоарских простора, одливака од сивог лива, опруга, 
грејача клима уређаја, металне опреме, цеви и профила. Тренутна 
упосленост капацитета креће се између 15 и 40%. 
За производњу поменутих производа металска индустрија поседује 
задовољавајући производни простор, пратећу инфраструктуру 
(електрична енергија, природни гас) и релативно добру квалификациону 
структуру радне снаге. Евентуална заједничка улагања са иностраним 
фирмама решила би проблем застареле опреме чиме би се могла 
организовати савремена производња, а капацитети би се могли у 
потпуности искористити у будућем развоју Србије. 
 
Производња електротермичких производа 
Овом производњом обухваћени су: термоакомулационе пећи, 
електрични бојлери, грејне плоче, цевни грејачи и мали кућни апарати. 
Постојећи капацитети снабдевали су овим производима домаће 
тржиште, а знатан део производње се извозио. Годишња производња 
ових производа знатно је смањена због мале куповне моћи 
становништва и проблема набавке репроматеријала. 
 
Капацитети су саграђени пре 27 година и налазе се на доброј локацији. 
Производне хале су квалитетне и обезбеђене електричном енергијом и 
земним гасом. Опрема углавном није застарела. Власничка 
трансформација брзо би довела до модернизације капацитета, чиме би 
се могли повећати капацитет и квалитет постојећих производа. Тиме би 
се створила могућност производње и нових сродних производа. 
 
Производња техничких гасова и порозне масе 
У краљевачким капацитетима, у овом моменту, производе се ацетилен и 
порозна маса, а кисеоник, азот, аргон и угљендиоксид допремају се са 
стране, а овде само пуне у боце и допремају потрошачима. Планови 
будућег развоја ове делатности у Краљеву нису доступни пошто 
производни погони већим делом припадају иностраној фирми. 
 
Производња ватросталног материјала 
Производња базних ватросталних материјала организована је у 
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Индустрији "Магнохром", реномираном произвођачу базног ватросталног 
материјала присутном на светском тржишту од 1952. године. 
"Магнохром" располаже капацитетима за припрему сировина за 
синтеровање и печење који омогућавају производњу синтермагнезита, 
необликованих и обликованих базних ватросталних производа на бази 
сировина из својих рудника и увоза (магнезит, хромит, оливин, доломит, 
спинел, корунд). 
 
У оквиру производних капацитета поседује постројења базних 
високопечених обликованих производа и производњу темперованих 
природних и синтетичких смолама везаних периклас карбонских и 
доломитних опека и маса. Производња ових материјала одвија се на 
најсавременијим инсталацијама и уређајима уз сталну контролу и развој 
техологија коју врши сопствени Институт за ватросталне материјале у 
складу са захтевима стандарда 150 9001 за који Магнохром поседује 
цертификат као и другим светским стандардима. Производња је извозно 
оријентисана, а потрошачи се налазе на тржиштима Европе, Азије и 
Африке. 
 
Постоји заинтересованост за додатна улагања ради упошљавања 
непопуњених капацитета, модернизације дела опреме и развоја нових 
производних програма у циљу још већег присуства на светском тржишту. 
 
Рударство 
У пределу Ушћа налазе се значајне резерве каменог угља. На постојећој 
локацији производи се око 50.000 тона годишње. Очекује се почетак 
експлоатације на налазиштима у близини чије су резерве око 1.000.000 
тона. 
 
Велике резерве квалитетног лигнита налазе се у Западно-моравском 
басену између Краљева и Чачка. Процењено је да само на левој обали 
Западне Мораве има преко 100 милиона тона резерви угља. Сигурно је 
да ће овај изузетни природни потенцијал бити од великог значаја за 
развој енергетике Србије. 
  
На подручју Манастира Студеница налазе се резерве мермера. Квалитет 
је испитан и ради се о чистим калцитским мермерима који по својим 
физичко-техничким особинама припадају категорији врло чврстих и 
густих стена и погодни су за употребу у ентеријерима и екстеријерима. 
 
У околини Краљева постоје налазишта квалитетног камена од којих је 
најзначајнија Каменица, удаљена 15 км од Краљева. Ово налазиште 
коришћено је у прошлости. Материјал је употребљив за градњу путева, 
израду застора железничких пруга, за израду коцке, плоча ивичњака и 
друге камене галантерије. Такође је врло повољан за сва зидања и 
облагања у нискоградњи и хидроградњи. 
 
Утврђене су резерве и доломитског песка доброг квалитета у селу 
Ђакову. После кратког времена производња је угашена. Обзиром на 
значајне резерве, квалитет и могућност примене (стакларе, производња 
опека, посипање путева уместо соли, саставни део асфалтне масе) 
реални су изгледи да се експлоатација обнови. 
  
На подручју планина Радочела и Чемерна налази се већи број 
налазишта талка. Ова локација је обрађена, утврђене су геолошке 
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резерве и извршена лабораторијска истраживања о чему постоји 
документација. 
 
Пољопривредна производња 
Пољопривреду града Краљева одликује разноликост производних 
ресурса који се огледају у умерено-континенталној клими, добром 
водном режиму и постојању различитих типова земљишта, што су битне 
претпоставке за успешну пољопривредну производњу. Подручје града 
Краљева веома је разнолико, од брдско-планинског, преко 
брежуљкастог, до равничарског терена. 
 
Пољопривредно земљиште углавном је у приватном поседу и укупна 
површина износи око 72000 хектара. Од ове површине 61% отпада на 
ливаде и пашњаке, 30% на оранице и баште и 9% на воћњаке. 
 
Седамдесетих и осамдесетих година изграђена су многа товилишта, две 
хладњаче, фабрика сточне хране, живинарска фарма са инкубаторском 
станицом, модерна кланица, млекара, сушара за воће и више других 
објеката из ове области. Данас они углавном не раде или раде са 
незнатним капацитетом. Због лоше аграрне политике у претходном 
периоду пољопривреда је остала на врло ниском нивоу, упркос веома 
повољним природним условима. 
  
Сточарство 
До пре неколико година овај град био је познат по развијеној производњи 
јунади. Велике количине меса познатог по добром квалитету биле су 
пласиране на европско тржиште. Само за тов јунади постоји преко 200 
објеката. Осим тога, постоје и капацитети за тов свиња, кока носиља и 
товних пилића. Данас се користи само 15% изграђених капацитета за тов 
стоке. 
 
Воћарство 
На подручју града под воћним засадом налази се око 6.600 хектара. 
Највеће површине су под шљивом, затим јабуком и крушком. Капацитета 
за прераду воћа нема, а ранија тржишта свежег воћа изгубљена су. 
Једино је задовољавајуће организована производња малина која се 
откупљује, замрзава у хладњачама и углавном извози. Активирање 
постојећих капацитета за сушење и градња нових свакако имају 
перспективу. Постоје добре претпоставке за производњу сокова и 
џемова јер сировина има довољно. 
 
Ратарска производња 
На подручју града гаје се културе: кукуруз, пшеница, поврће, крмно и 
индустријско биље. На природним ливадама и пашњацима производе се 
веће количине кабасте сточне хране. Пољопривредна механизација 
прилично је застарела. Приноси у ратарству претходних година су 
уочљиво смањени јер је смањена и примена агротехничких мера. 
 
Прерада дрвета 
Преко половине територије града Краљева прекривено је шумама. 
Основна врста дрвета је буква чијом се прерадом обезбеђује око 20.000 
м3 резане грађе за извоз и прераду. Велика количина дрвета ниског 
степена прераде извози се у арапске и земље Европске заједнице. 
Развој ове гране, ослоњен на дугогодишњу традицију прераде дрвета на 
овом простору, могао би бити у оснивању капацитета са вишим степеном 



 

 16 

прераде. Очекује се да се виши степен прераде од садашњих 15% врло 
брзо подигне на 50%. Ово се може постићи формирањем заједничких 
фирми са партнерима из иностранства. На тај начин би се применила 
савремена технологија и омогућио приступ светском тржишту. 
 
Текстилна производња 
Текстилна производња на подручју града своди се на конфекционирање 
и производњу одевних предмета лаке и средње конфекције. Техничка 
опремљеност ове производње је средња са машинским парком старије 
генерације. Недостају средства да би се организовала озбиљнија 
производња за домаће тржиште. Ускоро се не може очекивати увећање 
капацитета већ модернизација постојећих капацитета. Зато је брза 
приватизација услов за профитабилну производњу. 
 
Туризам и угоститељство 
По свом географском положају Краљево је значајан туристички центар 
југозападне Србије у коме се укрштају важне железничке и путне 
саобраћајнице. Окружено је бројним културно-историјским споменицима 
и манастирима средњовековне Србије. Најпознатији су манастири Жича 
(XIII век), Студеница (XII век), по својој градитељској архитектури и ремек 
делима фреско сликарство као и средњовековни град Маглич, једно од 
најбоље очуваних средњовековних утврђења. 
 
Околина Краљева богата је извориштима минералних и термалних вода. 
По својој лековитости чувене су Матарушка Бања, Богутовачка Бања и 
Врњачка Бања. У граду се одржава више туристичких и спортских 
манифестација, као што су: Дани јоргована, Сребрни казан, Ауто-мото 
трке Награда Краљева која се бодује за шампионат државе, Аеро рели 
моторних спортских пилота, Весели спуст сплавовима и чамцима низ 
брзаке и букове Ибра.  
 
Као значајно туристичко место, Краљево у току године посети око 65.000 
домаћих и страних туриста. Већи туристички капацитети у граду су: хотел 
"Турист" на централном градском тргу у Краљеву (140 лежаја), хотел 
"Термал" (200 лежаја) у Матарушкој Бањи и виле за смештај туриста, 
такође у Матарушкој Бањи.  
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2. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 
У току израде Стратегије организован је обилазак насеља, извршена 
проспекција терена и реализована одговарајућа анкета у циљу 
прикупљања релевантних података. На основу припремљених анкетних 
питања, остварена је сарадња са представницима Месних заједница и 
Месних канцеларија, од којих су добијене информације од значаја за 
израду предметне Стратегије. Месне канцеларије су у управном смислу 
нека врста продужених руку градских органа (са плаћеним службеником), 
док су Месне заједнице углавном оперативни иницијатори и волонтерски 
носиоци појединих активности од општег значаја. 
 
На основу прикупљених података на терену, формирана је општа слика о 
предметним насељима. У највећем броју насеља присутна је 
индивидуална, мање-више стихијска градња. На локацијама већ 
остварених или наслеђених поседа тешко да се могао остварити неки 
организованији урбани развој, не рачунајући неколицину већих насеља у 
непосредној близини Краљева. Основне заједничке карактеристике 
разматраних насеља су: 
 

• главне (регионалне и међумесне) саобраћајнице  су углавном 
асфалтиране; 

• значајније локалне саобраћајнице су са тврдом подлогом (туцаник) 
или такође асфалтиране; 

• локални путеви, или они за једно или само неколико домаћинстава 
су релативно са тврдом или бар са оцедном подлогом; 

• електричну струју има већи број домаћинстава, у значајном броју и 
са трофазном инсталацијом; 

• телефонска мрежа је већ прилично развијена; 
• снабдевање водом је разнолико, углавном индивидуално из 

бунара или по мањим групама домаћинстава, док је један мали 
број насеља прикључен на градски водовод; 

• бунарска вода је углавном здравствено, па често и хигијенски 
неисправна за људску употребу; 

• одвођење фекалних вода је најчешће у зидане септичке јаме 
углавном без дна (понирући бунари), затим директно у мање 
водотоке и канале поред путева, као и површински по терену; 

• отпадни материјал из стаја се депонује или уз саме стаје, или на 
неком погодном месту у дворишту; 

• уређене или бар јединствено (заједнички) организоване сеоске 
депоније смећа из домаћинстава не постоје; 

• атмосферске воде се донекле контролисано одводе једино 
риголима поред саобраћајница; 

• град Краљево је насеље са добро развијеном инфраструктуром 
(водовод, канализација, путна мрежа...) која се непрестано 
дограђује и проширује на околна приградска насеља. 

 
Када је водоснабдевање у питању, насеља са побрђем у залеђу, осим 
коришћења подземних вода из бунара, имају и могућност каптирања 
неког природног извора релативно скромне издашности. Насеља у 
алувијалној равници осим коришћења подземних вода за 
водоснабдевање, немају другу алтернативу, стога посебну пажњу треба 
посветити заштити подземних вода од загађења.  
 
Надзор и испитивање квалитета индивидуалних бунара по 
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домаћинствима препуштено је вољи и интересу самих власника. 
Показало се да се квалитет воде из индивидуалних бунара спорадично 
или готово никако не испитује, али да постоје индиције да је у већини 
случајева та вода неодговарајућег квалитета за људску употребу. Овај 
податак не чуди, обзиром на чињеницу да су у највећем броју случајева 
неадекватно изграђене и лоше одржаване септичке и понируће јаме у 
непосредној близини бунара за водоснабдевање. Отпадне воде 
процурују у подземље где долазе у додир и мешају се са водом која се 
црпи за пиће и остале потребе у домаћинствима.  
 
Неисправност воде је присутна у биолошком и у физичко-хемијском 
погледу. Најчешћа одступања у бактериолошким погледу су услед 
загађења бунарских (подземних) вода понирућим отпадним водама од 
становништва и стоке. У хемијском погледу одступања су најчешће у 
погледу концентрације гвожђа, мангана, амонијака, нитрата, нитрита и 
хлорида. Како пречишћавање сирове воде оваквог квалитета до 
квалитета воде за пиће није ни једноставно ни јефтино, то мештани или 
користе такву воду јер бољу немају, уздајући се у већ остварени 
имунитет, или за пиће све више конзумирају минералну воду, а у 
прошлости су чак забележена и хидрична обољења па и епидемије. 
 
Осим плитких, најчешће копаних бунара дубине између 10м и 20м, 
постоји и мањи број ''дубоких'', који су реализовани бушотинама дубине 
око 100 метара. Квалитет воде у њима је углавном бољи од вода плитких 
бунара, бар у погледу бактериолошке исправности, међутим у хемијском 
погледу, има параметара који тај квалитет компромитују.  
 
У разматраним насељима не постоје комунална предузећа или службе, 
јер јавних водовода и канализације нема, не рачунајући неколицину 
насеља у непосредној околини Краљева, док о регионалним 
саобраћајницама, електричној и телефонској мрежи брину градска 
предузећа.  
 
Третман фекалних отпадних вода и отпадних вода од стаја у овим 
насељима, предат је на бригу и савест сваком појединачном 
домаћинству. До појаве хидрофора и њихове примене, постојали су 
углавном провизорни и недовољно уређени суви нужници, да би са 
коришћењем хидрофора и бунарских пумпи и знатно већим утрошком 
воде, почела изградња сенгрупа и септичних јама. Међутим, ти објекти су 
и у пројектном и у изведбеном смислу претежно неодговарајући. Наиме, 
то су једнокоморни базени, најчешће зидани опеком и без дна, као 
понирући бунари. То је кориснике ослобађало обавеза њиховог чешћег 
пражњења, али је повећавало ризик од коришћења бунарске воде која се 
мешала са понирном загађеном отпадном водом.  
 
У новије време се за пријем фекалних и санитарних отпадних вода граде 
и коректне армирано-бетонске водонепропусне вишекоморне септичке 
јаме, али су то још увек спорадични случајеви. Пражњење предметних 
септичких јама углавном није регуларно ни у смислу редовности нити у 
смислу депоније за њихово изливање. Честе су интервенције за њихово 
пражњење тек када се оне, нарочито након већих или дужих киша, излију 
на површину терена. Осим тога, садржај јама се празни услужним 
цистернама градског предузећа или сопственим цистернама за 
одвожење осоке, и излива на дивљим депонијама, мањим теренским 
сеоским депресијама, поред или у најближе водотоке. Остала 
употребљена отпадна вода из домаћинстава се и даље претежно 
избацује у дворишта, или користи за заливање.  
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Сва домаћинства која гаје крупну стоку, имају најчешће уз саме стаје 
депоније за изђубравање, а нека и на погодним местима у дворишту. У 
нешто већем проценту су заступљене неуређене депоније непосредно на 
тле, мада је значајан број и избетонираних или озиданих јама (танквана). 
Јаме за одлагање  су ређе заступљене, тако да је одлагање таквог 
садржаја и даље доста примитивно (колицима на најближу њиву или 
башту). 
 
Домаћинства која гаје већи број грла крупне стоке, углавном имају 
бетонске базене за стајњаке и осочне јаме, углавном недовољних 
димензија за актуелне потребе и адекватан режим изђубривања.  
 
Претходно описани начин одвођења отпадних вода је хигијенски и 
здравствено неисправан, а није ни у складу са техничким нормативима и 
прописима. Једини исправан начин за решавање овог проблема и 
спречавање загађења животне средине, а пре свега извора 
водоснабдевања је организовано сакупљање, одвођење и 
пречишћавање отпадних вода пре упуштања у реципијент.  
 
Органи локалне самоуправе Краљева и стручне службе у последње 
време придају посебну пажњу планирању третмана отпадних вода града 
из сеоских насеља на територији града Краљева, као стратешком и 
планском определењу за дугорочни период. У прилог томе иде и израда 
ове Стратегије. 
 
Предмет Стратегије је сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних 
вода са територије града Краљева, а све у циљу одржавања и заштите 
квалитета површинских и подземних вода као извора водоснабдевања. 
Из тог разлога за потребе израде Студије, сва насеља на територији 
града Краљева подељена су према хидрографским карактеристикама, 
односно према припадности једном од 5 релевантних сливних подручја: 

• Слив реке Западне Мораве 
• Слив реке Ибра 
• Слив реке Груже 
• Слив реке Студенице 
• Слив реке Лопатнице 

 
На територији града Краљева има 91 насеље, подељених у 68 месних 
заједница. У наставку је дат приказ постојећег стања санитације у свакој 
Месној заједници на основу постојећих подлога, проспекције терена и 
спроведене анкете. У прилогу број 6 дат је образац анкете који је био 
достављен свим Месним заједницама на територији града. Попуњени 
анкетни листови од стране представника Месних заједница, налазе се у 
архиви обрађивача Студије.  
 
Ради боље прегледности на слици 3 дата је карта R 1:200.000 на којој је 
назначен положај свих насеља, а на слици 4 карта Месних заједница са 
припадајућом територијом.  
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2.1 ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
КРАЉЕВА 
 
Први урбанистички план града Краљева донет је 1827. године са тргом у 
центру и ортогоналним распоредом улица. Централно језгро града 
сачувало је ове урбанистичке одлике до данас. Центар града и данас 
обележавају приземне породичне куће препознатљиве архитектуре са 
одликама српске чаршије из XIX и почетка XX века. То се може и данас 
видети по старим зградама из овога периода као што су: Господар Васин 
конак (1830), Окружно начелство (1870), Гимназија (1873), 
Пољопривредна школа, затим Аџића кућа и Швапчића кућа.  
 
2.1.1 Водоснабдевање 
 
Постојећи систем водоснабдевања града Краљева и неколико 
приградских насеља заснива се на коришћењу подземних вода у 
приобаљу Ибра на локацијама „Жичко поље“ и „Конарево“. Постојеће 
извориште се састоји од система бунара и дренажа са сабирним 
цевоводима и две црпне станице за потис воде у дистрибутивну мрежу.  
 
У циљу повећања издашности, у датим условима ограниченог простора, 
у функцији је и део система за вештачку инфилтрацију, који се састоји од 
црпне станице за захват воде из реке Ибар и три инфилтрациона базена. 
Капацитет изворишта износи око 340 l/s. Ова количина воде није 
довољна за тренутно прикључене кориснике, па се посебно у летњим 
месецима осећа несташица воде. Од техничко-технолошких мера 
обезбеђења квалитета воде за пиће, постоји само дезинфекција воде 
хлором, пре упућивања у дистрибуциону мрежу града.  
 
Водопривредном основом Републике Србије предвиђено је да се 
постојеће извориште поред Ибра и поред спорадично нарушеног 
квалитета воде, задржи трајно у систему водоснабдевања, уз 
спровођење мера на санацији, техничко-технолошкој надградњи и 
делимичном проширењу капацитета до 400 l/s. 
 
Водоводна мрежа, осим градског језгра покрива и приградска насеља: 
Кованлук, Рибница, Берановац, Жича, Чибуковац, Адрани и делом 
Ковачи. У случају повећања капацитета изворишта или обезбеђења 
додатних количина питке воде са неког алтернативног изворишта, 
планирано је даље проширивање водоводне мреже и прикључивање још 
насеља. У систему постоје два резервора: југо-источно од Краљева, у 
Берановцу је резервоар „Шумари“, а западно од Краљева је 
новоизграђени резервоар „Дракчићи“ у истоименом насељу.  
 
2.1.2 Канализација 
 
Главна колекторска мрежа 
Осим уже градске зоне, постојећем систему гравитирају и насеља: 
Грдица, Жича, Ковачи, Рибница и Кованлук. У току је изградња колектора 
∅ 400 ка насељу Адрани. Основна подела је на насеља и зоне на левој и 
десној обали Ибра. 
 
Главну колекторску мрежу леве обале Ибра чине: 
 

• Северни колектор који прихвата отпадне воде Јарчујка, Грдице и 
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индустријске зоне, а у току је изградња колекторске мреже у 
насељу Адрани које такође гравитира овом колектору. 

• Централни градски колектор. 
• Јужни колектор постављен обалом Ибра за прихват отпадних вода 

нижих градских зона и насеља на десној обали. 
 
Северни градски колектор урађен је од цеви пречника: DN 400, DN 600, 
DN 700 и DN 800. Траса колектора: 
 

• Узводна деоница DN 400 иде улицама: Ђуре Ђаковића, Адранска, 
Живојина Лазића, до раскрснице са улицом Алимпија Јанковића 
где се планира прикључење адранског колектора у изградњи.  

• Деоница DN 600 постављена је у улицама: Алимпија Јанковића, 
Бранка Ћопића, Василија Кочовића, Ада, Радивоја Ковинића Јуде 
до раскрснице са Авијатичарском на којој је смештена пумпна 
станица Грдица.  

• Колектор даље прати северну границу Фабрике Вагона и 
Магнохрома до Доситејеве улице - деоница DN 700. 

• Низводна деоница DN 800 прати железничку пругу Краљево-
Крушевац до локације PPOV. 

 
Централни градски колектор урађен је од цеви пречника: DN 500, DN 600, 
DN 600/1100 и DN 1200. Траса колектора: 
 

• Узводна деоница DN 500 иде улицама: Браће Јевремовић, 
Чибуковачких партизана до раскрснице са Карађорђевом улицом, 
где постоји улив колектора DN 350 из исте.  

• Деоница DN 600 постављена је Карађорђевом улицом, затим 
улицама Олге Јовичић Рите, Цара Лазара и Октобарских Жртава 
до раскрснице са улицом Димитрија Туцовића.  

• Колектор даље прати улице Димитрија Туцовића и Доситејеву до 
Магнохрома, где скреће ка Ибру (локалитет Сијаће поље са 
испустом). Ова деоница урађена је цевима јајастог профила DN 
600/1100. Пројектован пад деонице је 0,18 %. 

• Пре испуста, спаја се јужним колектором и наставља обалом Ибра 
ка локацији PPOV. Деоница је изведена од цеви округлог пресека 
DN 1200. 

 
Јужни градски колектор изведен је обалом Ибра од цеви округлог 
пресека DN 1000.  
 
Основна колекторска мрежа десне обале Ибра састоји се од Жичког 
колектора и Рибничког колектора: 
 

• Траса Жичког колектора иде Жичком улицом до Ковачког потока 
(DN 500), затим DN 600 до раскрснице са Цељском, а потом DN 
800 Цељском, Милутина Кекерића, Прешерновом, Мирослава 
Андрића, Душана Поповића до раскрснице са Излетничком где се 
улива Рибнички колектор DN 500, а затим ка Ибру где се излива. 
Пролаз испод Ибра није урађен. На колектор је прикључено и 
насеље Ковачи. 

• У Рибници су урађена два колектора DN 250 кроз улице Ђуре 
Дукића и Рибничких партизана и улице Излетничка и Иве Андрића. 
Они се на раскрсници Ђуре Дукића и Излетничке спајају у 
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колектор DN 500 који је улива у Жички колектор. Кроз централни 
део Рибнице у Црногорској улици постоји и колектор DN 400.  

 
Подаци о трасама колекторске мреже насеља Кованлук и Ратина нису 
били доступни. 
 
Постројење за пречишћавање отпадних вода 
 
Техничка документација постројења за пречишћавање отпадних вода 
Краљева урађена је 80-тих година прошлог века, међутим, тај пројекат 
никада није до краја реализован. Постројење је лоцирано источно од 
Краљева, на левој обали Ибра, непосредно пре ушћа у Западну Мораву.  
 
Пројектом је предвиђено примарно (механичко) и секундарно (биолошко) 
пречишћавање отпадне воде са завршним хлорисањем и линијом за 
обраду муља. У оквиру примарног пречишћавања предвиђени су објекти 
за смештај решетки, аерисани песколов са хватачем масти и примарни 
таложници. За секундарно пречишћавање предвиђени су биолошки 
базени и накнадни таложници са црпном станицом за рециркулацију 
муља. Остали објекти намењени су третману муља и контроли процеса 
пречишћавања.  
 
Пројектоване су две симетричне линије од по 156.000 ES што је 
омогућавало фазну градњу. Заједнички објекти за обе линије били би 
црпна станица са решеткама, аерисани песколов и објекти за третман 
муља. Изградња је започета, објекти за механички третман отпадне воде 
су изведени и пуштени у рад, а онда се стало са радовима.  
 
У међувремену, технологија пречишћавања отпадних вода је 
узнапредовала, демографска кретања су се променила, па је потребно 
ревидовати постојеће технолошко решење и по питању примењеног 
процеса и по питању капацитета постројења. На слици 5 дата је 
прегледна ситуација пројектованог постројења преузета из поменуте 
техничке документације. 
 
2.1.3 Мерени подаци градског водовода 
 
За потребе израде Студије прибављени су подаци од ЈКП "Водовод" - 
Краљево о фактурисаним количинама воде за предходне две године 
приказани у табели број 1. 
              Табела 1 

Година Количина 
воде УКУПНО (м3) Qsr,god (l/s) 

2005 
дистрибуиран

 
5.725.996 181.57 

испуштено 4.919.024 155.98 

2006 
дистрибуиран

 
6.322.992 200.50 

испуштено 4.769.412 151.24 
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2.2 НАСЕЉА У СЛИВУ РЕКЕ ЗАПАДНЕ МОРАВЕ 
 
МЗ Адрани 
МЗ Адрани припада I групи насеља према подели Локалног Еколошког 
Акционог Плана за сеоске и приградске Месне заједнице. Адрани се 
налазе северо-западно од Краљева, у његовој непосредној близини уз 
Ибарску магистралу. Кроз насеље протиче Мусина река. 
 
Ова Месна заједница обухвата 11 засеока са око 2.400 домаћинстава. 
Примарна делатност становништва је пољопривреда и приватна 
делатност. Одликује се прилично добро развијеном путном 
инфраструктуром. Водоснабдевање је углавном индивидуално по 
домаћинствима, док је мањи број  њих прикључен на локални водовод у 
насељу Бубан.  Поједина домаћинства су вршила испитивања квалитета 
питке воде спорадично и утврђено је да квалитет варира у зависности од 
дубине бунара и удаљености од стајњака и септичких јама.  
 
За део насеља од Грдице до Мусине реке, тренутно је у изградњи 
фекална канализација у дужини од неколико километара. Део фекалне 
канализације повезан је са Грдицом. Индивидуалне септичке јаме се 
празне цистернама или се садржај пумпама испушта површински у 
локалне канале. Удаљеност септичких јама од бунара је између 10–20м. 
У насељу постоје кланице и животињске фарме.  
 
МЗ Дракчићи 
МЗ Дракчићи припада I групи насеља и налази се на око 5 км западно од 
Краљева уз стари пут за Чачак. Обухвата 270 домаћинстава и састоји се 
од више мањих засеока. Становништво се углавном бави 
пољопривредом, малом привредом и занатством. Путна мрежа је 
просечно развијена, а кроз насеље протиче Мусина река и више мањих 
потока.  
 
Становништво се снабдева водом из копаних бунара дубине 10-15м и 
пет бушених бунара дубине преко 100м. Квалитет воде из бушених 
бунара је испитиван, док за копане бунаре не постоје никакви подаци.  
 
Отпадне воде се сакупљају у септичким и понирућим јамама или 
слободно отичу отвореним каналима поред путева. У насељу постоји 
неколико сточних фарми средње величине.  
 
МЗ Јарчујак 
МЗ Јарчујак припада I групи насеља и налази се на око 3 км од центра 
Краљева па се може сматрати његовим предграђем. Заузима подручје уз 
Ибарску магистралу. Обухвата око 4.500 домаћинстава у Доњем, 
Средњем и Горњем Јарчујку. Доњи Јарчујак је насеље збијеног типа, док 
је Горњи Јарчујак мешовитог типа. Улична мрежа је добро развијена и 
95% је асфалтирана. Кроз насеље протиче река Мусача.  
 
Највећи број домаћинстава (око 70%) водом се снабдева из градског 
краљевачког водовода. Око 20% домаћинства је водоснабдевање 
решило по мањим групама, док се свега 10% домаћинстава снабдева 
водом индивидуално. Квалитет воде из бунара се не испитује.  
 
У Доњем и Средњем Јарчујку постоји мрежа фекалне канализације којом 
се отпадне воде транспортују до градског колектора у Грдици. Дужина 
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канализационе мреже износи око 17.4 км. У Горњем Јарчујку скоро свако 
домаћинство има септичке јаме. 
 
Постоји пет фарми јунади у Горњем Јарчујку у којима се продукује већа 
количина осоке.  
 
МЗ Опланићи 
МЗ Опланићи припада I групи насеља и налази се северно од Краљева 
на око 4 км удаљености. Заузима подручје уз реку Западну Мораву и уз 
локалну саобраћајницу која повезује Ибарску магистралу од места 
Милочај до места Шумарице на путу Краљево - Крагујевац.  
 
Ова МЗ обухвата насеља: Ковачани, Подгорци, Парлог, Избица и Равни 
Гај са укупно 250 домаћинстава. Делатност становништва су 
превасходно пољопривреда и сточарство. Насеља су разбијеног типа са 
лошије развијеном путном мрежом. Једино је регионални пут 
асфалтиран док су остали локални путеви од макадама.  
 
У насељу постоји мањи локални водовод на који је прикључено 60 
домаћинстава, а састоји се од изворишта „Слатина“, резервоара од 30м3 
и мреже у дужини од 8 км. Квалитет воде се испитује код „Завода за 
јавно здравље – Краљево“. Остала домаћинства се снабдевају водом 
или по мањим групама или индивидуално из копаних и бушених бунара и 
из 3 мање каптаже. 
 
Отпадне воде се сакупљају у септичким или понирућим јамама или се 
одводе површински по терену и директно у мање локалне водотоке. 
Удаљеност септичких јама од бунара за водоснабдевање је 20-50м. 
 
МЗ Ратина 
МЗ Ратина припада I групи насеља и налази се на око 10 км југо-источно 
од Краљева уз пут Краљево – Врњачка Бања. Састоји се из следећих 
насеља: Ратина-центар, Шумари,Совљак, Ливачине, Крушак, Панчево, 
Треб. мала, Чурлићка мала. Укупан број домаћинстава је око 1.500. 
Становништво је запошљено у индустрији и пољопривреди. Насеља су 
збијеног и мешовитог типа према структури становања. Путна мрежа је 
различито развијена у зависности од реона МЗ. Кроз  насеље протичу 
реке Ибар, Западна Морава, Ратинска река и више мањих потока.  
 
У МЗ има неколико локалних водовода: систем „Гружа“, извор 
„Ђуровићи“ и водоводна мрежа у делу горње Ратине. Домаћинства се 
делом снабдевају и индивидуално из копаних бунара или мањих 
каптажа. Ипитивање исправности воде за пиће вршено је у неколико 
наврата код „Завода за јавно здравље – Краљево“. У насељу је у 
прошлости забележена појава хидричне епидемије и то 2004/2005 у 
школи и 2000/2001 код фабрике сточне хране. У оба случаја узрок 
епидемије била је загађена вода.  
 
Од центра села до Ибра са леве и десне стране пута постоји 
канализација урађена по општем систему у дужини од 5.5 км. Излив је 
директно у реку Ибар без икаквог претходног третмана. Предвиђено је да 
се ова канализација прикључи на колектор у Сијаћем пољу.  
 
Тамо где је третман отпадних вода решен индивидуално, оне се одводе 
углавном у локалне водотокове, површински или у неадекватне септичке 
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јаме лоциране веома близу бунара. У насељу постоје и специфични 
загађивачи (кланица, хладњача, млекара и неколико индустријских 
погона) који своје отпадне воде испуштају директно у реке.  
 
МЗ Врдила 
МЗ Врдила припада II групи насеља и налази се на око 12 км западно од 
Краљева на локалном путу ка Пекчаници. Обухвата 335 домаћинстава. 
Становништво се углавном бави пољопривредом, док је један број 
запослен и у предузећима. Према структури становања, насеље је 
разбијеног типа. Путна мрежа је средње развијена. Део путева је 
асфалтиран, док је остатак насут макадамом. У насељу постоји водоток 
који повремено пресушује.  
 
Становништво се водом снабдева углавном индивидуално из копаних 
бунара, а постоје и три мања водовода са око 25 домаћинства који лоше 
функционишу.  
 
Отпадне воде домаћинстава се сакупљају у септичким јамама или се 
одводе површински по терену. Просечна удаљеност септичких јама од 
бунара је 30м. 
 
МЗ Лазац 
МЗ Лазац припада II групи насеља и налази се на крајњем западу 
триторије града Краљева, на граници са општином Лучани и градом 
Чачком. Насеље обухвата око 300 домаћинстава чија је основна 
делатност пољопривреда. Према структури становања, насеље је 
мешовитог типа са слабо развијеном путном инфраструктуром. Кроз 
насеље протиче више мањих потока. 
 
Становништво се водом снабдева из природних извора, каптажа и 
копаних бунара. У Горњем Ласцу постоји извориште "Јастребар" 
капацитета 1.5 l/s. Вода се сакупља у сабирном резервоару одакле се 
заједничким цевоводом дужине око 10 км одводи у резервоар "Лазац" из 
кога се водом снабдева 64 домаћинства. Од резервоара "Лазац" цевовод 
се грана ка резервоарима "Лукавац" и "Горња Мала" из којих се водом 
снабдева још 200 домаћинстава, школа и амбуланта у насељима Мрсаћ, 
Буковица и Самаила. Укупна дужина мреже водовода "Јастребар" је око 
60 км. Квалитет воде се испитује повремено код „Завода за јавно 
здравље – Краљево“. 
 
У насељу не постоји организован систем за сакупљање отпадних вода, 
већ свако домаћинство њихов третман решава појединачно, углавном 
неисправно и нехигијенски.  
 
МЗ Самаила 
МЗ Самаила припада II групи насеља и налази се на око 20 км северо-
западно од Краљева, на старом путу Краљево – Чачак. Обухвата 
насеља: Горња Мала, Доња Мала и Лукавац са око 600 домаћинстава. 
Основна делатност становништва је пољопривреда и сточарство. Према 
структури становања МЗ се састоји од мањег центра збијеног типа и 
више расутих засеока. Путеви су слабије развијени, а кроз насеље 
протиче Лазачка река.  
 
Водоснабдевање је решено делом индивидуално из копаних бунара, а 
делом из  водовода "Јастребар" са извориштем у Горњем Ласцу. 
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Квалитет воде повремено контролише „Завод за јавно здравље – 
Краљево“.  
 
Фекални канализациони колектор постоји само у центру села у дужини од 
око 500м. Излив колектора је у заједничку септичку јаму која се празни 
преко прелива у реку. Ова „главна“ септичка јама налази се на око 50-
60м удаљености од четири локална бунара. Остала домаћинства имају 
индивидуалне септичке јаме.  
 
У центру села постоји стругара у оквиру које је парионица дрвета. 
Отпадне воде из процеса парења уливају се у поменути сеоски колектор. 
МЗ Буковица 
МЗ Буковица припада II групи насеља и налази се западно од Краљева 
уз пут који од старог пута Краљево – Чачак води до Буковице. 
 
Домаћинства се водом снабдевају из водовода "Јастребар" са 
извориштем у Горњем Ласцу, а поједина и из индивидуалних копаних 
бунара. Квалитет воде повремено контролише „Завод за јавно здравље – 
Краљево“.  
 
МЗ Милочај 
МЗ Милочај припада II групи насеља и налази се на око 15 км северно од 
Краљева уз Ибарску магистралу. Обухвата око 250 домаћинстава чија је 
основна делатност пољопривреда. Према структури становања, насеље 
је мешовитог типа. Путна инфраструктура је средње развијена, а кроз  
насеље протиче поток Градинац.  
 
Домаћинства се водом снабдевају индивидуално или по мањим групама. 
Код заједничког водоснабдевања, вода се црпи из бунара поред Западне 
Мораве, затим се пумпа у резервоар, а одатле се гравитацијом 
дистрибуира потрошачима. Квалитет воде се испитује у „Заводу за јавно 
здравље – Краљево“ и анализе показују да вода није исправна за пиће. 
1986. године јавио се случај хидричне епидемије жутице.  
 
У насељу не постоји организован третман отпадних вода, већ свако 
домаћинство има септичке јаме које се преко прелива празне у водотоке. 
Септичке јаме су најчешће лоциране веома близу бунара. У насељу 
постоје кланице које потпуно неконтролисано и без икаквог 
предтретмана испуштају отпадне воде директно у водотоке.  
 
МЗ Драгосињци 
МЗ Драгосињци припада II групи насеља и налази се на око 10 км југо-
источно од Краљева уз локални пут. Обухвата насеља: Драгосињци, 
Старо село и Церовик са око 250 домаћинстава. Основна делатност 
становништва је пољопривреда. Насеља су разбијеног типа са више 
мањих засеока и лоше развијеном путном мрежом. Кроз насеље протичу 
Ивановска река, Товарница и Савов поток.  
 
Водоснабдевање је организовано у 2-3 заједничка водовода, који су 
тренутно у лошем стању и дају воду незадовољавајућег квалитета. Вода 
из локалних водовода није никад испитивана у погледу квалитета. 
Каптаже које се користе за водоснабдевање, висински се налазе изнад 
кућа, па нису угрожена процуривањем садржаја из септичких јама. 
 
Отпадне воде из домаћинстава одводе се у септичке и понируће јаме, 
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затим површински по терену или директно у локалне водотоке. У насељу 
не постоје специфични загађивачи.  
 
МЗ Стубал 
МЗ Стубал припада II групи насеља и налази се на крајњем истоку 
територије града Краљева на граници са општинама Трстеник и Врњачка 
Бања. Заузима подручје на левој обали Западне Мораве. Обухвата 
насеља: Лучица, Мурово брдо, Центар, Чајна и Ерска Мала са око 400 
домаћинстава. Становништво се бави пољопривредом и услужним 
делатностима. Структура насеља је мешовитог типа са осредње 
развијеном путном мрежом. Кроз насеље протиче река Западна Морава 
и два локална потока.  
 
Становништво се снабдева водом из мањих каптажа и из копаних бунара 
и то индивидуално или заједнички по неколико домаћинстава. Анализе 
квалитета воде рађене су у „Заводу за јавно здравље – Краљево“ и 
показало се да вода није задовољавајућег квалитета са аспекта тврдоће 
и бактериолошке исправности.  
 
Отпадне воде домаћинстава одводе се у индивидуалне септичке јаме 
или се испуштају директно у водотоке и јаруге. Септичке јаме су на 
просечној удаљености од 20-30м у односу на бунаре. У насељу не 
постоље никакви специфични загађивачи. 
 
МЗ Обрва 
МЗ Обрва припада II групи насеља и налази се северо-западно од 
Краљева на око 14 км удаљености. Заузима подручје на левој обали 
Западне Мораве. У насељу има око 160 домаћинстава чија је основна 
делатност пољопривреда. Према структури становања, насеље је 
збијеног типа. Путна инфраструктура је у фази изградње, а кроз насеље 
протичу потоци Бубан и Лађевачки. 
 
Водоснабдевање становништва је индивидуално по домаћинствима 
помоћу ручних пумпи и хидрофора. Вода се одликује великом тврдоћом 
што су потврдиле и анализе рађене у „Заводу за јавно здравље – 
Краљево“.  
 
Највећим делом отпадне воде из домаћинстава одводе се површински 
по терену, у водотоке и јаруге, а мањи број домаћинстава има септичке 
јаме изграђене у близини бунара. У насељу постоје и кланица 
живинарске фарме, млекара и велика фарма свиња које своје отпадне 
воде, такође, без икаквог третмана упуштају директно у водотоке.  
 
МЗ Мусина Река 
МЗ Мусина Река припада II групи насеља и налази се северо-западно од 
Краљева на око 8 км удаљености. МЗ се састоји од центра села и 
засеока Димитријевићи и Јоковићи у којима има око 100 домаћинстава. 
Становништво се бави пољопривредом. Путна мрежа је средње 
развијена, а кроз насеље протиче Мусина река.  
 
Становништво се водом снабдева из копаних бунара индивидуално или 
по мањим групама. Квалитет воде није испитиван. Отпадне воде се 
сакупљају у септичким јамама удаљеним 50 и више метара од бунара.  
 
МЗ Поповићи 
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МЗ Поповићи припада II групи насеља и налази се на око 6 км северно 
од Краљева на путу Милочај – Шумарице. Заузима подручје на левој 
обали Западне Мораве. У насељу има око 90 домаћинстава чија је 
примарна делатност пољопривреда. Насеље је мешовитог типа по 
структури насељености и састоји се од више мањих засеока. Путна 
мрежа је слабо развијена, а кроз центар села протиче локални поток.  
 
Водоснабдевање је организовано по мањим групама домаћинстава. 
Постоје 3 мања водовода од којих се један снабдева водом из природног 
извора, а остали из бунара. Квалитет воде испитује се само у школи и 
анализе често показују да је вода бактериолошки неисправна. Отпадне 
воде се сакупљају у септичким јамама појединачно по домаћинствима, а 
неретко се одводе и површински по терену.  
 
МЗ Лађевци 
МЗ Лађевци припада II групи насеља и налази се на крајњем северу 
територије града Краљева уз Ибарску магистралу. Граничи се са 
општином Кнић. У насељу има око 450 домаћинстава чија је примарна 
делатност пољопривреда. Лађевце чини девет мањих засеока. Кроз 
насеље протичу Лађевачки поток и Тавничка река.  
 
У Доњим Лађевцима постоји заједнички водовод из кога се водом 
снабдева око 250 домаћинстава, школа, Здравствена станица и остале 
установе. Овај водовод се састоји из изворишта (копани бунар), 
разводне мреже дужине 5 км и резервоара. Воду из овог водовода 
контролише „Завод за јавно здравље – Краљево“ и до сада се показало 
да је задовољавајућег квалитета. У насељу постоји још неколико 
заједничких водовода за по неколико домаћинстава који се водом 
снабдевају из мањих каптираних извора, док се остатак становништва 
снабдева из индивидуалних копаних бунара.  
За петнаестак корисника у „Варошици“ Лађевци изграђен је 
канализациони колектор дужине око 350м којим се отпадне воде одводе 
директно у Лађевачки поток. Остатак домаћинстава или има септичке 
јаме, или своје отпадне воде излива директно у канале поред путева и 
локалне водотоке и јаруге. Од специфичних загађивача у насељу постоји 
кланица која своје отпадне воде одводи у таложнике, међутима у 
периодима интензивних падавина део тих отпадних вода разлива се по 
терену. Отпадне воде ове кланице редовно се контролишу од стране 
„Завода за јавно здравље – Краљево“.  
 
 
МЗ Цветке 
МЗ Цветке припада II групи насеља и налази се, такође, на северу 
територије града Краљева испод Лађеваца уз Ибарску магистралу. 
Једним делом граничи се са општином Кнић. У насељу има 320 
домаћинстава распоређених у више мањих засеока. Примарна 
делатност становништва је сточарство. Путна мрежа је солидно 
развијена, а кроз насеље протиче Цветачки поток.  
 
Водоснабдевање је организовано по мањим групама домаћинстава и то 
каптирањем мањих извора. Исправност воде се не контролише редовно. 
Отпадне воде од становништва уливају се директно у поток или у канале 
поред путева, а део домаћинстава има изграђене септичке и понируће 
јаме. У насељу је и неколико кланица и више фарми за тов јунади. 
Отпадне воде ових загађивача испуштају се директно у водотоке без 
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предтретмана. 
 
 
МЗ Чукојевац 
МЗ Чукојевац припада II групи насеља и налази се на истоку територије 
града Краљева, на левој обали Западне Мораве и једним делом се 
граничи са општином Врњачка Бања. Насеље обухвата око 450 
домаћинстава чије се становништво бави углавном пољопривредом и 
мањим делом приватним предузетништвом. Према структури становања, 
насеље је мешовитог типа. Путна инфраструктура је јако слабо 
развијена. Углавном су то локални макадамски путеви. Кроз насеље 
протиче Западна Морава, Гледићка река и неколико локалних потока.  
 
Становништво се водом снабдева углавном индивидуално или по мањим 
групама домаћинстава из копаних бунара дубине око 25м и из мањих 
каптажа. Квалитет воде се ретко испитује.  
 
Отпадне воде се сакупљају у септичким јамама или одводе директно у 
водотоке и површински по терену. Удаљеност септичких јама од бунара 
је између 20м и 50м. У насељу постоји неколико већих фарми и мањи 
број занатских радионица без посебног третмана отпадних вода.  
 
МЗ Врба 
МЗ Врба припада II групи насеља и налази се на око 10 км југо-источно 
од Краљева, на десној обали Западне Мораве уз пут Краљево – Врњачка 
Бања. МЗ обухвата насеља Врба и Заклопача са укупно 1200 
домаћинстава. Становништво се бави пољопривредом. Према структури 
становања, насеље је разбијеног типа са недовољно развијеном путном 
мрежом. Од водотока који протичу кроз насеље, ту су: Товарница и 
Плоча.  
 
У насељу постоји неколико заједничких изворишта водоснабдевања: 
Топлик, Изворак, Каменац и Запис из којих се водом снабдевају мање 
групе домаћинстава. Остатак становништва се снабдева водом из 
индивидуалних копаних бунара.  
 
Отпадне воде се одводе у индивидуалне септичке јаме, затим 
површински по терену и директно у водотоке. Локалне септичке јаме 
налазе се углавном врло близу бунара. У насељу не постоје специфични 
загађивачи.  
 
МЗ Раваница 
МЗ Раваница припада III групи насеља и налази се у брдско-планинском 
подручју на крајњем истоку територије града Краљева. Граничи се са 
општином Рековац. МЗ обухват 185 домаћинстава чија је основна 
делатност земљорадња и сточарство. Насеље је мешовитог типа и 
састоји се из више мањих засеока са врло слабо развијеном путном 
инфраструктуром. Кроз насеље протичу потоци Чапљак и Гаревац.  
 
Водоснабдевање је организовано по мањим групама домаћинстава и то 
из мањих каптажа и копаних бунара. Контрола квалитета воде са 
повремено обавља у „Заводу за јавно здравље – Краљево“. Отпадне 
воде се сакупљају у септичким јамама.  
 
МЗ Лешево 
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МЗ Лешево припада II групи насеља и налази се у брдском подручу на 
крајњем истоку територије града Краљева. Граничи се са општином 
Трстеник. У насељу има 87 домаћинстава са типично пољопривредном 
делатношћу. Према структури становања, насеље је мешовитог типа и 
састоји се из више мањих засеока.  Кроз насеље протиче Лешевачка 
река.  
 
У насељу постоје изворишта Врело и Лаз из којих се организовано 
снабдева водом више домаћинстава. Остатак ових система чине 
резервоари и разводна мрежа. Остала домаћинства водоснабдевање 
решавају индивидуално из бунара и мањих каптажа.  
 
Отпадне воде из домаћинстава се одводе у индивидуалне септичке јаме, 
затим површински по терену или директно у водотоке. Локалне септичке 
јаме налазе се на задовољавајућој удаљености од бунара. У насељу не 
постоје специфични загађивачи.  
 
МЗ Тавник 
МЗ Тавник припада II групи насеља и налази се на 16км северозападно 
од Краљева, уз Ибарску магистралу. Граничи се са градом Чачком. 
Укупан број домаћинстава у насељу је 395. Становништво се бавим 
ратарством, воћарством и сточарством. Насеље је мешовитог типа и 
чине га пет мањих засеока са путном мрежом у лошем стању. Кроз МЗ 
протичу реке Тавничка и Вољавча.  
 
У насљу постоји један већи водоводни систем на који је прикључено 250 
корисника, који се водом снабдевају из копаног бунара. У систему су два 
резервоара и 8 км разводне мреже. Остала домаћинства се водом 
снабдевају из 5 мањих заједничких водовода и индивидуално из копаних 
бунара и мањих каптажа. Анализе воде врше се само за велики систем и 
то код "Завода за јавно здравље - Краљево".  
 
Отпадне воде се одводе у септичке јаме и површински по терену. 
Организованог одвођења отпадних вода нема.  
 
 
МЗ Мрсаћ 
МЗ Мрсаћ припада  II групи насеља и налази се 8км северозападно од 
Краљева, уз стари пут Краљево – Чачак. Обухвата насеља Доње Село, 
Горње Село и Грабак са око 400 домаћинстава. Становништво се бави 
ратарством и сточарством. Према структури становања, насеље је 
мешовитог типа. Кроз МЗ протичу Мрсаћка река и Западна Морава.  
 
Водоснабдевање је решено индивидуално или по мањим групама. Око 
20-ак домаћинстава, водом се снабдева са водоводног система 
"Јастребар" из Ласца. Остатак становништва користи копане и бушене 
бунаре. 
 
Отпадне воде се одводе у септичке јаме и површински по терену. 
Просечна удаљеност бунара од септичких јама је од 20м до 100м. Од 
специфичних загађивача на територији МЗ има неколико фарми говеда и 
свиња.  
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МЗ Годачица 
МЗ Годачица припада II групи насеља и налази се у брдско-планинском 
подручју на крајњем североистоку територије града Краљева. У насељу 
има 392 домаћинства чије се становништво бави пољопривредом. Према 
структури становања, насеље је мешовитог типа са лоше развијеном 
путном мрежом. Кроз МЗ протичу Гледићка и Црна река.  
 
Становништво се највећим делом снабдева водом из мањих заједничких 
водовода који подмирују потребе неколико домаћинстава. Остатак се 
водом снабдева индивидуално из бунара. Отпадне воде се прикупљају у 
индивидуалним септичким и понирућим јамама које се налазе на 20-30м 
удаљености од бунара. У насељу постоји стругара.  
 
МЗ Бапско поље 
МЗ Бапско поље припада II групи насеља и налази се на крајњем 
северозападу територије града Краљева, на граници са градом Чачком. 
Заузима простор на десној обали Западне Мораве, уз стари пут Краљево 
– Чачак. Становништво из 82 домаћинства углавном се бави 
пољопривредом. Насеље је мешовитог типа градње са недовољно 
развијеном путном мрежом.  
 
Водоснабдевање је индивидуално, из копаних бунара дубине између 9 и 
14м. Отпадне воде се сакупљају у септичким јамама које услед лошег 
одржавања и нередовног пражњења преливају или директно у канале 
поред пута. Бунари су на просечној удаљености од 20м до 80м од 
септичких јама. Осим фарми, нема других специфичних загађивача.  
 
МЗ Трговиште 
МЗ Трговиште припада III групи насеља и налази се у брдско – 
планинском подручју на крајњем северу територије града Краљева и 
граничи се са општином Кнић. У насељу је 22 домаћинства са 
становништвом које се бави пољопривредом. Мешовитог је типа градње 
са лоше развијеном путном мрежом. Кроз насеље протиче 
Трговиштанска река.  
 
Становништво се водом снабдева индивидуално или по мањим групама 
домаћинстава. Одвођење отпадних вода је, такође, решено 
индивидуално у септичке јаме.  
 
МЗ Гледић 
МЗ Гледић припада III групи насеља и налази се у брдско-планинском 
подручју на крајњем североистоку територије града Краљева, на граници 
са општином Кнић. 
 
МЗ Грдица 
МЗ Грдица припада I групи насеља. Представља предграђе Краљева, на 
2 км северно од самог града. Налази се на десној обали Западне 
Мораве. 
 
МЗ Дедевци 
МЗ Дедевци припада II групи насеља и налази се западно од Краљева уз 
стари пут Краљево – Ивањица. 
 
МЗ Лешево МЗ Лешево припада III групи насеља и налази се у брдско-
планинском подручју на крајњем истоку територије града Краљева и 
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граничи се са општином Трстеник. 
 
МЗ Пекчаница 
МЗ Пекчаница припада II групи насеља и смештена је уз стари пут 
Краљево – Ивањица, у брдско – планинском подручју, на крајњем западу 
територије града Краљева и граничи се  са општином Лучани. Поред 
Пекчанице обухвата и насеље Станча које припада сливу Лопатнице. 
 
МЗ Роћевићи 
МЗ Роћевићи припада II групи насеља и налази се западно од Краљева, 
уз стари пут Краљево – Ивањица. 
 
МЗ Сирча 
МЗ Сирча припада I групи насеља и налази се 4км северно од Краљева, 
на левој обали Западне Мораве, уз локални пут који спаја Ибарску 
магистралу и магистрални пут Краљево – Крагујевац. 
 
2.3 НАСЕЉА У СЛИВУ РЕКЕ ИБРА 
 
МЗ Ковачи 
Насеље Ковачи припада I групи насеља, представља предграђе 
Краљева и  налази се на 2 км југозападно од Краљева. Становништво се 
углавном бави пољопривредом и малом привредом. Према структури 
становања, насеље је збијеног и делом мешовитог типа. Делимично је 
покривено путном мрежом. Кроз насеље протичу Ковачки и Жички поток.  
 
Један број домаћинстава снабдева се водом организовано из градског 
водовода, док се остали снабдевају водом индивидуално из копаних 
бунара или по мањим групама домаћинстава (извор Студенац). Квалитет 
воде из локалних водовода се не испитује.  
 
Насеље је делимично покривено градском канализацијом. Постоји 
канализациони колектор дужине око 6 км који се улива у градску 
канализацију. Домаћинства која нису прикључена на овај колектор воду 
сакупљају у септичким јамама или је одводе директно у водотоке или 
површински по терену. У насељу постоји и више специфичних 
загађивача за које нема података о количини и квалитету отпадне воде 
која се без икаквог третмана упушта у водотоке.  
 
 
 
МЗ Жича 
МЗ Жича припада I групи насеља и налази се 4км југозападно од 
Краљева, уз локални пут Краљево – Матарушка бања, на десној обали 
Ибра. Обухвата Жичу и Готовац са 1400 домаћинстава. Радно способно 
становништво је запошљено у предузећима у Краљеву и мањим 
приватним фирмама у Жичи. Према структури становања, насеље је 
збијеног типа са релативно добро развијеном путном мрежом. Кроз 
насеље протичу Жичка река и Ибар.  
 
Део насеља се водом снабдева из градског водовода, а део из водовода 
Видосава – Б. Стена. Остатак домаћинстава водоснабдевање је решило 
индивидуално из мањих каптажа или бунара.  
 
У насељу постоји организовано одвођење отпадних вода 
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канализационом мрежом дужине око 7.5км. Отпадне воде се уливају у 
градску канализацију. Домаћинства око изворишта „Жичко поље“,- Жичке 
реке и Манастира Жиче одвођење отпадних вода још увек решавају 
индивидуално и то сакупљањем у септичким јамама. Ово представља 
алармантну чињеницу обзиром на близину изворишта са кога се водом 
за пиће снабдева град Краљево са околним насељима.  
 
МЗ Конарево 
МЗ Конарево припада I групи насеља. Налази се 7 км западно од 
Краљева, на левој обали Ибра, уз Ибарску магистралу – на делу према 
Новом Пазару. Обухвата насеља: Поље, Граб, Т. Станица, Јагњило, 
Стаза, Ђоковићи, Јанок у којима има око 1.200 домаћинстава чије се 
становништво бави пољопривредом, занатством, малом привредом и 
радом у мањим фирмама. Према структури становања, насеља су 
мешовитог типа. Путна инфраструктура је средње развијена, а кроз 
насеље протиче река Ибар.  
 
Један мањи број домаћинстава се водом снабдева са краљевачког 
градског водовода, док су остала домаћинства ослоњена на бунаре и 
мање каптаже. Тренутно су у току радови на проширењу градске 
водоводне мреже на територији насеља.  
 
У насељу не постоји организовани систем сакупљања отпадних вода, 
већ се оне одводе у септичке и понируће јаме, површински по терену и у 
најближе водотоке и јаруге. Осим домаћих употребљених вода, у насељу 
има и специфичних загађивача (кланице и стругаре са парионицама 
дрвета). О њима не постоје подаци о количини и квалитету испуштених 
отпадних вода. Неадекватан третман отпадних вода Конарева, обзиром 
на непосредну близину изворишта за водоснабдевање "Конарево", 
представља директну опасност по квалитет изворишта.  
 
МЗ Кованлук 
МЗ Кованлук припада I групи насеља и налази се 2 км југоисточно од 
Краљева, на ушћу Рибнице у Ибар, уз пут Краљево – Врњачка Бања. 
Представља предграђе Краљева на улазу из правца Крушевца. У 
насељу има 1145 домаћинстава. Према структури становања, насеље је 
збијеног типа са још увек прилично лошом путном инфраструктуром.  
 
Део становништва се водом снабдева организовано из градског 
водовода, а део индивидуално из копаних бунара. Квалитет бунарске 
воде је лош.  
 
У насељу постоји делимично изграђена фекална канализација за 
појединачна или неколико удружених домаћинстава. Сви канализациони 
колектори се изливају директно у Ибар. Поред отпадних вода 
домаћинстава, у Ибар се изливају и отпадне воде кланица, већих фарми 
и хладњача.  
 
МЗ Берановац 
МЗ Берановац припада I групи насеља и налази се 3 км југоисточно од 
Краљева, на магистралном путу Краљево – Крушевац. Заузима подручје 
десне обале реке Рибнице, пред самим ушћем у Ибар. МЗ обухвата 
насеља: Берановац, Јовац и Требиска Мала. Становништво ових насеља 
је највећим делом запошљено у друштвеном и приватном сектору, а 
мањи број су пољопривредници. Према структури становања, насеља су 
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мешовитог типа са делимично развијеном путном мрежом.  
 
Становништво се водом снабдева делом из градског водовода, а делом 
из два локална водовода са извориштима у Змајевцу и Провалама. 
Локални водоводи су недовољног капацитета за прикључени конзум. 
Квалитет воде контролише "Завод за јавно здравље - Краљево" 
Известан број домаћинстава се још увек водом снабдева из 
индивидуалних бунара.  
 
Насеље је делимично покривено фекалном канализационом мрежом која 
се улива у градску канализацију, али још увек није у надлежности "ЈКП 
Водовод Краљево".  Домаћинства која нису прикључена на канализацију, 
а налазе се углавном у Требиској Малој и Јовцу, своје отпадне воде 
сакупљају у септичким и понирућим јамама. 
 
МЗ Матарушка Бања 
МЗ Матарушка Бања припада I групи насеља и налази се неких 10 км 
југозападно од Краљева, на самој обали Ибра, уз Ибарску магистралу. 
Обухвата насеља: Матарушка Бања, Растока, Матаруге, Папратна са 
Црном Реком у којима је око 1.000 домаћинстава. Становништво се бави 
туризмом, угоститељством, пољопривредом и приватним 
предузетништвом. Структура насељености је углавном збијена, осим 
засеока Растоке, Матаруга и Папратне. Главне саобраћајнице су добро 
развијене, док су бочне улице делимично уређене. Подред Ибра кроз 
насеље протиче више мањих водотока: Црна река и потоци Балтички, 
Пећинац и Гушавац.  
 
У Матарушкој Бањи постоји локални водовод са извориштем преко пута 
цркве у бањи. Око изворишта нема непосредне и уже зоне санитарне 
заштите. Разводна мрежа и резервоар су застарели и у лошем су стању, 
а хлорисање је неадекватно. Све ово указује на високи степен ризика од 
потенцијалне хидричне епидемије. У бањи постоје још два локална 
водовода чији су корисници Старачки дом и Специјална болница „Агенс“, 
а чију исправност контролишу ВМА и "ЗЗЗ -Београд". Засеоци и 
домаћинства која нису прикључена на локални водовод, водом се 
снабдевају индивидуално или по мањим групама углавном из мањих 
каптажа.  
 
Фекална канализациона мрежа у центру бање постоји, али је у јако 
лошем стању услед неодржавања. У прошлости је постојао систем за 
пречишћавање отпадних вода који већ дуго није у функцији па се 
отпадне воде изливају у природну депресију правећи језеро из кога вода 
прелива директно у Ибар. Овај излив налази се узводно од изворишта 
"Жичко поље и Конарево" и представља озбиљну претњу за краљевачки 
водовод. Сеоска домаћинства ван центра бање поседују септичке јаме за 
сакупљање отпадних вода. У насељу постоје месара и кланица, као и три 
живинарске фарме.  
 
МЗ Рибница 
МЗ Рибница припада I групи насеља и налази се јужно од Краљева. 
Представља саставни део града, на десној обали Ибра. Заузима простор 
око ушћа Рибнице у Ибар. Становништво је углавном запошљено у 
државним установама и приватним предузећима. Заступљено је и 
приватно предузетништво и малим делом пољопривреда. У нижим 
деловима, у приобаљу, насеље је збијеног типа, а у вишим деловима је 
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разбијеног типа. Путна мрежа је добро развијена, са углавном 
асфалтираним коловозима.  
 
Највећи део домаћинстава (око 90%) водом се снабдева из градског 
водовода, а остатак индивидуално и из мањих локалних водовода.  
 
Насеље је опремљено фекалном канализационом мрежом. Отпадне 
воде се уливају у главни градски колектор. Око 10% домаћинстава није 
прикључено на канализацију, већ своје употребљене воде сакупљају у 
септичким јамама.  
 
МЗ Прогорелица 
МЗ Прогорелица припада I групи насеља и налази се 13 км југозападно 
од Краљева, на левој обали Ибра, уз Ибарску магисталу. Обухвата 
насеља: Бугарска чесма, Шамаровац, Вујовићи, Центар, Лакат, Поток 
Петровац и Брдо Јаћовићи. Становништво ради у фирмама или се бави 
пољопривредом. Према структури становања, насеља су мешовитог 
типа са више засеока. Путна мрежа је недовољно развијена.  
 
Водоснабдевање је решено индивидуално по домаћинствима и то из 
копаних бунара или мањих каптажа. Квалитет воде се не испитује. 
Употребљене воде се одводе површински по терену, директно у 
водотоке или у септичке јаме. Две групе домаћинстава у насељу 
организовале су третман својих отпадних вода заједнички. Њихове 
отпадне воде одводе се заједничким колекторима у два примитивна 
таложника. Удаљеност септичких јама од бунара је између 10 и 50 м.  
 
МЗ Чибуковац 
МЗ Чибуковац припада I групи насеља и налази се у предграђу Краљева, 
на 2км западно од града. Налази се на левој обали Ибра, уз Ибарску 
магистралу.  
 
МЗ Метикош 
МЗ Метикош припада II групи насеља и налази се 12 км јужно од 
Краљева, на локалном путу Краљево-Драгосињци. МЗ се састоји из више 
мањих засеока: Станчићи, Лаз, Брђанија, Металица и Шумари у којима 
има око 220 домаћинстава. Основна делатност становништва је 
пољопривреда. Најближи водоток је река Рибница.  
 
У насељу су изграђена два локална водовода. Засеок Станчићи користи 
воду из бушеног бунара, док засеоци Брђанија, Лаз и Металица користе 
воду са извора Врело и Власовац. Квалитет воде из ових водовода се не 
контролише и ни један од њих нема употребну дозволу!  
 
Отпадне воде из домаћинстава се сакупљају у септичким јамама или се 
одводе површински по терену и у локалне јаруге. У насељу постоје 
живинарске фарме и млекара.  
 
МЗ Гокчаница 
МЗ Гокчаница припада III групи насеља и налази се јужно од Краљева, у 
планинском подручју. Заузима подручје поред локалног пута који води од 
Ибарске магистале ка Александровцу и Брусу. Обухвата насеља: 
Борово, Гокчаница, Међуречје, Предоле и Рудњак у којима има око 240 
домаћинстава. Становништво се бави земљорадњом и сточарством. 
Према структури становања, насеље је разбијеног типа, састоји се од 10-
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ак засеока са неразвијеном путном мрежом. Кроз МЗ протичу Предолска 
и Колска река чијим спајањем настаје Река Гокчаница, у коју се улива и 
Рудњачка река. 
 
Водоснабдевање је индивидуално, као и третман отпадних вода. 
Детаљних података нема.  
 
МЗ Каменица 
МЗ Каменица припада  III групи насеља и налази се јужно од Краљева на 
око 16 км удаљености. Заузима подручје око пута Краљево – Гоч, уз реку 
Рибницу. Налази се у брдско-планинском подручју. Обухвата насеља: 
Брезна, Каменица, Мељаница, Јелова, Влашац и Добре воде.  Према 
структури становања, насеља су мешовитог типа са лоше развијеном 
путном инфраструктуром. Основна делатност становништва је 
пољопривреда. Хидрографска мрежа је добро развијена. Кроз МЗ 
протиче више мањих река и потока (Брезанска река, река 
Турија,Сокољска и Мељаничка река и Рибница).  
 
Водоснабдевање је решено индивидуално или по мањим групама 
домаћинстава и то најчешће каптирањем мањих природних извора. 
Квалитет воде није испитиван.  
 
Отпадне воде се одводе у септичке јаме лоциране у близини водотока 
или површински по терену. Специфичних загађивача нема.  
 
МЗ Бресник 
МЗ Бресник припада III групи насеља и налази се југозападно од 
Краљева, у планинском подручју које се простире изнад леве обале 
Ибра, дуж Ибарске магистрале. Обухвата насеља: Греда, Дубочица, 
Летнице, Јовар и Ћирице са око 75 домаћинстава. Примарна делатност 
становништва је сточарство. Структура становања је мешовитог типа са 
више мањих засеока. Кроз насеље протичу реке Дубочица и Дреница.  
 
Водоснабдевање је индивидуално из мањих каптажа са углавном добрим 
квалитетом воде. Употребљене отпадне воде се одводе површински по 
терену. Специфичних загађивача нема. 
 
МЗ Полумир 
МЗ Полумир припада III групи насеља и налази се југозападно од 
Краљева, у брдско-планинском подручју које се простире изнад леве 
обале реке Ибар, дуж Ибарске магистрале. Обухвата места Полумир и 
Церје са девет мањих насеља. Укупан број домаћинстава је 140. 
Становништво је већим делом запошљено у државним и приватним 
фирмама, док се мањи део бави пољопривредом. Путна мрежа је слабо 
развијена.  
 
Становништво се снабдева водом индивидуално и по мањим групама 
домаћинстава. За потребе водоснабдевања су каптирани мањи брдски 
извори. Анализе вршене на узорцима узетим из основне школе и 
железничке станице показују да је квалитет воде добар. Отпадне воде из 
домаћинстава одводе се у септичке јаме. Специфичних загађивача нема. 
 
 
МЗ Рудно 
МЗ Рудно припада III групи насеља и налази се југозападно од Краљева, 
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у брдско-планинском подручју и обухвата насеља Рудно, Бзовик, Река и 
Дражиниће. Карактеристично је да само Рудно припада сливу Ибра, док 
остала три насеља припадају сливу Студенице. Укупан број 
домаћинстава је 220, а становништво се бави углавном земљорадњом и 
сточарством и мањим делом прерадом дрвета. Структура становања је 
мешовитог типа. МЗ се састоји из ужег центра Рудна и више мањих 
засеока. До насеља постоји асфалтни пут, док је путна мрежа у насељу 
тренутно у изградњи. Кроз МЗ протичу река Бревина и Рашовски поток.  
 
До центра МЗ Рудно изграђен је магистрални цевовод, а тренутно се 
врше радови на изградњи разводне мреже. Овај водовод би требало да 
подмири потребе центра МЗ, док се становништво у засеоцима ослања 
још увек на индивидуалне изворе воде - мање каптаже. Испитивања 
квалитета воде се не врше.  
 
Одвођење отпадних вода је индивидуално решено и то у понируће јаме. 
Специфичних загађивача нема.  
 
 
 
МЗ Баре 
МЗ Баре припада III групи насеља и налази се у планинском подручју 
изнад десне обале Ибра и Ибарске магистрале, на 5км југоисточно од 
Ушћа. МЗ обухвата насеља Баре, Лозно, Бојаниће и Плана са укупно 90 
домаћинстава. Основна делатност становништва су земљорадња и 
сточарство. Према структури становања је  мешовитог типа.  
 
Водоснабдевање је решено самостално и по мањим групама 
домаћинстава. Квалитет воде није испитиван. Отпадне воде се одводе у 
септичке јаме и површински по терену. Специфичних загађивача нема.  
 
 
 
МЗ Брезна 
МЗ Брезна припада III групи насеља и налази се у планинском подручју 
јужно од Краљева, уз локални пут Краљево – Гоч. 
 
МЗ Замчање 
МЗ Замчање припада III групи насеља и налази се југозападно од 
Краљева, у планинском подручју изнад Ибарске магистрале и десне 
обале Ибра. 
 
МЗ Ушће 
МЗ Ушће припада III групи насеља и налази се на 50км јужно од 
Краљева. Заузима подручје на ушћу Студенице у Ибар, на Ибарској 
магистрали.  
 
 
2.4 НАСЕЉА У СЛИВУ РЕКЕ ГРУЖЕ 
  
МЗ Милаковац 
МЗ Милаковац припада II групи насеља и налази се североисточно од 
Краљева на левој обали Груже, уз магистрални пут Краљево-Крагујевац. 
Обухвата насеља Доњи и Горњи Милаковац са укупно 162 домаћинства. 
Насеља су по структури становања мешовитог типа са делимично 
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развијеном путном мрежом. Становништво се бави пољопривредом. 
Кроз насеље протиче река Гружа.  
 
Део становништва воду добија из водоводног система „Гружа“, док се 
остала домаћинства водом снабдевају из копаних бунара и са мањих 
каптажа индивидуално и по мањим грУпама.  
 
Употребљене отпадне воде одводе се у септичке јаме, површински по 
терену или директно у јаруге. Осим домаћинстава нема других 
загађивача.  
 
МЗ Сибница 
МЗ Сибница припада II групи насеља и налази се на крајњем 
североистоку територије града Краљева, на левој обали Груже, уз 
магистрални пут Краљево-Крагујевац. Граничи се са општином Кнић. 
Обухвата насеља Горња и Доња Сибница са укупно 84 домаћинства чији 
се становници баве пољопривредом. Насеља су мешовитог типа према 
структури становања.  
 
У погледу водоснабдевања, домаћинства су подељена у 4 групе које 
воду добијају из два извора: Вукинац и Цмиљевкац. Квалитет воде за 
пиће се не испитује.  
 
Отпадне воде из домаћинстава разливају се површински по терену или 
се упуштају у усеке и канале поред путева. Само мали број 
домаћинстава има септичке јаме чији су преливи, такође, упуштени у 
путне канале. Специфичних загађивача нема.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
МЗ Печеног 
МЗ Печеног припада II групи насеља и налази се североисточно од 
Краљева на десној обали Груже, уз магистрални пут Краљево-
Крагујевац. Насеље је мешовитог типа и састоји се од централног дела и 
6 мањих засеока са укупно 165 домаћинстава. Становништво се бави 
пољопривредом, а делимично је запослено у индустрији. Путна мрежа је 
слабо развијена. Кроз насеље протиче река Гружа и више мањих потока.  
 
Становништво се водом снабдева индивидуално или по мањим групама 
са локалних каптираних извора и делом организовано из водоводног 
система „Гружа“. Квалитет воде локалних изворишта је 
незадовољавајући.  
 
Отпадне воде се одводе у септичке јаме и директно у водотоке, док само 
у једном засеоку постоји изграђен канализациони колектор дужине око 
600 м који се излива у заједничку септичку јаму. Осталих загађивача у 
насељу нема. 
 
МЗ Милавчић 
МЗ Милавчић припада II групи насеља и налази се североисточно од 
Краљева на десној обали Груже, уз магистрални пут Краљево-
Крагујевац. Насеље је мешовитог типа и обухвата Станића малу и 
Клечанску малу са око 180 домаћинстава. Становништво је запослено у 
предузећима или се бави пољопривредом. Путна мрежа је лоше 
развијена.  
 
Систем водоснабдевања је организован. Већина домаћинстава 
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прикључена је на водоводни систем „Гружа“. Остатак користи копане 
бунаре. Анализе квалитета бунарске воде нису вршене.  
 
Отпадне воде се одводе у септичке јаме које су удаљене од бунара 
између 100м и 150м. Осим домаћинстава, у насељу нема других 
загађивача. 
 
МЗ Витковац 
Налази се североисточно од Краљева, уз реку Гружу, дуж пута Краљево 
– Крагујевац. На северу се граничи са општином Кнић. Обухвата насеља: 
Гуњићи, Циговци,  Кусовац, Бошовићи и Поље. Структура становања је 
мешовитог типа са лоше развијеном путном мрежом.  
 
Становништво се водом снабдева индивидуално или по мањим групама 
домаћинстава из мањих каптажа, а део становништва воду добија из 
водоводног система "Гружа". 
 
У насељу су започети радови на канализацији и урађен је колектор за 
један мањи број домаћинстава, али обзиром да није довршен, вода се 
излива по терену без икаквог претходног третмана. Остала домаћинства 
отпадне воде одводе у септичке јаме или директно у локалне водотоке. 
Специфичних загађивача нема. 
 
МЗ Витановац 
МЗ Витановац припада III групи насеља и налази се 12 км источно од 
Краљева, на ушћу Груже у Западну Мораву, уз магистрални пут 
Краљево-Крагујевац. МЗ је мешовитог типа према структури становања и 
обухвата чак 11 насеља и засеока. Основне делатности становништва су 
ратарство и сточарство.  
 
Део становништва се снабдева водом из водоводног система „Гружа“, а 
део из индивидуалних копаних бунара са уграђеним хидрофорима.  
 
Отпадне воде се сакупљају у индивидуалним септичким јамама или се 
одводе директно у водотоке. Само део насеља, поред пута, има 
изграђену фекалну канализацију у дужини од око 1.500 м која се излива у 
заједничку септичку јаму чије је пражњење неадекватно и нередовно. У 
насељу нема значајнијих специфичних загађивача.  
 
МЗ Закута 
МЗ Закута припада II групи насеља и налази се у брдско – планинском 
подручју изнад леве обале Груже, североисточно од Краљева. Обухвата 
насеља Орашје, Горња Мала и Доња Мала са укупно 80 домаћинстава. 
Насеља су мештовитог типа према структури становања. Становништво 
се бави пољопривредом.  
 
Снабдевање водом је углавном из природних извора и то по мањим 
групама домаћинстава. На већини извора вршене су анализе воде. 
Отпадна вода сакупља се у септичким и понирућим јамама у оквиру 
домаћинстава.  
 
МЗ Дрлупа 
МЗ Дрлупа припада II групи насеља и налази се брдско – планинском 
подручју изнад леве обале Груже, североисточно од Краљева. 
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МЗ Петропоље 
МЗ Петропоље припада II групи насеља и налази се у брдско – 
планинском подручју изнад леве обале Груже, североисточно од 
Краљева. 
 
 
2.5 НАСЕЉА У СЛИВУ РЕКЕ СТУДЕНИЦЕ 
 
МЗ Студеница 
МЗ Студеница припада III групи насеља и налази се југозападно од 
Краљева, у брдско-планинском подручју, на десној обали реке 
Студенице. Поред саме Студенице, обухвата и насеља: Брезова, 
Гуштерице, Ђаково, Засад, Долац, Годовић и Врх. Укупан број 
домаћинстава у овим насељима је око 320. Становништво се бави 
земљорадњом, сточарством, занатством, а делом је запослено у 
установама у насељу Ушће. Према структури становања, насеља су 
делом мешовитог, а делом разбијеног типа са недовољно развијеном 
путном мрежом. Осим Студенице, кроз насеље протиче и река Бревина.  
У насељу Студеница постоји организован систем водоснабдевања са 
два каптирана извора и разводном мрежом. У осталим насељима 
водоснабдевање је решено индивидуално по домаћинствима из мањих 
каптажа и извора. Квалитет воде у Студеници контролише „Завод за 
јавно здравље – Краљево“.  
 
Што се третмана отпадних вода тиче, ситуација је слична. Насеље 
Студеница има канализацију, док се по осталим насељима отпадне воде 
сакупљају у септичким и понирућим јамама. Осим стамбених објеката у 
насељу има и неколико мањих занатских радионица.  
 
МЗ Тепечи 
МЗ Тепечи припада III групи насеља и налази се јужно од Краљева, на 9 
км југозападно од Ушћа, у планинском подручју изнад реке Студенице. 
Обухвата насеља: Тепечи, Кљуновићи, Железница и Сенци. Укупан број 
домаћинстава је 103 чије се становништво бави пољопривредом. 
Насеља су мешовитог типа према структуру становања. Путна мрежа је 
неразвијена, без асфалтних путева. Кроз насеље Тепечи протиче река 
Радуша.  
 
Око 30-ак домаћинстава се снабдева водом из заједничког система са 
каптираног извора на планини Радочело. Дужина разводне мреже је око 
13км. Остала домаћинства користе мање каптаже локалних извора. 
Квалитет воде се не испитује.  
 
Отпадне воде из домаћинстава се одводе површински по терену или у 
јаруге. Специфичних загађивача нема.  
 
МЗ Мланча 
МЗ Мланча припада III групи насеља и налази се у планинском пределу 
југозападно од Краљева, изнад леве обале Студенице, уз локални пут 
Ушће - Ивањица. Граничи се са општином Ивањица. Обухвата засеоке: 
Милићи, Раленовићи, Слатина, Мланча, Рудине, Шолаћ, Орља, Базале и 
др. На територији МЗ има укупно 220 домаћинстава чије се 
становништво бави пољопривредом, трговином и занатством. Кроз МЗ 
протичу реке: Студеница, Грајићка, Склапијевац и Савошница.  
 



 

 44 

Становништво се водом снабдева из локалних каптажа по мањим 
групама домаћинстава или индивидуално. Отпадне воде сакупљају се у 
септичким и понирућим јамама. У насељима нема специфичних 
загађивача.  
 
МЗ Милиће 
МЗ Милиће припада III групи насеља и налази се у планинском пределу 
југозападно од Краљева, на десној обали Студенице, уз локални пут 
Ушће - Ивањица. Граничи се са општином Ивањица. 
 
МЗ Савово 
МЗ Савово припада III групи насеља и налази се у планинском пределу 
југозападно од Краљева, изнад леве обале Студенице.  
 
МЗ Тадење 
МЗ Тадење припада III групи насеља и налази се у планинском пределу, 
на 5км јужно од Ушћа. Граничи се са општином Рашка. 
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2.6 НАСЕЉА У СЛИВУ РЕКЕ ЛОПАТНИЦЕ 
 
МЗ Богутовац 
МЗ Богутовац припада II групи насеља и налази се око 15 км југозападно 
од Краљева, на левој обали Ибра, уз Ибарску магистралу. Обухвата 
насеља: Богутовац-центар, Богутовачка бања, Корићанци, Маглич, 
Бачаревићи и Омар са укупним бројем домаћинстава око 300. Основне 
делатности становништва су пољопривреда и туризам. Насеља су 
мешовитог типа. Кроз насеље протиче река Лопатница и више њених 
мањих притока.  
 
Око 60% домаћинстава се водом снабдева из водоводног система 
„Рисовац“ који је у надлежности Природног лечилишта „Матарушка и 
Богутовачка Бања“. Систем се састоји од изворишта „Рисовац“ који је 
лоциран на 14 км јужно од Богутовачке бање и разводне мреже која је у 
солидном стању. Испитивања су показала да је квалитет воде добар. 
Остала домаћинства проблем водоснабдевања решавају по мањим 
групама каптирањем локалних извора.  
 
Становништво у насељима удаљеним од река, има изграђене септичке 
јаме за прихват отпадних вода, док се отпадне воде у насељима у 
близини водотока испуштају директно у њих. У насељу постоје стругаре.  
 
МЗ Лопатница 
МЗ Лопатница припада II групи насеља и налази се југозападно од 
Краљева у брдско-планинском подручју, у долини реке Лопатнице. Ово је 
насеље мешовитог до разбијеног типа са више мањих раштрканих 
засеока. Становништво се бави сточарством и шумарством, а део њих је 
запослен у предузећима у другим насељима. Путна мрежа је 
неразвијена.  
 
Становништво се водом снабдева из мањих каптажа за појединачна 
домаћинства или групе од највише 8 домаћинстава.  
 
Отпадне воде се одводе у септичке јаме или се испуштају директно у 
водотоке и по терену. Нема специфичних загађивача.  
 
МЗ Толишница 
МЗ Толишница припада III групи насеља и налази се југозападно од 
Краљева у планинском подручју. Поред Толишнице обухвата и насеље 
Пропљеница. Укупно имају око 110 домаћинстава. Становништво се бави 
пољопривредом и шумарством. Насеље је разуђене структуре, типично 
за брдско-планинско подручје. Путна мрежа је неразвијена.  
 
Становништво се водом снабдева каптирањем локалних извора 
појединачно и по мањим групама. Отпадне воде из домаћинстава одводе 
се у понируће јаме и јаруге. Специфичних загађивача нема.  
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3. ДЕМОГРАФСКА АНАЛИЗА 
 
Анализа броја становника има великог значаја за планирање развоја 
система за третман отпадних вода јер указује на тренутни број 
становника, затим на тип и карактер насељеног места, од чега директно 
зависи продукција отпадних вода, као и на тенденцију кретања броја 
становника значајну за благовремено планирање активности на пољу 
заштите животне средине за наредни период. 
 
Општина Краљево се налази у централном делу Србије, у котлини 
између више планинских масива, на ушћу Ибра у Мораву, Са површином 
од 1530 км2 представља територијално највећу јединицу локалне 
самоуправе Републике Србије, а од тога 480 км2 припада ушћанском 
крају. 
 
Захваљујући свом повољном географском положају, Краљево је постао 
и велика саобраћајна раскрсница Србије. Кроз овај град пролазе 
значајне друмске и железничке саобраћајнице. 
 
У саставу територије града Краљева је 92 насеља. Осим центра, 
Краљево које има статус града, статус градског насеља имају и Рибница 
и Матарушка бања, док су сва остала насеља сеоског типа.  
 
Насеља на територији града Краљева су приближно концентрисана у 
две веће групације. Већа група насеља заузима северно подручје у 
сливу реке Западне Мораве и доњих токова Ибра и Груже. То је 
најразвијенији део територије града Краљева у коме је смештен и 
центар. Друга, мања, група насеља налази се у југо-западном делу 
територије града Краљева (ушћански крај), уз горњи ток Ибра и уз 
Студеницу и њене притоке. Заузима виша брдска и планинска подручја и 
ова насеља су знатно неразвијенија од севера општине. 
 
За потребе израде ове студије обрађени су подаци из резултата пописа 
становништва у периоду од 1948-2011. (пописи 1948, 1953, 1961, 1971, 
1981, 1991, 2002 и прелиминарних резултата 2011.) године. Анализирани 
су подаци о броју становника. 
 
У табели 2 дат је приказ кретања укупног броја становника у граду, у 
периоду 1948-2002. године, и прелиминарних резултата пописа из 2011. 
године.  
 
 

Табела 2 
Година 1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 2011 

Број 
становника 75657 85354 91584 106161 121649 125772 121707  

124554 
 
 
У табели 3 дат је преглед промене стопе прираштаја укупног броја 
становника на територији општине у периоду 1948 - 2002 година. 
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        Табела 3 
Период Стопа прираштаја  

(%) 
1948/53 2.44 
1953/61 0.88 
1961/71 1.49 
1971/81 1.37 
1981/91 0.33 
1991/02 -0.30 

 
 
На дијаграму 1 дат је графички приказ кретања укупног броја становника 
на територији општине за поменути период. 
 

Дијаграм 1 
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Резултати пописа показују константан пораст броја становника у периоду 
од 1948. до 1991. године, са најизраженијом стопом природног 
прираштаја између 1961 и 1981. године, када је забележен и нагли развој 
општине.  
 
Само у последњој декади, између последња два пописа, присутна је 
негативна стопа природног прираштаја и пад броја становника. Ово се 
може објаснити општом тенденцијом опадања броја становника на 
територији Републике Србије, али може бити и последица промене 
методологије пописа становништва из 2002. године. 
 
По попису из 2002. године, у општини Краљево живело је 121.707 
становника, од тога 59.670 мушкараца и 62.037 жена. Просечна старост 
становништва општине је 40.5 година, 51,7% живи у градским а 48,3% у 
сеоским насељима. 
 
У наставку је дат табеларни приказ промене броја становника по 
насељима за период 1948-2002. године, као и прелиминарни резултати 
пописа становништва из 2011.године и то: 
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• у табели 4 број становника у насељима на територији града Краљева 
у периоду 1948-2002. и прелиминарни резултати пописа из 2011.године. 
• у табели 5 стопа прираштаја (%) у насељима општине Краљево у 
периоду 1948-2002. 

 
 

      Табела 4  
Насеље/год. 1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 2011  

Адрани 1291 1370 1537 1709 1899 2065  
2198 2198  

Бапско поље 239 227 248 259 282 275  
260 247  

Баре 166 165 172 170 173 194  
165 138  

Бзовик 341 363 381 375 327 246  
205 182  

Богутовац 975 1084 1159 1006 891 687  
547 443  

Бојанићи 262 281 231 165 158 116  
94 70  

Борово 368 405 431 392 266 194  
174 80  

Брезна 422 434 422 263 195 143  
104 72  

Брезова 731 803 848 748 651 572  
482 351  

Бресник 499 595 590 446 370 238  
184 119  

Буковица 930 912 861 795 746 679  
599 538  

Витановац 1777 1748 1765 1872 1881 1829  
1649 1510  

Витковац 1156 1212 1201 1165 1132 1008  
831 710  

Врба 811 858 900 1004 1224 1320  
1286 1360  

Врдила 1052 1037 1051 1063 1055 1018  
925 858  

Врх 283 290 251 213 167 127  
94 70  

Гледић 1372 1326 1131 752 619 482  
352 245  

Годачица 1631 1685 1624 1474 1340 1228  
1066 909  

Гокчаница 310 365 331 286 236 163  
86 85  

Грдица 359 360 637 1137 726 683  
730 805  

Дедевци 673 647 612 560 514 442  
341 292  

Долац 305 334 346 284 256 222  
198 154  

Драгосињци 849 915 873 803 809 746  
672 656  

Дражиниће 199 197 202 175 155 138  
108 80  

Дракчићи 569 542 574 585 620 636  
638 627  

Дрлупа 334 349 319 262 200 171  
143 121  

Ђаково 558 574 555 437 350 306  
244 160  
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      Табела 4  
Насеље/год. 1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 2011  

Жича 1469 1572 1740 2423 3260 3740  
3982 4902  

Заклопача 645 635 592 692 889 956  
971 1149  

Закута 451 507 496 372 308 269  
196 146  

Замчање 200 226 203 138 90 72  
31 19  

Засад 195 194 178 165 151 128  
109 82  

Јарчујак 597 611 847 1328 709 594  
836 771  

Каменица 311 329 346 265 244 209  
180 152  

Камењани 333 360 387 340 322 311  
283 252  

Кованлук 221 257 460 1142 1589 1972  
2133 2254  

Ковачи 352 397 711 1858 880 950  
1297 1243  

Конарево 823 930 1200 1969 2766 3351  
3372 3753  

Краљево - град 11200 15152 20490 27839 52485 57926 
 

57411 
 

63030 
 

Лађевци 1988 1961 1862 1681 1540 1418  
1258 1075  

Лазац 1492 1528 1478 1349 1225 1069  
865 684  

Лешево 454 491 492 447 457 410  
324 282  

Лозно 191 214 220 196 181 151  
133 114  

Лопатница 635 652 652 539 478 372  
303 252  

Маглич 405 242 239 180 135 86  
45 34  

Матаруге 497 466 482 454 396 455  
383 438  

Матарушка б. 470 704 915 1329 2132 2262  
2732 2691  

Међуречје 148 170 178 165 140 103  
98 60  

Мељаница 226 212 210 201 171 179  
163 155  

Метикоши 394 3227 387 477 565 625  
688 720  

Милавчићи 550 589 609 533 534 473  
432 379  

Милаковац 864 894 839 760 700 680  
593 506  

Милиће 532 544 537 462 393 345  
293 228  

Милочај 1298 1333 1228 1191 1147 1124  
1085 1008  

Мланча 582 640 646 517 432 295  
260 170  

Мрсаћ 1228 1284 1361 1410 1450 1490  
1350 1307  

Мусина река 290 312 332 344 365 326  
274 245  
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      Табела 4  
Насеље/год. 1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 2011  

Обрва 875 935 941 898 808 766  
720 651  

Опланићи 892 933 936 935 955 944  
911 901  

Орља глава 604 602 571 421 276 183  
131 73  

Пекчаница 741 710 662 634 529 438  
309 221  

Петропоље 637 635 584 509 417 316  
286 238  

Печеног 945 917 880 714 608 528  
460 366  

Плана 230 260 252 190 116 77  
39 26  

Полумир 446 467 435 415 382 346  
309 264  

Поповићи 433 425 423 391 353 340  
300 305  

Предоле 380 477 466 387 294 229  
170 79  

Прогорелица 855 834 904 940 964 1039  
902 872  

Раваница 962 996 955 856 868 823  
784 708  

Ратина 1151 1239 1250 1780 2364 2772  
2715 3190  

Река 331 354 329 314 248 202  
166 155  

Рибница 1754 2180 4079 8424 2345 2712  
2779 1611  

Роћевићи 666 669 587 565 515 501  
405 314  

Рудно 601 630 595 571 437 364 302 199  

Рудњак 750 770 780 623 487 387  
278 181  

Савово 822 810 819 577 438 256  
166 80  

Самаила 1866 1933 1963 1902 1905 1783  
1636 1472  

Сибница 463 454 440 416 373 302 243 187  

Сирча 1141 1185 1212 1435 1529 1479  
1347 1318  

Станча 130 145 194 181 142 111  
91 68  

Стубал 1643 1700 1665 1581 1655 1526 1314 1198  

Тавник 1666 1697 1731 1637 1552 1394  
1271 1125  

Тадење 728 738 762 674 133 112  
81 58  

Тепече 159 170 172 163 533 337  
195 119  

Толишница 625 674 765 713 535 378  
306 194  

Трговиште  402 359 305 208 97 78  
39 17  

Ушће  952 1126 1591 1598 1700 1958  
2040 1885  

Цветке 1494 1470 1324 1208 1243 1169  
1070 990  
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      Табела 4  
Насеље/год. 1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 2011  

Церје 624 732 804 738 718 672  
625 540  

Чибуковац 482 543 717 2424 731 1029  
1114 1326  

Чукојевац 1348 1407 1406 1377 1374 1379  
1204 1084  

Шумарице 356 467 516 596 649 573  
544 498  

 
 
 

 
     Табела 5  

Насеље 1953/48 1961/53 1971/61 1981/71 1991/81 2001/91 
Адрани 1.19 1.45 1.07 1.06 0.84 0.57 
Бапско поље -1.02 1.11 0.43 0.85 -0.25 -0.51 
Баре -0.12 0.52 -0.12 0.18 1.15 -1.46 
Бзовик 1.26 0.61 -0.16 -1.36 -2.81 -1.64 
Богутовац 2.14 0.84 -1.41 -1.21 -2.57 -2.05 
Бојанићи 1.41 -2.42 -3.31 -0.43 -3.04 -1.89 
Борово 1.93 0.78 -0.94 -3.80 -3.11 -0.98 
Брезна 0.56 -0.35 -4.62 -2.95 -3.05 -2.85 
Брезова 1.90 0.68 -1.25 -1.38 -1.29 -1.54 
Бресник 3.58 -0.11 -2.76 -1.85 -4.32 -2.31 
Буковица -0.39 -0.72 -0.79 -0.63 -0.94 -1.13 
Витановац -0.33 0.12 0.59 0.05 -0.28 -0.94 
Витковац 0.95 -0.11 -0.30 -0.29 -1.15 -1.74 
Врба 1.13 0.60 1.10 2.00 0.76 -0.24 
Врдила -0.29 0.17 0.11 -0.08 -0.36 -0.87 
Врх 0.49 -1.79 -1.63 -2.40 -2.70 -2.70 
Гледић -0.68 -1.97 -4.00 -1.93 -2.47 -2.82 
Годачица 0.65 -0.46 -0.96 -0.95 -0.87 -1.28 
Гокчаница 3.32 -1.21 -1.45 -1.90 -3.63 -5.65 
Грдица 0.06 7.39 5.96 -4.39 -0.61 0.61 
Дедевци -0.78 -0.69 -0.88 -0.85 -1.50 -2.33 
Долац 1.83 0.44 -1.96 -1.03 -1.41 -1.03 
Драгосињци 1.51 -0.59 -0.83 0.07 -0.81 -0.95 
Дражиниће -0.20 0.31 -1.42 -1.21 -1.15 -2.20 
Дракчићи -0.97 0.72 0.19 0.58 0.26 0.03 
Дрлупа 0.88 -1.12 -1.95 -2.66 -1.55 -1.61 
Ђаково 0.57 -0.42 -2.36 -2.20 -1.33 -2.04 
Жича 1.36 1.28 3.37 3.01 1.38 0.57 
Заклопача -0.31 -0.87 1.57 2.54 0.73 0.14 
Закута 2.37 -0.27 -2.84 -1.87 -1.34 -2.84 
Замчање 2.47 -1.33 -3.79 -4.18 -2.21 -7.37 
Засад -0.10 -1.07 -0.76 -0.88 -1.64 -1.45 
Јарчујак 0.46 4.17 4.60 -6.08 -1.75 3.16 
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     Табела 5  

Насеље 1953/48 1961/53 1971/61 1981/71 1991/81 2001/91 
Каменица 1.13 0.63 -2.63 -0.82 -1.54 -1.35 
Камењани 1.57 0.91 -1.29 -0.54 -0.35 -0.85 
Кованлук 3.06 7.55 9.52 3.36 2.18 0.72 
Ковачи 2.44 7.56 10.08 -7.20 0.77 2.87 
Конарево 2.47 3.24 5.08 3.46 1.94 0.06 
Краљево - 
град 6.23 3.84 3.11 6.55 0.99 -0.08 

Лађевци -0.27 -0.65 -1.02 -0.87 -0.82 -1.08 
Лазац 0.48 -0.42 -0.91 -0.96 -1.35 -1.91 
Лешево 1.58 0.03 -0.95 0.22 -1.08 -2.12 
Лозно 2.30 0.35 -1.15 -0.79 -1.80 -1.15 
Лопатница 0.53 0.00 -1.89 -1.19 -2.48 -1.85 
Маглич -9.79 -0.16 -2.80 -2.84 -4.41 -5.72 
Матаруге -1.28 0.42 -0.60 -1.36 1.40 -1.55 
Матарушка б. 8.42 3.33 3.80 4.84 0.59 1.73 
Међуречје 2.81 0.58 -0.76 -1.63 -3.02 -0.45 
Мељаница -1.27 -0.12 -0.44 -1.60 0.46 -0.85 
Метикоши 52.29 -23.29 2.11 1.71 1.01 0.88 
Милавчићи 1.38 0.42 -1.32 0.02 -1.21 -0.82 
Милаковац 0.68 -0.79 -0.98 -0.82 -0.29 -1.24 
Милиће 0.45 -0.16 -1.49 -1.60 -1.29 -1.47 
Милочај 0.53 -1.02 -0.31 -0.38 -0.20 -0.32 
Мланча 1.92 0.12 -2.20 -1.78 -3.74 -1.14 
Мрсаћ 0.90 0.73 0.35 0.28 0.27 -0.89 
Мусина река 1.47 0.78 0.36 0.59 -1.12 -1.57 
Обрва 1.34 0.08 -0.47 -1.05 -0.53 -0.56 
Опланићи 0.90 0.04 -0.01 0.21 -0.12 -0.32 
Орља глава -0.07 -0.66 -3.00 -4.13 -4.03 -2.99 
Пекчаница -0.85 -0.87 -0.43 -1.79 -1.87 -3.12 
Петропоље -0.06 -1.04 -1.37 -1.97 -2.74 -0.90 
Печеног -0.60 -0.51 -2.07 -1.59 -1.40 -1.25 
Плана 2.48 -0.39 -2.78 -4.81 -4.02 -6.00 
Полумир 0.92 -0.88 -0.47 -0.83 -0.98 -1.02 
Поповићи -0.37 -0.06 -0.78 -1.02 -0.37 -1.13 
Предоле 4.65 -0.29 -1.84 -2.71 -2.47 -2.67 
Прогорелица -0.50 1.01 0.39 0.25 0.75 -1.28 
Раваница 0.70 -0.52 -1.09 0.14 -0.53 -0.44 
Ратина 1.48 0.11 3.60 2.88 1.60 -0.19 
Река 1.35 -0.91 -0.47 -2.33 -2.03 -1.77 
Рибница 4.44 8.15 7.52 -12.00 1.46 0.22 
Роћевићи 0.09 -1.62 -0.38 -0.92 -0.28 -1.92 
Рудно 0.95 -0.71 -0.41 -2.64 -1.81 -1.68 
Рудњак 0.53 0.16 -2.22 -2.43 -2.27 -2.96 
Савово -0.29 0.14 -3.44 -2.72 -5.23 -3.86 
Самаила 0.71 0.19 -0.32 0.02 -0.66 -0.78 
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     Табела 5  

Насеље 1953/48 1961/53 1971/61 1981/71 1991/81 2001/91 
Сибница -0.39 -0.39 -0.56 -1.09 -2.09 -1.96 
Сирча 0.76 0.28 1.70 0.64 -0.33 -0.85 
Станча 2.21 3.71 -0.69 -2.40 -2.43 -1.79 
Стубал 0.68 -0.26 -0.52 0.46 -0.81 -1.35 
Тавник 0.37 0.25 -0.56 -0.53 -1.07 -0.84 
Тадење 0.27 0.40 -1.22 -14.98 -1.70 -2.90 
Тепече 1.35 0.15 -0.54 12.58 -4.48 -4.85 
Толишница 1.52 1.60 -0.70 -2.83 -3.41 -1.90 
Трговиште -2.24 -2.02 -3.76 -7.34 -2.16 -6.11 
Ушће 3.41 4.42 0.04 0.62 1.42 0.37 
Цветке -0.32 -1.30 -0.91 0.29 -0.61 -0.80 
Церје 3.24 1.18 -0.85 -0.27 -0.66 -0.66 
Чибуковац 2.41 3.54 12.95 -11.30 3.48 0.72 
Чукојевац 0.86 -0.01 -0.21 -0.02 0.04 -1.23 
Шумарице 5.58 1.26 1.45 0.86 -1.24 -0.47 

 
 
Благи пораст становништва забележен је само у неколицини насеља која 
су лоцирана уз сам центар града, тако да се нека од њих могу сматрати 
предграђем Краљева. У ту групу насеља спадају: Адрани, Грдица, 
Дракчићи, Жича, Заклопача, Јарчујак, Кованлук, Ковачи, Конарево, 
Метикоши, Матарушка бања, Рибница и Чибуковац. За ова насеља се 
прогнозира пораст броја становника и у будућем периоду. За потребе 
израде ове студије усвојена је стопа природног прираштаја од 0.8% у 
наредном периоду од 25 година. 
 
Насеље Ушће, центар и највеће насеље јужног дела територије града 
Краљева, такође, бележи позитиван природни прираштај у протеклом 
периоду. Усвојено је да ће се становништво овог насеља увећавати и на 
даље и то по стопи природног прираштаја од 0.6%.  
 
Град Краљево, а највише сам центар града, у протеклом периоду  били 
су оптерећени великим приливом избегличког становништва са Космета 
и мањим делом из Хрватске и БиХ. Највише избеглица задржало се у 
самом Краљеву и околним местима и једним делом у Ушћу. Према неким 
подацима њихов број креће се између 25.000 и 30.0000. 
 
Обзиром на прилив избегличког становништва и чињеницу да је Краљево 
циљна дестинација миграције на релацији село-град, усвојена стопа 
природног прираштаја за даљна разматрања у оквиру ове студије за град 
Краљево је 1%.  
 
На основу претходног описаног модела урађена је прогноза броја 
становника за период до 2031. године. У табели 6 дат је прогнозирани 
број становника у насељима до краја пројектног периода, а на дијаграму 
2 је приказано кретање укупног броја становника на територији града по 
временским пресецима.  
 
Прогноза је дата за 2011, 2021 и 2031 годину, као године када је 
планиран редован попис становништва. 



 

 54 

   
      

  Табела 6  

Насеље/год. 2011 2021 2031 
Адрани 2361 2557 2769 
Бапско поље 260 260 260 
Баре 165 165 165 
Бзовик 205 205 205 
Богутовац 547 547 547 
Бојанићи 94 94 94 
Борово 174 174 174 
Брезна 104 104 104 
Брезова 482 482 482 
Бресник 184 184 184 
Буковица 599 599 599 
Витановац 1649 1649 1649 
Витковац 831 831 831 
Врба 1286 1286 1286 
Врдила 925 925 925 
Врх 94 94 94 
Гледић 352 352 352 
Годачица 1066 1066 1066 
Гокчаница 86 86 86 
Грдица 784 849 920 
Дедевци 341 341 341 
Долац 198 198 198 
Драгосињци 672 672 672 
Дражиниће 108 108 108 
Дракчићи 685 742 804 
Дрлупа 143 143 143 
Ђаково 244 244 244 
Жича 4278 4633 5017 
Заклопача 1043 1130 1223 
Закута 196 196 196 
Замчање 31 31 31 
Засад 109 109 109 
Јарчујак 898 973 1053 
Каменица 180 180 180 
Камењани 283 283 283 
Кованлук 2292 2482 2687 
Ковачи 1393 1509 1634 
Конарево 3623 3923 4249 
Краљево - 
град 62790 69359 76615 

Лађевци 1258 1258 1258 
Лазац 865 865 865 
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  Табела 6  

Насеље/год. 2011 2021 2031 
Лешево 324 324 324 
Лозно 133 133 133 
Лопатница 303 303 303 
Маглич 45 45 45 
Матаруге 383 383 383 
Матарушка б. 2935 3179 3442 
Међуречје 98 98 98 
Мељаница 163 163 163 
Метикоши 739 800 867 
Милавчићи 432 432 432 
Милаковац 593 593 593 
Милиће 293 293 293 
Милочај 1085 1085 1085 
Мланча 260 260 260 
Мрсаћ 1350 1350 1350 
Мусина река 274 274 274 
Обрва 720 720 720 
Опланићи 911 911 911 
Орља глава 131 131 131 
Пекчаница 309 309 309 
Петропоље 286 286 286 
Печеног 460 460 460 
Плана 39 39 39 
Полумир 309 309 309 
Поповићи 300 300 300 
Предоле 170 170 170 
Прогорелица 902 902 902 
Раваница 784 784 784 
Ратина 2715 2715 2715 
Река 166 166 166 
Рибница 2986 3233 3501 
Роћевићи 405 405 405 
Рудно 302 302 302 
Рудњак 278 278 278 
Савово 166 166 166 
Самаила 1636 1636 1636 
Сибница 243 243 243 
Сирча 1347 1347 1347 
Станча 91 91 91 
Стубал 1314 1314 1314 
Тавник 1271 1271 1271 
Тадење 81 81 81 
Тепече 195 195 195 
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  Табела 6  

Насеље/год. 2011 2021 2031 
Толишница 306 306 306 
Трговиште  39 39 39 
Ушће  2153 2286 2426 
Цветке 1070 1070 1070 
Церје 625 625 625 
Чибуковац 1197 1296 1404 
Чукојевац 1204 1204 1204 
Шумарице 544 544 544 
Укупно 128943 137737 147399 
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4. ПРОГНОЗА КОЛИЧИНЕ УПОТРЕБЉЕНИХ ВОДА 
 
 
4.1 СТАНОВНИШТВО 
 
Прогноза количине употребљених отпадних вода од становништва дата 
је за временски пресек 2031. година. Она се базира на пројектованим 
трендовима пораста броја становника и њихових потреба, а у складу са 
законски утврђеним нормативима. Овај временски пресек одговара 
пројектном периоду од 25 година. 
 
Количине воде дефинишу се за планирани период до 2031. године, 
односно за наредних 25 година, а на основу прогнозираног броја 
становника за крај пројектног периода. Како се ради о дугорочном 
планирању, ова прогнозна подложна је променама које није могуће у 
овом тренутку у потпуности сагледати, тако да је потребно редовно 
праћење и ревизија планираних количина воде сваких десет година. 
 
 
Специфична потрошња и норма количине отпадних вода 
 
Поред прогнозе броја становника, основни елемент у предвиђањима 
укупних количина отпадних вода је процена повећања специфичне 
потрошње воде у току пројектног периода.  
 
Структура укупне специфичне потрошње насеља обухвата потребе за 
водом домаћинстава, предузећа и установа, индустрије и занатства, 
губитке воде у систему, комуналне потребе и сл. 
 
Специфична потрошња домаћинстава је подложна променама кроз 
време и зависи од различитих фактора. Фактори који утичу на њу су 
климатски, економски, технички, законски, социјални, итд. Сви они се 
могу поделити у две основне групе: 
 

• Природни (доступност воде, климатске карактеристике поднебља, 
карактеристике реципијената...) 

• Друштвени (економска моћ становништва, свест о потреби 
рационализације, стање система - губици, традиција...) 

 
За потребе израде ове Студије коришћени су подаци из Водопривредне 
основе Републике Србије из 2001. године и подаци дати у Службеном 
гласнику СРС бр. 29/88 који се односе на прогнозу специфичне 
потрошње воде по становнику q (l/stan/dan) за различите временске 
пресеке за сеоска насеља са јавним водоводима. Ови подаци приказани 
су у табели 7. 
      
               Табела 7 
Година 2002. 2011. 2021. 2031. 
qс (l/stan/dan) 320 350 380 410 

 
Исти подаци о специфичној потрошњи ће бити коришћени и за град 
Краљево и то за прогнозу количине комуналних отпадних вода, односно 
оних продукованих у домаћинствима, јавним установама, трговинама и 
мањим предузећима, док ће отпадне воде већих привредних потрошача 
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бити разматране посебно.  
 
Према мереним подацима у водоводима на територији Републике 
Србије, садашњи ниво потрошње за становништво креће се између 200 и 
250 l/stan/dan. 
 
Тенденција Европске заједнице, са далеко вишим нивоом животног 
стандарда, је смањење потрошње са садашњих 150 l/stan/dan на 120 
l/stan/dan.  
 
Норма количине отпадних вода је пропорцијална специфичној потрошњи 
воде. Што је насеље урбаније, односно, што је инфраструктура унутар 
њега развијенија, то су ове две вредности приближније. 
 
У структуру специфичне потрошње воде поред директних потреба 
корисника, улазе и губици који су неминовни у свакој водоводној мрежи, 
а које при поцени норме количине отпадних вода треба елиминисати. 
Један део специфичне потрошње воде намењен је и за комуналне 
потребе јавних површина у насељима (прање улица, паркинга и других 
јавних површина, заливање паркова итд.). Ове количине се, такође, 
елиминишу из норме количине отпадних вода, јер делом пониру у 
земљиште, а делом отичу површински или атмосферском канализацијом. 
 
Водопривредном основом Републике Србије усвојена је количина 
отпадне воде једнака прогнозираној потрошњи умањеној за 25%. 
 
На основу свега горе наведеног добијене су норме за количине отпадних 
вода које су приказане у табели 8. 
 

        Табела 8 
Година 2002. 2011. 2021. 2031. 
qсов (l/stan/dan) 240 262.5 285 307.5 

 
 
 
Степен прикључења потрошача 
 
Да би се дошло до реалних меродавних количина отпадних вода за 
посматрана насеља, а за разматране временске пресеке, неопходно је 
извршити прогнозу процентуалног прикључења становништва на мрежу 
фекалне канализације. 
 
За потребе прогнозе количине отпадних вода у оквиру ове Студије 
усвојен је степен прикључења на крају разматраног периода (2031. 
година) 100% што би одговарало случају максималне количине отпадне 
воде која се може јавити у поједином насељу под претпоставком да се у 
наредних 25 година обезбеди његова потпуна покривеност мрежом 
фекалне канализације. На вишим нивоима пројектовања, за појединачне 
случајеве, степен прикључености ће се детаљније одређивати, а на 
основу конкретних услова на терену.  
 
 
Коефицијенти неравномерности 
 
Потребе у води, а самим тим и продукција домаћих употребљених вода 
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је временски променљива величина. Промене се јављају у месечним, 
дневним и часовним циклусима. 
 
На основу претходно дефинисаних елемената (прогнозираног броја 
становника, норме отпадних вода, степена прикључености) одређује се 
средња годишња количина отпадних вода од становништва god

srQ . 
Меродавна количина воде за прорачун мреже колектора фекалне 
канализације је максимална часовна вредност h

maxQ . До ове вредности се 
долази тако што се вредност god

srQ  помножи са коефицијентом опште 
неравномерности ķopšti. Поменути коефицијент је, у овој Студији, за све 
временске пресеке, рачунат на основу следеће релације (види књигу др. 
Милоја Милојевића “Снабдевање водом и каналисање насеља”, стр. 
508): 
 

g o
s r

o p љ t i
Q
2 , 51 , 5k +=  

 
при чему је максимална вредност коефицијента ограничена на 3,0. 
 
 
Инфилтрација подземних вода у систем канализације 
 
Прогнозу количине подземних вода која ће се инфилтрирати у 
канализацију тешко је одредити унапред, посебно на нивоу Студије. 
Конкретно одређивање количине инфилтрираних вода се може извршити 
само анализом низа улазних података који се тичу климатских, 
геолошких, хидрогеолошких, топографских и осталих карактеристика 
терена, као и карактеристика канализационе мреже (материјал од кога је 
изграђена, дубина укопавања цеви итд.). 
 
Одређене количине подземних вода доспевају у колекторе 
неконтролисаном инфилтрацијом кроз ревизионе шахтове, спојеве и 
пукотине на цевима и сл. Ова количина зависи од састава земљишта, 
нивоа подземних вода, од дубине укопавања колектора фекалне 
канализације, од тога колико су квалитетно урађени спојеви, итд. 
 
По савременим пројектантским критеријумима, сматра се да укупна 
количина инфилтрираних вода не треба да буде већа од 5% укупних 
отпадних вода (изузетно 10%). Тенденција је, наравно, да се наведени 
проценти смањују из дана у дан. 
 
На основу глобалне слике терена, претпоставља се да подземна вода 
неће имати битног утицаја на колекторску мрежу у смислу инфилтрације, 
међутим обзиром на географски положај и равничарску конфигурацију 
терена (посебно се односи на насеља у долини Западне Мораве) која 
условљава отежано отицање атмосферских вода, процењено је да ће 
укупна количина падавина инфилтрираних кроз ревизионе шахтове, 
спојеве и пукотине на цевима бити 10% од укупних употребљених вода. 
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Меродавне количине отпадних вода 
 
Укупне меродавне количине комуналних отпадних вода за временски 
пресек 2031. година, срачунате на основу свега до сада наведеног 
приказане су у табели 9. 

 
                    

 Табела 9  
 Количина употребљених вода 

Насеље god
srQ  ķopšti h

maxQ  Qi Quк 
 (l/s) / (l/s) (l/s) (l/s) 
Адрани 9.86 2.30 22.63 2.26 24.90 
Бапско поље 0.93 3.00 2.78 0.28 3.05 
Баре 0.59 3.00 1.76 0.18 1.94 
Бзовик 0.73 3.00 2.19 0.22 2.41 
Богутовац 1.95 3.00 5.84 0.58 6.42 
Бојанићи 0.33 3.00 1.00 0.10 1.10 
Борово 0.62 3.00 1.86 0.19 2.04 
Брезна 0.37 3.00 1.11 0.11 1.22 
Брезова 1.72 3.00 5.15 0.51 5.66 
Бресник 0.65 3.00 1.96 0.20 2.16 
Буковица 2.13 3.00 6.40 0.64 7.04 
Витановац 5.87 2.53 14.86 1.49 16.35 
Витковац 2.96 2.95 8.74 0.87 9.61 
Врба 4.58 2.67 12.21 1.22 13.44 
Врдила 3.29 2.88 9.47 0.95 10.42 
Врх 0.33 3.00 1.00 0.10 1.10 
Гледић 1.25 3.00 3.76 0.38 4.13 
Годачица 3.79 2.78 10.56 1.06 11.62 
Гокчаница 0.31 3.00 0.92 0.09 1.01 
Грдица 3.27 2.88 9.43 0.94 10.38 
Дедевци 1.21 3.00 3.64 0.36 4.00 
Долац 0.70 3.00 2.11 0.21 2.33 
Драгосињци 2.39 3.00 7.18 0.72 7.89 
Дражиниће 0.38 3.00 1.15 0.12 1.27 
Дракчићи 2.86 2.98 8.52 0.85 9.37 
Дрлупа 0.51 3.00 1.53 0.15 1.68 
Ђаково 0.87 3.00 2.61 0.26 2.87 
Жича 17.86 2.09 37.35 3.73 41.08 
Заклопача 4.35 2.70 11.75 1.17 12.92 
Закута 0.70 3.00 2.09 0.21 2.30 
Замчање 0.11 3.00 0.33 0.03 0.36 
Засад 0.39 3.00 1.16 0.12 1.28 
Јарчујак 3.75 2.79 10.46 1.05 11.51 
Каменица 0.64 3.00 1.92 0.19 2.11 
Камењани 1.01 3.00 3.02 0.30 3.32 
Кованлук 9.56 2.31 22.08 2.21 24.29 
Ковачи 5.82 2.54 14.75 1.48 16.23 
Конарево 15.12 2.14 32.40 3.24 35.64 
Краљево - град 272.68 1.65 450.30 45.03 495.33 
Лађевци 4.48 2.68 12.01 1.20 13.21 
Лазац 3.08 2.92 9.00 0.90 9.90 
Лешево 1.15 3.00 3.46 0.35 3.81 
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 Табела 9  
 Количина употребљених вода 

Насеље god
srQ  ķopšti h

maxQ  Qi Quк 
 (l/s) / (l/s) (l/s) (l/s) 
Лозно 0.47 3.00 1.42 0.14 1.56 
Лопатница 1.08 3.00 3.24 0.32 3.56 
Маглич 0.16 3.00 0.48 0.05 0.53 
Матаруге 1.36 3.00 4.09 0.41 4.50 
Матарушка 
бања 12.25 2.21 27.13 2.71 29.84 
Међуречје 0.35 3.00 1.05 0.10 1.15 
Мељаница 0.58 3.00 1.74 0.17 1.91 
Метикоши 3.09 2.92 9.02 0.90 9.92 
Милавчићи 1.54 3.00 4.61 0.46 5.07 
Милаковац 2.11 3.00 6.33 0.63 6.96 
Милиће 1.04 3.00 3.13 0.31 3.44 
Милочај 3.86 2.77 10.71 1.07 11.78 
Мланча 0.93 3.00 2.78 0.28 3.05 
Мрсаћ 4.80 2.64 12.69 1.27 13.96 
Мусина река 0.98 3.00 2.93 0.29 3.22 
Обрва 2.56 3.00 7.69 0.77 8.46 
Опланићи 3.24 2.89 9.36 0.94 10.30 
Орља глава 0.47 3.00 1.40 0.14 1.54 
Пекчаница 1.10 3.00 3.30 0.33 3.63 
Петропоље 1.02 3.00 3.05 0.31 3.36 
Печеног 1.64 3.00 4.91 0.49 5.40 
Плана 0.14 3.00 0.42 0.04 0.46 
Полумир 1.10 3.00 3.30 0.33 3.63 
Поповићи 1.07 3.00 3.20 0.32 3.52 
Предоле 0.61 3.00 1.82 0.18 2.00 
Прогорелица 3.21 2.90 9.29 0.93 10.22 
Раваница 2.79 3.00 8.36 0.84 9.20 
Ратина 9.66 2.30 22.27 2.23 24.49 
Река 0.59 3.00 1.77 0.18 1.95 
Рибница 12.46 2.21 27.52 2.75 30.27 
Роћевићи 1.44 3.00 4.32 0.43 4.76 
Рудно 1.07 3.00 3.22 0.32 3.55 
Рудњак 0.99 3.00 2.97 0.30 3.27 
Савово 0.59 3.00 1.77 0.18 1.95 
Самаила 5.82 2.54 14.77 1.48 16.24 
Сибница 0.86 3.00 2.59 0.26 2.85 
Сирча 4.79 2.64 12.66 1.27 13.93 
Станча 0.32 3.00 0.97 0.10 1.07 
Стубал 4.68 2.66 12.42 1.24 13.66 
Тавник 4.52 2.68 12.10 1.21 13.31 
Тадење 0.29 3.00 0.86 0.09 0.95 
Тепече 0.69 3.00 2.08 0.21 2.29 
Толишница 1.09 3.00 3.27 0.33 3.59 
Трговиште  0.14 3.00 0.42 0.04 0.46 
Ушће  8.64 2.35 20.30 2.03 22.33 
Цветке 3.81 2.78 10.59 1.06 11.65 
Церје 2.22 3.00 6.67 0.67 7.34 
Чибуковац 5.00 2.62 13.08 1.31 14.39 
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 Табела 9  
 Количина употребљених вода 

Насеље god
srQ  ķopšti h

maxQ  Qi Quк 
 (l/s) / (l/s) (l/s) (l/s) 
Чукојевац 4.29 2.71 11.60 1.16 12.76 
Шумарице 1.94 3.00 5.81 0.58 6.39 
УКУПНО 524.60 / 1103.94 110.39 1214.34 

 
 
Меродавне количине отпадних вода се односе на домаћинства јер у 
предметним насељима нема великих индустријских потрошача, осим у 
слиучају града Краљева чија ће продукција индустријских отпадних вода 
бити  посебно разматрана.  
 
Још једном се напомиње да су претходне количине отпадне воде 
срачунате под претпоставком да ће у свим насељима на територији 
општине у наредних 25 година бити решено питање организованог 
водоснабдевања на одговарајући начин.  
 
Студија претставља базни докуменат чији је циљ сагледавање глобалне 
слике целе територије града Краљева и давање основних смерница за 
решавање проблема третмана отпадних вода, док ће се сваком насељу 
појединачно, у погледу количине употребљених вода приступати 
детаљније на вишим нивоима пројектовања (Генерални, Идејни, Главни 
пројекат). 
 
 



 

 63 

4.2 ПРИВРЕДА 
 
Поред улоге градског и административног центра, град Краљево има 
улогу и привредног центра, где су концентрисани скоро сви привредни 
капацитети овог града. Као и на целој територији Републике Србије, 
индустрија стагнира. То показују и подаци о потрошњи воде у привреди, 
добијени од стране ЈКП "Водовод" Краљево за 2005. и 2006. годину 
приказани у табели 10. 
 
                  
Табела 10 

потрошач: 
количина воде (м3) 

2005. година 2006. година 
дистрибуирано испуштено дистрибуирано испуштено 

правна лица 1,175,977 538,327 1,060,401 460,986 

Магнохром 292,218 159,684 241,540 158,852 

Аутотранспорт 29,784 29,784 23,806 23,806 

Млекара 83,159 83,159 77,161 77,161 
Зрав. центар 
"Студеница" 235,066 235,066 260,396 260,396 

В.П. Јарчујак 76,992 76,992 48,653 48,653 

В.П. Рибница 172,691 172,691 175,751 175,751 
УКУПНО: 2,065,887 1,295,703 1,887,708 1,205,605 

 
 
Потрошња воде у привреди износи између 30 и 35% од укупне потрошње 
краљевачког градског водовода, док количине отпадних вода привреде 
учествују са 25% у укупној количини отпадних вода краљевачког 
канализационог система.  
 
За реалнију прогнозу будућих количина отпадне воде привреде потребно 
је располагати са детаљнијим подацима о технолошким процесима који 
се примењују, као и о тенденцијама развоја појединих предузећа. 
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5. ИДЕНТИФИКАЦИЈА ЗАГАЂИВАЧА И 
КАРАКТЕРИСТИКЕ ОТПАДНИХ ВОДА 

 
У циљу очувања квалитета природних реципијената отпадних вода, 
задовољења аспекта заштите животне средине, као и одабира адекватне 
технологије пречишћавања отпадних вода из насеља на територији 
града Краљева пре свега се мора извршити идентификација 
продукованих отпадних вода по квалитету и квантитету. 
 
Будућа обавеза надлежних служби Града Краљева биће израда Катастра 
загађивача на целокупној територији града. То је свеобухватан и 
дуготрајан посао, али је такође и неопходан за све даље активности 
везане за екологију и заштиту животне средине. 
 
 
5.1 ДОМАЋИНСТВА 
 
Не рачунајући град Краљево, анализе квалитета отпадних вода нису 
вршене у предметним насељима, али обзиром да се зна да све потичу из 
индивидуалних домаћинстава, у табели 11 приказане су типичне 
вредности параметара квалитета оваквих отпадних вода преузете из 
литературе.  
 
           Табела 11  

Параметар квалитета воде Јединица Концентрација 
опсег просечно 

Укупне суспендоване материје mg/l 350-1200 720 

Растворене материје mg/l 250-850 500 

Суспендоване материје mg/l 100-350 220 

Таложне материје mg/l 5-20 10 

pH mg/l 6-9 8 

Биохемијска потрошња кисеоника, 
BPK5 

mg/l 110-400 200 

Укупни органски угљеник, ТОC mg/l 80-290 160 

Хемијска потрошња кисеоника, HPK mg/l 250-1000 500 

Азот укупни (као N) mg/l 20-85 40 

Азот органски (као N) mg/l 8-35 15 

Слободни амонијак (као N) mg/l 12-50 25 

Нитрити (као N) mg/l 0 0 

Нитрати (као N) mg/l 0 0 

Фосфор укупни (као P) mg/l 4-15 8 

Фосфор органски (као P) mg/l 1-5 3 

Фосфор неоргански (као P) mg/l 3-10 5 

Хлориди mg/l 30-100 50 

Алкалитет ( као CaCO3 ) mg/l 50-200 100 

Масти mg/l 50-150 100 
* Према ″WАSТЕWАТЕR ENGINEERING, Тreatment, Disposal  аnd Reuse, Мetcalf & Еddy, 
inc. 1993.″ 
Анализом података из претходне табеле може се закључити да је 
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највеће загађење отпадних вода из домаћинстава последица високе 
концентрације органских и суспендованих материја.  
 
Количина отпадних вода из домаћинстава варира у широким границама. 
Пре свега она зависи од степена санитације сваког домаћинства 
посебно, али и насеља у целости. Начин водоснабдевања је један од 
основних елемената који утичу на количину отпадних вода.  
 
У домаћинствима у којима је заступљено индивидуално снабдевање 
водом из бунара или мањих каптажа и у којима су најчешће заступљени 
суви нужници ван кућа продукција отпадних вода је сведена на минимум. 
Највећи део отпадних вода из оваквих домаћинстава користи се за 
заливање башти и окућница. 
 
Што је виши ниво организације водоснабдевања и опремљености 
санитарним уређајима у кућама то је специфична потрошња воде по 
становнику већа, па је самим тим већа и продукција отпадних вода.  
 
 
5.2 ЗЕМЉОРАДЊА 
 
Педолошки састав земљишта, климатски услови, водно-ваздушни режим 
и превасходно традиција, определили су ово подручје за земљорадњу 
као основну делатност.  
 
Под отпадним водама насталим у процесу обраде земљишта 
подразумевају се оне које потенцијално могу да настану приликом 
спирања стајског или вештачког ђубрива које се расипа по земљишту 
ради фертилизације. Овакве отпадне воде биле би значајно оптерећене 
микроелеметнима као што су азот и фосфор.  
 
Обзиром на прилично заосталу пољопривреду у овом подручју и скромну 
примену агротехничких мера те врсте, као и на примену углавном сувог 
ратарења евентуални допринос у загађењу подземних вода од 
земљорадње је миноран и занемарљив.  
 
 
5.3 СТОЧАРСТВО 
 
За разлику од евентуалног загађења подземног аквифера од 
земљорадње, као расутог извора загађења, сточни фонд у стајама 
домаћинстава, а поготову на  фармама, представља концентрисане 
изворе загађења. Допринос сточног фонда у загађивању подземних вода 
разматраног подручја зависи од врсте, броја, начина узгајања и нарочито 
од уређености објеката за прихватање и складиштење стајњака и течне 
фазе (осоке).  
 
На основу литературних података, могло би се проценити оптерећење 
које отпад (стајњак и осока) од наведеног сточног фонда доприноси 
укупном загађењу околине, или угрожава квалитет подземних вода. 
Међутим, како се то у датим условима може кретати у веома широким 
границама зависно од начина гајења, смештајних услова, начина 
изђубравања, локације и начина депоновања стајског садржаја, режима 
транспорта и наношења на њиве, то овде даље неће бити предмет 
разматрања. 
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Отпад настао од сточног фонда (стајњак и осока) иначе не подлеже 
неком третману (пречишћавању), већ се он као органско ђубриво, веома 
корисно за поправку структуре и текстуре земљишта разноси на 
пољопривредне површине. Његова вредност се повећава са 
превирањем (ферментацијом), тако да је адекватно депоновање овог 
отпада и време одлежавања значајно. 
 
 
5.4 ОСТАЛИ ЗАГАЂИВАЧИ 
 
Под осталим загађивачима подразумевају се све остале делатности које 
за последицу имају концентрисану продукцију загађених отпадних вода. 
У ову групу спадају индустријски погони, месаре, кланице, млекаре, веће 
животињске фарме, погони за прераду воћа и поврћа, занатске 
радионице идр.  
 
Ова група загађивача представља највећу непознаницу како са аспекта 
квантитета, тако и са аспекта квалитета отпадних вода. Најчешће је 
случај да се ове отпадне воде испуштају директно у локалне водотоке 
без икаквих претходних мерења количине испуштених вода. Такође, 
квалитет ових вода никада није испитиван од стране надлежних 
овлашћених институција. 
 
Из тог разлога још једном се наглашава битност израде Катастра 
загађивача који би обухватио и овакве случајеве, детектовао их по 
количини и степену загађења и наметнуо обавезу пречишћавања таквих 
отпадних вода уз одговарајућу законску регулативу, односно 
реализацијом Одлуке о управљању отпадним водама на сеоском 
подручју града Краљева (“Службени лист града Краљева”, број 25/12) и 
Правилника о санитарно-техничким условима за упуштање у јавну 
канализацију града Краљева (“Службени лист града Краљева”, број 
25/12). 
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6. РЕЦИПИЈЕНТИ ОТПАДНИХ ВОДА И ЗАХТЕВИ ЗА 
СТЕПЕНОМ ПРЕЧИШЋАВАЊА 

 

6.1 КЛАСИФИКАЦИЈА И КАТЕГОРИЗАЦИЈА ВОДОТОКА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА И ЊИХОВ ЗНАЧАЈ СА 
АСПЕКТА ВОДОСНАБДЕВАЊА 

 
Град Краљево одликује се добро развијеном хидрографском мрежом. 
Поред неколико значајнијих водотока, присутан је и велики број мањих 
речица и потока. Територијом доминирају делови три веће српске реке: 
средњи део Западне Мораве, доњи део Ибра и доњи део Груже. Остале 
реке и потоци припадају сливовима притока тих већих река и претежно 
читавом својом дужином леже на територији града Краљева. 
 
Уредбом о класификацији вода међурепубличких водотока, 
међудржавних вода и вода обалног мора Југославије (Сл. лист СФРЈ 
6/78) и Уредбом о класификацији вода (Сл. гласник СРС, бр. 5/68) 
утврђена је општа подела свих вода према степену загађености и 
намени у четири класе: 
 

• Класа I – воде које се у природном стању или после дезинфекције 
могу употребљавати или искоришћавати за снабдевање насеља 
водом за пиће, у прехрамбеној индустрији и за гајење племенитих 
врста риба (салмонида); 

• Класа II – воде које су подесне за купање, рекреацију и спортове 
на води, за гајење мање племенитих врста риба (ципринида), као и 
воде које се уз нормалне методе обраде (коагулација, филтрација 
и дезинфекција) могу употребљавати за снабдевање насеља 
водом за пиће и у прехрамбеној индустрији; 

• Класа III – воде које се могу употребљавати или искоришћавати за 
наводњавање и у индустрији, осим у прехрамбеној индустрији; 

• Класа IV – воде које се могу употребљавати или искоришћавати 
само после посебне обраде 

• VK стање – ван класно стање. 
 
У оквиру класе II (Уредба о класификацији вода) оформљене су две 
поткласе и то: 
 

• Поткласа IIа – обухвата воде које се уз нормалне методе обраде 
(коагулација, филтрација и дезинфекција) могу употребљавати за 
снабдевање насеља водом за пиће, за купање и у прехрамбеној 
индустрији; 

• Поткласа IIб – обухвата воде које се могу искоришћавати или 
употребљавати за спортове на води, рекреацију, за гајење мање 
племенитих врста риба (циприниде) и за појење стоке. 

 
Подела вода у класе и поткласе извршена је на основу показатеља 
њиховог квалитета и њихових граничних вредности. Степен 
пречишћавања свих загађених вода које се испуштају у 
водопријемнике, као и режим испуштања тих вода морају 
обезбеђивати одржавање прописаних категорија водотока 
утврђених Уредбом о категоризацији водотока (Службени 
гласник СРС, бр. 5/68).  
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Водотоци на територији града Краљева припадају сливу Западне 
Мораве. У табели 12 дати су подаци о категоријама потеза река са 
разматране територије обухваћених Уредбом о категоризацији водотока. 
 

Табела 12 

Река Потез Категориј
а 

Западна 
Морава 

Од ушћа Липничке реке до ушћа реке Ибар IIа 
Од ушћа реке Ибар до ушћа реке Расине IIа 

Ибар 
Од ушћа реке Ситнице до ушћа реке 

С  
IIб 

Од ушћа реке Студенице до ушћа у Западну 
Мораву IIа 

Гружа Од ушћа реке Каменице до ушћа у Западну 
Мораву IIа 

Студеница Од изворишта до ушћа у Ибар I 
 
 
Уредбом о категоризацији водотока није обухваћена река Лопатница 
(притока Ибра), међутим обзиром на њен изузетан значај са аспекта 
водоснабдевања читаве територије града Краљева она ће бити 
равноправно обрађена у оквиру Стратегије. При том се подразумева да 
јој је додељена  I класа вода.  
 
У табели 13 приказане су нормиране вредности карактеристичних 
параметара квалитета по класама водотока према Уредби о 
класификацији вода (Сл. гласник СРС бр. 5/68).   

 
              
Табела 13 

Редни 
број Показатељ I класа II класа IIа класа IIб 

класа III класа IV 
класа 

1. Суспендоване материје при 
сувом времену у mg/l највише до: 10 30 30 40 80 - 

2. 

Укупни суви остатак при сувом 
времену у mg/l највише до: 
- за површинске воде и 

природна језера 
- за подземне воде 

350 
800 

 
 
 

1000 
1000 

 
 
 

1000 
1000 

1500 
1000 

 
 
 

1500 
1500 

 
 
- 
- 

3. pH вредност 6,8-8,5 6,8-8,5 6,8-8,5 6,5-8,5 6,0-9,0 - 

4. 

Растворљиви кисеоник у mg/l 
најмање (не примењује се на 
подземне воде и природна 
језера) 

8 6 6 5 4 0,5 

5. 
Петодневна биохемијска 
потрошња кисеоника у mg/l 
највише до: 

2 4 4 6 7 -  

6. 

Степен сапробности према 
Либману (не примењује се на 
подземне воде и природна 
језера) 

Oligosa
пробни 

Batamezo
сапробни 

Batamezo
сапробни 

Betaalfa 
mezosa 
сапроб

ни 

alfamezo
сапробн

и 
- 

7. 
Степен биолошке 
продуктивности (примењује се 
само за језера) 

Oligotr
ofni Eutrofni Eutrofni - - - 

8. 
Највероватнији број 
колиформних клица у 100 ml 
воде највише до: 

200 6000 6000 10000 - - 

9. Видљиве отпадне материје без без без без без без 
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10. Приметна боја без без без без - - 
11. Приметан мирис без без без без - - 

 
 
У табели 14 дат је извод из Правилника о опасним и штетним материјама 
у водама са прегледом максимално дозвољених концентрација неких 
карактеристичних параметара квалитета воде у водотоцима различитих 
класа бонитета. 
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            Табела 14 
Параметар 

квалитета воде 
Јединиц

а I и II класа III и IV класа 

Амонијак m/l 0.1 0.5 
Амонијум јон m/l 1.0 10.0 

Нитрати, као N m/l 10.0 15.0 
Нитрити, као N m/l 0.05 0.5 

Сулфиди m/l - 0.05 
Сулфити m/l 0.05 0.1 

Фенол m/l 0.001 0.3 
 
 
Западна Морава 
 
Западна Морава постаје од вода Моравице и Ђетиње, источно од 
Пожеге и затим тече ка истоку кроз Овчарско - Кабларску клисуру, 
Чачанску котлину, Краљевачко сужење, Крушевачку котлину и у 
Параћинској котлини се састаје са Јужном Моравом градећи Велику 
Мораву. Краљевачком реону припада предњи део њеног тока, углавном 
између села Обрве и Врбе у дужини од 35 км.  
 
Подземне воде алувијона Западне Мораве претстављају основно 
извориште за водоснабдевање насеља лоцираних уз ову реку, посебно у 
домену индивидуалног водоснабдевања. На ове воде се ослања 
становништво које се водом снабдева из плитких копаних или бушених 
бунара. У мањој мери има дубоких бушотина, а где их има, најчешће се 
користе за потребе више удружених домаћинстава.  
 
Ибар 
 
Ибар настаје од пет врела и извора на северној страни планине Хајла 
(2400mnv) од којих је најнижи извор и најјачи, а онда тече претежно 
клисурастом долином са мањим уметнутим проширењима на исток до 
Косовске Митровице, а затим на север до Краљева и источно од њега 
улива се у Западну Мораву. Територији града  Краљева припада доњи 
део тог живог тока, низводно од Биљановца, на дужини од око 70км. 
Ибар је бржа река од Западне Мораве, нарочито у клисури, између 
Биљановца и Матаруга, на дужини од око 50 км. Низводно од села 
Матаруга, Ибар добија изглед равничарске реке, прави велике и мање 
лактове крећући се од једне до друге стране широке долине и ту се 
његов ток смирује и местимично рачва у рукавце између наносних 
речних основа. 
 
Од интереса је да се истакне да је годишња количина воде која протиче 
Западном Моравом узводно од ушћа Ибра мања од количине воде коју 
доноси Ибар. Ибром протекне од 1,5 до 2 милијарде кубних метара воде 
годишње, а Моравом, низводно од Ибра око 2,7 до 3,3 милијарде кубика. 
Из тога излази да количина воде у Ибру достиже преко 500 милиона 
кубних метара воде више него у Западној Морави узводно од ушћа Ибра. 
Ибар се и због тога може сматрати једном од најзначајнијих притока у 
читавом сливу Мораве.  
 
Постојећи систем водоснабдевања града Краљева и неколико 
приградских насеља заснива се на коришћењу подземних вода у 
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приобаљу Ибра на локацијама „Жичко поље“ и „Конарево“. Од техничко-
технолошких мера обезбеђења квалитета воде за пиће, постоји само 
дезинфекција воде хлором, пре упућивања у дистрибуциону мрежу 
града.  
 
Природне карактеристике изворишта поред Ибра су повољне, јер 
самопречишћавајући потенцијал подземне средине обезбеђује врло 
квалитетну воду за пиће из овог изворишта при умереном загађењу реке 
Ибар. Само при дуготрајним екстремним загађењима реке Ибар (која су у 
прошлости често бележена), када концентрација штетних материја 
многоструко превазилази дозвољене вредности за ову класу водотока, 
квалитет воде из изворишта по појединим параметрима (најчешће 
фенол) не задовољава критеријуме Правилника о квалитету воде за 
пиће.  
 
Водопривредном основом Републике Србије предвиђено је да се 
постојеће извориште подземних вода поред Ибра задржава трајно у 
систему водоснабдевања, уз спровођење мера на санацији, техничко-
технолошкој надградњи и делимичном проширењу капацитета до 350 – 
400 l/s. У условима екстремних акцидентних загађења вода реке Ибар 
(каква су забележена у прошлости), извориште поред Ибра би се 
искључило из функције и све потребне количине вода би се допремале 
из алтернативних изворишта (систем „Лопатница“ који је у фази 
изградње).   
 
Гружа 
 
Гружа настаје у источном делу планине Рудник и тече час широм, час 
ужом долином, углавном ка југу до ушћа у Западну Мораву, низводно од 
села Витановца. У оквиру ранијих студија водоснабдевања територије 
града Краљева закључено је да снабдевање водом Краљева из 
акумулације „Гружа“ није оправдано са више становишта, пре свега са 
становишта квалитета воде у Гружанском језеру, а онда и са техно-
економског аспекта допремања воде до Краљева. 
 
Река Гружа је у смислу водоснабдевања значајна само за насеља 
лоцирана у њеном алувијону, чије становништво користи воду из 
подземља путем копаних и бушених бунара.  
 
Студеница 
 
Студеница је најважнија притока Ибра. Извире на планини Голији (1801 
м), а улива се у Ибар као његова лева притока код села Ушће. Тече кроз 
дубодолину, корито јој је урезано у крупном наносу облутака. У периоду 
киша и отапања снега воде Студенице и њених притока нагло набујају, 
док у периоду суша, лети, воде омале.  
 
У периоду између 1986 – 1988. године урађен је Идејни пројекат 
Вишенаменског водопривредног и хидроенергетског система „Студеница“ 
са браном и акумулацијом „Препрана“ на реци Студеници, 10 км узводно 
од манастира Студеница. Техничко решење би омогућавало потпуно 
искоришћење водног и енергетског потенцијала реке Студенице. 
Скупштина Србије је 1988. године донела одлуку о одлагању доношења 
одлуке о изградњи система „Студеница“ због потенцијалне колизије са 
културно-историјским комплексом Студенице. При том је донета одлука 
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да се за најугроженијег планираног корисника система „Студеница“ – 
Краљево нађе алтернативно решење за водоснабдевање.  
 
Лопатница 
 
Лопатница настаје на источној граници територије града Краљева од 
реке Толишнице и Каонске реке испод села Станча. Код Богутовца се 
улива у Ибар као његова лева притока. Одликују је карактеристике 
типично планинског водотока. 
 
На основу већ поменуте одлуке Скупштине Србије, у току 1990. године 
урађена је Студија водоснабдевања Краљева у условима одлагања 
изградње система „Студеница“ у оквиру које је за основно извориште 
дугорочног водоснабдевања Краљева предвиђена акумулација на реци 
Лопатници. Водни потенцијал по питању количине и квалитета ове реке 
је такав да могу да се задовоље потребе Краљева и делимично потребе 
Врњачке Бање, Трстеника и Крагујевца.  
 
Локација постројења за пречишћавање воде одређена је у оквиру 
Генералног пројекта у селу Станча, а опредељена је из услова 
максималног искоришћења висинског потенцијала акумулације за 
гравитациони транспорт воде до доминантних потрошача у систему.  
 
Укупан капацитет планираног постројења биће 1500 l/s и састојаће се од 
две потпуно одвојене процесне линије капацитета по 750 l/s. Свака од 
њих ће садржати објекте за предозонизацију, бистрење, филтрацију и 
дезинфекцију пречишћене воде гасним хлором.  
 
Садашњи квалитет вода реке Лопатнице, врло повољни услови 
санитарне заштите у сливу акумулације, који се огледају у реткој 
насељености и доброј пошумљености слива, као и изузетно повољна 
морфологија будуће акумулације гарантују висок квалитет вода за пиће 
из овог система уз примену уобичајеног савременог третмана вода. Све 
ово говори о високом степену значаја заштите слива ове реке од 
загађења употребљеним отпадним водама.  
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6.2 ОСВРТ НА ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ КВАЛИТЕТА ПОВРШИНСКИХ 
ВОДА 
 
Оделење за контролу квалитета РХМЗ спроводи испитивање квалитета 
површинских и подземних вода на територији Републике Србије, према 
Програму садржаном у Уредби о систематском испитивању квалитета 
вода, коју почетком сваке календарске године доноси Влада Републике 
Србије, водећи рачуна да буду испоштовани критеријуми за 
најцелисходније временско и просторно сагледавање режима вода. 
Програм дефинише обим, врсту и учесталост испитивања квалитета 
вода:  
 
Систематско праћење квалитативних карактеристика површинских и 
подземних вода врши се у мрежи хидролошких станица за квалитет 
вода, а подразумева узорковање, физичко-хемијске, хемијске, биолошко-
бактериолошке и радиолошке анализе вода у циљу идентификације 
прописаних  показатеља квалитета вода. Проширена хемијска, 
биолошко-бактериолошка анализа и детекција опасних и штетних 
материја у водама река, акумулација и изворишта, као и подземним 
водама врши се у централној лабораторији Завода у Београду 
и лабораторија у Новом Саду.  
 
Успостављени мониторинг квантитета и квалитета површинских и 
подземних вода резултира значајним бројем података који се сливају у 
базу Хидролошког информационог система Завода.  
 
На бази резултата извршених физичко-хемијских, биолошко-
бактериолошких анализа и анализа радиоактивности, у току календарске 
године, врши се оцена стања квалитета површинских и подземних вода у 
складу са Уредбом о класификацији вода међурепубличких водотока, 
међудржавних вода и вода обалног мора Југославије (Сл.лист СФРЈ 
6/78) и Одлуком о МДК радионуклеида и опасних материја у 
међурепубличким водотоцима, међудржавним водама и водама обалног 
мора Југославије (Сл.лист СФРЈ 8/78).  
 
Одређивање меродавних вредности за показатеље, на бази којих се 
одређује класа квалитета, врши се на основу резултата испитивања, и 
то:  
 

• ако је у току једне године извршено више од 24 испитивања за 
меродавну вредност узима се величина из статистичке обраде која 
одговара 95% обезбеђености.  

• ако је у току једне године извршено мање од 24 испитивања, за 
меродавну вредност узима се величина аритметичке средине из 
две најнеповољније опажене вредности.  

 
Квалитет површинских вода углавном није задржан на прописаном 
нивоу. У наставку текста дат је извод из "Извештаја о стању квалитета 
површинских вода на територији Републике Србије у 2006. години" за 
водотоке на територији  Краљева.  
 
 
 
 
 

http://www.hidmet.sr.gov.yu/ciril/hidrologija/povrsinske/index.php
http://www.hidmet.sr.gov.yu/ciril/hidrologija/povrsinske/index.php
http://www.hidmet.sr.gov.yu/ciril/hidrologija/povrsinske/index.php
http://www.hidmet.sr.gov.yu/podaci/kvvoda/pokazatelji.pdf
http://www.hidmet.sr.gov.yu/ciril/laboratorija/index.php
http://www.hidmet.sr.gov.yu/podaci/kvvoda/novisad.pdf
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Западна Морава 
 
Квалитет воде реке Западне Мораве испитује се на профилима: Гугаљски 
мост (III), Кратовска стена (III/IV), Краљево (III/IV), Јасика (III/IV) и 
Маскаре (III/IV). Иза сваког профила је дата утврђена класа квалитета 
воде. 
 
Током узорковања воде уочена је промена органолептичких особина, 
тако да је боја воде повремено одговарала III класи. 
 
Вредности процента засићења воде О2 на профилима Краљево, Јасика и 
Маскаре повремено су припадале III и IV класи, док су суспендоване 
материје на појединим профилима повремено припадале III класи и VK 
(ван категорије) стању. Измерене pH вредности, на појединим 
профилима и у појединим серијама припадале су III и IV класи. BPK5 је на 
профилима Гугаљски мост, Кратовска стена и Маскаре повремено 
припадала III класи квалитета вода. У једној серији испитивања вредност 
нитратног азота (NO3-N) на профилу Кратовска стена одговарала је III/IV 
класи. 
 
Од опасних и штетних материја на појединим профилима у појединим 
серијама испитивања регистроване су повишене концентрације: 
испарљивих фенола (III/IV), раствореног мангана Mn, бакра Cu и живе 
Hg. 
 
Сапробилошка испитивања квалитета воде на профилима; Гугаљски 
мост, Кратобска стена, Краљево, Јасика и Маскаре показују да је водоток 
оптерећен умереним органским загађењем. Запажа се доминација 
силикатних алги. Субдоминантне су зелене алге. Индекс сапробности се 
кретао у границама β-мезосапробне зоне, односно II класе квалитета 
вода, изузев на профилу Краљево, у јесењем приоду, када је квалитет 
воде одговарао II/III класи квалитета вода. 
 
Ибар 
 
Испитивање квалитета воде реке Ибар вршено је на профилима: Батраге 
(III), Рашка (-), Ушће (III/IV) и Краљево (III/IV). Иза сваког профила је дата 
утврђена класа квалитета воде. 
 
Током узорковања на свим профилима, повремено је регистрована слабо 
приметна боја. 
 
Вредности процента засићења воде О2 на профилу Рашка повремено су 
припадале III класи квалитета вода. Измерене pH вредности, на профилу 
Краљево су повремено одговарале III класи квалитета вода. Вредности 
суспендованих материја су повремено на свим профилима одговарале 
III, IV класи и VK стању. Вредности нитритног азота (NО2-N) у једном 
мерењу на профилу Ушће одговарала је III/IV класи. 
 
Од опасних и штетних материја на профилима Рашка и Ушће 
регистроване су повишене вредности испарљивих фенола (III/IV) класа, а 
на профилу Краљево растворене живе. 
 
Сапробилошка испитивања квалитета воде реке Ибар, на профилима: 
Батраге, Рашка, Ушће и Краљево указују на присуство умереног 
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органског загађења водотока. У испитиваним узорцима доминирали су 
организми индикатори β и α-мезосапробне зоне из група Bacillariophyta. 
Добијене вредности индекса сапробности у свим периодима испитивања 
одговарале су II класи квалитета вода. 
 
 
Студеница 
 
Током године квалитет воде реке Студенице контролисан је на профилу 
Ушће. Квалитет воде одговарао је II/III класи. 
 
Приликом узорковања констатована је промена органолептичких особина 
воде, односно вода је повремено имала слабо приметну боју. 
 
Измерене вредности суспендованих материја повремено су одговарале 
III, IV класи и VK стању квалитета вода. 
 
Од опасних и штетних материја, у једном случају, концентрација 
испарљивих фенола незнатно прелази МДК за II класу вода. 
 
Сапробиолошка испитивања квалитета воде, на профилу Ушће, показују 
да је водоток оптерећен умереним органским загађењем. Констатована је 
доминација β-мезосапробионата и олигосапробионата из групе 
силикатних алги. У свим периодима испитивања индекс сапробности је 
био у границама β-мезосапробне зоне, односно II класе квалитета вода. 
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6.3 ОСВРТ НА ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ ВОДЕ ИБРА  НА ПРОФИЛИМА 
УЗВОДНО И НИЗВОДНО ОД КРАЉЕВА  

 
Узорци хемијских анализа површинских вода реке Ибра узимани су 
просечно 3-4 пута годишње на два осматрачка пункта -  узводно и 
низводно од градског подручја. Анализе су обављале две институције у 
различитим временским периодима. Обрађивачима студије су биле 
доступне укупно 24 анализе. 

1. Водовод "Краљево" у периоду од 06. 12. 2001. до 03. 02. 2005. (11 
анализа); 

2. Завод за заштиту здравља Краљево у периоду од 27. 07. 2005. до 
18. 04. 2007 (13 анализа). 

 
У већини параметара испитивани узорци одговарају прописаним 
нормативима, а у даљем тексту ће бити презентиране само компоненте 
које се јављају у повишеним концетрацијама од законом прописаних. 
 
Приликом узорковања свих узорака констатоване су видљиве отпадне 
материје. 
 
На већини узорака констатоване су повишене концетрације масти и уља 
(mg/l) од максималне дозвољене концетрације MDK (до 1 mg/l). Од 
укупног броја узорака на улазном профилу је констатовано укупно 14 
исправних узорака, док на излазном профилу је овај број значајно мањи 
и износи 6 исправних узорака. Констатовано је и 6 узорака који су на 
граници MDK -1 mg/l. Карактеристично је да се у готово свим случајевима 
јављају веће концетрације на низводном профилу у односу на улазни 
профил, које често из дозвољених концетрација на узводном профилу 
прелазе у повишене на низводном профилу, осим на два узорка (28.11. и  
17.05. 2002). 
 
На слици 6 приказан је дијаграм концетрација масти и уља анализираних 
вода Ибра на узводним и низводним профилима, а у табели 15 
нумерички подаци. 
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Слика 6  - Дијаграм концетрација масти и уља 
 
 
 
 
 

 Табела 15  
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Датум масти и уља [mg/l] 
узводно низводно 

ЗЗЗ Краљево 
18.04.2007 1 1 
31.01.2007 1.3 1.9 
26.10.2006 0.9 1 
18.07.2006 3.2 3.6 
19.01.2006 0.9 1 
09.05.2006 0.9 2.7 
16.11.2005 1.2 1.3 
27.7.2005 0 0.4 
06.05.2005 0.8 1 
20.10.2005 1.2 1.3 
27.07.2005 0 0.4 

Водовод Краљево 
03.02.2005 0.8 1 
12.20.2004 1.7 2 
23.09.2004 0.5 0.7 
26.05.2004 2.1 2.5 
18.03.2004 0.7 0.9 
21.10.2003 0.4 0.5 
16.07.2003 0.4 0.5 
13.06.2003 0.6 2.3 
05.03.2003 0.3 3.6 
28.11.2002 5.2 3.6 
17.05.2002 3.9 3.6 
26.02.2002 0.4 3.1 
06.12.2001 0.9 1.4 

 
У погледу концетрација масти и уља може се констатовати континуирано 
повећање концетрација масти и уља на низводним профилима који често 
прелазе максималне дозвољене концетрације. 
 
У погледу концетрација Фенолних материја, анализирани су само узорци 
који су показивали повишене концетрације, при чему је констатован чак 
21 узорак са повишеном концетрацијом у односу на MDK, при чему је 12 
неисправних узорака констатовано на низводном профилу, односно 9 на 
узводним профилима, као и 5 узорака са граничном вредношћу MDK од 
0.001 (mg/l). Од укупног броја случајева (14) када су се јављале 
повришене концетрације у чак 10 случајева констатоване су повишене 
концетрације на низводним профилима у односу на узводне, што је 
последица испуштања ових материја на разматраном простору, а само у 
2 случаја на узводном профилу су констатоване веће концетрације у 
односу на низводни и то у периоду 2003. Поред наведеног, 
карактеристично је да у готово свим случајевима повишених 
концетрација на низводном профилу су се јавиле повишене концетрације 
на узводном профилу, осим у два случаја.  
 
На слици 7 приказан је дијаграм случајева са повишеном концентрацијом 
фенола анализираних вода Ибра на узводним и низводним профилима, 
а у табели 16 нумерички подаци. 
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Слика 7 - Дијаграм повишене концетрација фенола 
 
 
        Табела 16 

Датум Феноли  [мг/л] 
узводно низводно 

ЗЗЗ Краљево 
18.07.2006 0.001 0.002 
19.01.2006 <0.001 0.002 
27.7.2005 0.002 0.004 
27.07.2005 0.002 0.004 

Водовод Краљево 
12.20.2004 0.002 0.005 
23.09.2004 0.003 0.006 
26.05.2004 0.004 0.005 
18.03.2004 0.005 0.006 
21.10.2003 0.003 0.002 
16.07.2003 0.014 0.007 
05.03.2003 0.001 0.001 
28.11.2002 0.001 0.002 
17.05.2002 0.002 0.002 
06.12.2001 0.001 0.001 

 
 
Остале компоненента ретко прелазе МДК а у даљем тексту ће бити 
издвојене карактеристичне: 
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• Повишене концентрације нитрита се јављају само у анализама 
спроведених од стране „Водовода“ Краљево у периоду 2001-2003 
и то готово у свим случајевима су постојале већ повишене 
концетрације на узводном профилу, а на низводном профилу су се 
јављале нешто веће вредности, осим у једном случају 
(28.11.2002). 

• Повишене концентрације амонијака су се јавиле само у једном 
узорку и то на узводној контролној тачки, док су на низводном 
профилу вредности биле испод границе МDK. 

• Само у једном случају је забележена повећана вредност pH, али 
као и у претходном случају она је егзистирала већ на узводном 
профилу, као и хемијска потрошња кисеоника - HPK. 

• Карактеристичне су повећане концетрације бакра (Cu) које су на 
узводном профилу биле испод MDK, док су се на низводном 
профилу појавиле повишене вредности у односу на MDK, 
забележене у два случаја; 

• Насупрот овом, повишене концентрације у односу на MDK Цинка 
(Zn) су на узводном профилу више него на низводном профилу, 
такође забележена само у два случаја. 

• Биолошка потрошња кисеоника - BPK је забележена у три случаја, 
од тога у два случаја су забележене повишене концетрације на 
низводном профилу. 

 
У табели 17 приказане су повишене концетрације карактеристичних 
компоненти хемијског састава реке Ибар . 
 
         Табела 17 

Датум Компонента 
Концентрација 

(mg/l) MDK 

узводно низводно mdk 
ЗЗЗ Краљево 

31.01.2007 засићење 
О2 61.52 58.95  

09.05.2006 pH 8.59 8.65 6.8-
 Cu 0.082 0.121 0.1 

06.05.2005 Zn 0.288 0.25 0.2 
06.05.2005 BPK 4.2 4 4 
20.10.2005 Cu 0.082 0.121 0.1 

Водовод Краљево 
03.02.2005 Zn 0.245 0.213 0.2 
03.02.2005 NH3 1.159 0.775 1 
23.09.2004 нитрити 0.019 0.062 0.05 
28.11.2002 нитрити 0.109 0.027 0.05 
28.11.2002 HPK 22 26 12 
28.11.2002 BPK 7 28 4 
17.05.2002 нитрити 0.123 0.138 0.05 

26.02.2002 
нитрити 0.135 0.173 0.05 
амонијак 1.175 1.086 1 

BPK 4.4 6.6 4 
06.12.2001 нитрити 0.058 0.059 0.05 

 
 
 
6.4 ОСВРТ НА ИЗВЕШТАЈЕ О ИСПИТИВАЊУ ОТПАДНИХ И 
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РЕЧНИХ ВОДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА (АВГУСТ 2007.) 
 
У време израде студије (август 2007. године) урађене су анализе 
квалитета речне воде и отпадних вода. Захваћено је укупно 42 узорка: 
 

• речне воде Западне Мораве (8 узорака на потесу Милочајски мост 
- ушће Груже) 

• речне воде Ибра (9 узорака на потесу узводно од паркетаре у 
Ушћу до профила низводно од улива воде из PPOV Краљево) 

• индустријске отпадне воде на територији општине које се уливају у 
канализацију (5 узорака) 

• индустријске отпадне воде на територији општине које се уливају у 
речне токове (6 узорака) 

• отпадне воде на територији општине које се уливају у речне токове 
(8 узорака) 

• речне воде Студенице (3 узорка на потесу узводно од Манастира 
до ушћа у Ибар) 

• речне воде Лопатнице (1 узорак пре улива у Ибар) 
• речне воде Чађевског потока (1 узорак) 
• речне воде Груже (1 узорак). 
 

Све анализе су обављене у Заводу за јавно здравље у Краљеву. 
Анализе су приказане у прилогу 10. 
 
У већини параметара испитивани узорци одговарају прописаним 
нормативима, а у даљем тексту ће бити презентиране само компоненте 
које се јављају у повишеним концетрацијама од законом прописаних. 
 

• У речној води Западне Мораве у узводном узорку (Милочајски 
мост) је смањена количина кисеоника и смањено засићење, а у 
узорку низводно од депоније незнатно је повећан амонијак. 

• У речној води Ибра у два узводна узорка (у зони паркетаре у Ушћу) 
повећана је концентрација масних материја. 

• У узорцима отпадне воде која се улива у канализацију у два узорка 
су констатоване неодговарајуће вредности параметара: нижа pH  
(Екофарм Ушће) и повишене вредности амонијака, BPK5 и 
суспендованих материја и тоталног органског угљеника (Млекара 
Краљево). 

• Од шест узорака индустријских отпадних вода које се уливају у 
речне токове три узорка одговарају прописаном квалитету. У три 
узорка су повишени амонијак и тотални органски угљеник, у једном 
HPK, два BPK5 и у једном суспендоване материје. 

• Од осам узорака отпадних вода које се уливају у речне токове 
само један узорак у потпуности одговара прописаном квалитету. У 
седам узорака је повишен амонијак, у три HPK, пет BPK5, шест 
суспендоване материја, у једном детерџенти и у три узорка 
тотални органски угљеник. 

• Ни један узорак речне воде Студенице не одговара у 
суспендованим и масним материјама. 

• Узорак речне воде Груже не одговара у биохемијској потрошњи 
кисеоника. 

• Узорци речне воде Лопатнице и Чађевског потока одговарају 
прописаном квалитету. 
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Речне воде су испитиване по Уредби о класификацији отпадних вода 
(Сл. лист СФРЈ бр. 6/78) и Правилнику о опасним материјама у води (Сл. 
гласник СРС бр. 31/82). Отпадне воде су анализиране према EWPCA 1 
(Национални стандарди и смернице неких земаља за квалитет 
индустријских ефлуената који се испуштају у канализацију) и EWPCA 2  
(Национални стандарди и смернице неких земаља за квалитет 
индустријских ефлуената који се испуштају у површинске воде). 
 
 
6.5 ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА У ВЕЗИ ЗАШТИТЕ ВОДА И 
ПРЕЧИШЋАВАЊА  ОПАДНИХ ВОДА  
 
Заштита вода је у принципу дефинисана законским и подзаконским 
прописима, административним и другим мерама. Од посебног значаја за 
заштиту вода је Закон о водама (“Службени гласник Републике Србије”, 
број 30/10 и 93/12) којим је утврђено да акт о испуштању отпадних вода у 
јавну канализацију доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе 
и Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде 
и роковима за њихово достизање (“Службени гласник Републике Србије”, 
број  67/11).  
 
 
Из претходног члана следи да се контрола загађења, односно потребан 
степен пречишћавања отпадних вода заснива на пријемној способности 
реципијента да прихвати унете материје (''имисиони стандард''). При том 
се прописани стандард квалитета мора обезбедити на месту потпуног 
мешања пречишћених отпадних вода са водом реципијента (на 
референтном профилу) и то при његовом средњемесечном маловођу 
95% обезбеђености. Услов који се такође мора испоштовати је, да 
референтни профил не сме бити у зони захвата воде за 
водоснабдевање, или друге потребе које су под посебном заштитом.   
 
Домаћа регулатива у области отпадних вода се заснива на пријемној 
моћи реципијента (имисиони стандард) и условљава такав степен 
пречишћавања отпадних вода који обезбеђује одржање прописане 
категорије водотока у сваком тренутку. Дакле, вода у реципијенту, након 
мешања са ефлуентом мора да задржи параметре квалитета испод 
прописаних граничних вредности датих у табели 13 у поглављу 6.1. 
 
У Републици Србији је тренутно на снази Правилник о опасним 
материјама у водама ("Сл. гласник СРС", бр. 31/82) којим су прописане 
максималне дозвољене концентрације за 223 материје у водама, 
зависно од тога које је класе реципијент. Њиме се прописују опасне 
материје које се, због свог састава, количине, степена радиоактивности 
или других особина не смеју директно или индиретно уносити у воде јер 
могу довести у опасност живот и здравље људи, риба и животиња.  
 
Максималне количине опасних материја у водама, прописане овим 
правилником, изражене су у милиграмима у литру воде (mg/l) по класама 
одређеним, већ поменутим прописима о класификацији вода.  
 
Количине опасних материја утврђују се: 
 

1. при коришћењу вода за пиће, рекреацију, заливање поврћа, 
појење стоке и слично и то на месту захвата воде, односно на 
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граници прве зоне санитарне заштите, 
2. при осталом коришћењу воде и то у зони после 95%-ног мешања. 

 
Правилник о опасним материјама у водама, такође, не дефинише 
емисиони квалитет отпадних вода, већ максималне концентрације 
опасних материја у водотоку после испуштања отпадних вода. То значи 
да је потребно извршити поређење квалитета воде у водотоку 
непосредно узводно од места изливања отпадне воде и квалитета воде 
низводно од места изливања да би се установило: 
 

• да ли постоји разлика између узводног и низводног квалитета 
воде, 

• да ли степен загађења отпадне воде испуњава услове за 
испуштање у водоток, 

• ако је пречишћавање потребно, колики је степен потребног 
пречишћавања 

 
Међутим, проблематика захтеваног степена пречишћавања отпадних 
вода није у потпуности дефинисана овим правилником, јер се поставља 
питање шта радити у случајевима промене квалитета отпадне воде или 
промене квалитета водотока узводно од реципијента. Ово може довести 
до неспоразума око потребног степена пречишћавања, односно око 
услова за пројектовање постројења за пречишћавање отпадних вода, као 
и до компликованог доказивања перформанси тог постројења у раду.  
 
Сви наведени домаћи актуелни прописи заснивају се на имисионом 
стандарду реципијента што у пракси доводи до занчајног проблема 
одржавања водотока у оквиру утврђене категорије у случају када је 
квалитет водотока већ у класи нижој од прописане, а степен 
пречишћавања мора бити такав да задовољава прописану класу. Овај 
случај не дозвољава кориснику никакву "резерву" за упуштање отпадних 
вода, већ га обавезује на пречишћавање отпадних вода до нивоа 
прописане категорије и до минималних концентрација опасних материја.  
 
У оквиру регулативе Европске уније, од посебног је значаја Директива 
европског савета од 1991 године, која се односи на пречишћавање 
отпадних вода (Council Directive 91/271/ЕЕC). Циљ ове Директиве је 
заштита животне средине сакупљањем, пречишћавањем и испуштањем 
градских отпадних вода, као и пречишћавање и испуштање отпадних 
вода из извесних индустријских сектора. 
 
Прописане излазне концентрације основних параметара у ефлуенту, 
односно ефекти пречишћавања (емисиони принцип), према поменутој 
Директиви морају задовољити следеће захтеве приказане у табели 18. 
 

 
 
 
 
 
Табела 18 

Параметар Концентрациј
а 

Најмањи 
проценат 
смањења 

(1) 
Референтна метода мерења 
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Биохемијска 
потрошња кис. 
(BPK5 на 200 C) 

без 
нитрификације 

(2) 

25 mg/l О2 70-90 

Хомогенизован, нефилтрован, 
недекантован узорак.Одређивање 
раствор. кис. пре и после 5 дана 
инкубације на 200C±10C, у потпуном 
мраку.Додатак инхибитора 
нитрификације 

Хемијска 
потрошња 

кисеоника (HPK) 
125 mg/l О2 75 Хомогенизован,нефилтрован,недекант

ован узорак.Калијум дихромат. 

Укупне 
суспендоване 

материје 

35 mg/l (3) 
(за насеља већа 

од 10.000 ЕS) 
60 mg/l 

(за насеља од 
2.000 до 10.000 

ЕS) 

90 (3) 
(за више од 
10.000 ЕS) 

70 
(2.000 до 

10.000 ЕS) 

-Филтровање репрезентативног узорка 
кроз мембрански филтер 
0,45μм.Сушење на 1050 и мерење. 
-Центрифугирање репрезентативног 
узорка (најмање 5 мин. са средњим 
убрзањем од 2.800 до 3.200 г), сушење 
на 1050C и мерење 

(1) смањење у односу на оптерећење улазне воде. 
(2) Параметар може бити замењен неким другим: ТОC, или ТОD ако се може успоставити 

зависност између BPK5 и ових параметара. 
(3) Овај захтев је необавезан 

 
 
За изливе из градских постројења за пречишћавање отпадних вода у 
осетљивим зонама, које су подложне еутрофикацији, такође постоје и 
допунски услови, а који се односе на укупан фосфор и укупан азот, као 
главне нутријенте који имају највећи допринос у еутрофикацији. Захтеви 
који се односе на концентрације, ефекте и референтне методе мерења 
ових параметара квалитета отпадних вода, дају се у табели 19. 



 

 84 

 
Табела 19 

Параметар Концентрација Најмањи % 
смањења (1) 

Референтна метода 
мерења 

 
Укупан 

фосфор 

2 mg/l P 
(10.000 до 100.000 

ЕS) 
1 mg/l P 

(више од 100.000 ЕS) 

 
80 

Молекуларна апсорпциона 
спектрофотометрија 

 
Укупан азот (2) 

15 mg/l N 
(10.000 до 100.000 

ЕС) 
10 mg/l N 

(више од 100.000 
ЕS)(3) 

 
70-80 

Молекуларна апсорпциона 
спектрофотометрија 

(1) Смањење у односу на оптерећење улазне воде. 
(2) Укупан азот: збир укупног Kjeildal-азота, нитратног и нитритног азота. 

(3) Алтернативно, дневна просечна вредност не сме прећи 20 mg/l N, за воде са 
температуром од 120C и више, током рада биолошког реактора за 

пречишћавање отпадних вода. 
 
 
У Директиви су такође дефинисане референтне методе за контролу 
квалитета отпадних вода, учесталост узорковања и оцену добијених 
резултата, као и мере за утврђивање осетљивих и мање осетљивих 
области. 
 
Метод одређивања потребног степена пречишћавања на основу 
квалитета пречишћених отпадних вода (емисиони стандард) је 
оперативнији, јер прописује квалитет отпадних вода након 
пречишћавања, независно од хидролошког режима реципијента, осим 
ако је у посебно заштићеној области. Ово поједностављује проблем и 
једнозначно дефинише потребан степен пречишћавања отпадних вода, 
јер укида његову зависност од променљивог квалитета реципијента и 
могућег утицаја других загађивача.   
 
Из свега предходно наведеног може се закључити да је база за 
планирање и организацију третмана отпадних вода првенствено правна 
и законодавна регулатива. При том се не треба у потпуности ослонити 
само на републичке прописе, већ је свакој општини дато у надлежност и 
наметнутно као обавеза доношење локалних прописа којма ће се 
дефинисати захтевани квалитет отпадних вода које се упуштају у градску 
канализацију и водотоке.  
 
Усвајање оваквог правилника је неопходно за оне градове који су 
изградили или су у поступку изградње постројења за пречишћавање 
отпадних вода, јер би недостатак ових критеријума довео до тога да 
индустријске отпадне воде својим хемијским саставом поремете рад 
постројења.  
 
Корисно је донети локалну правну регулативу, чак и за места која немају 
постројења за пречишћавање отпадних вода, јер се тиме добијају 
минимални услови квалитета отпадне воде која може доћи на прераду, а 
самим тим и критеријуми за пројетовање постројења у будућности. Ово 
је врло важно и због тога што би пречишћавање мешавине комуналних и 
индустријских отпадних вода било технолошки врло компликовано, скупо 
и нерационално.  
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Поменути локални прописи, на тај начин, обавезали би загађиваче чије 
отпадне воде не задовољавају одређене критеријуме да изграде 
сопствене уређаје за пречишћавање отпадних вода до нивоа квалитета 
дозвољеног за упуштање у јавну канализацију. Тиме би се остварило да 
све отпадне воде које се доводе на централно градско постројење буду 
квалитета комуналних отпадних вода, тј. отпадних вода из 
домаћинстава.   
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6.6 МОГУЋНОСТ ИСКОРИШЋАВАЊА ПРОДУКАТА 
ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА У ПОЉОПРИВРЕДИ  

 
Основни продукти који настају у процесу пречишћавања су биолошки 
стабилизован муљ и пречишћена отпадна вода – ефлуент.  
 
Муљ 
 
Количина генерисаног муља у процесу пречишћавања отпадних вода 
зависи од: 
 

• састава отпадне воде која се третира на постројењу 
• технолошког третмана отпадне воде 
• предвиђеног степена стабилизације 

 
Муљ из процеса пречишћавања је најчешће биолошки стабилизован што 
значи да нема опасности од уношења у земљиште евентуално опасних 
микроорганизама, а богат је природним нутријентима што га чини веома 
погодним средством за фертилизацију пољопривредних површина, а 
такође и површина под шумама. Ово се превасходно односи на муљ из 
постројења за пречишћавање отпадних вода из домаћинстава, јер 
уколико се на постројењу прерађују и индустријске отпадне воде, могуће 
је да муљ буде оптерећен неким штетним материјама какве су нпр. 
тешки метали и слично. Из тог разлога битно је сагледати следеће 
карактеристике добијеног муља: 
 

• физичке карактеристике које указују на то до које мере се муљ 
може даље обрађивати, 

• хемијске карактеристике које указују на могућност коришћења у 
пољопривреди (одређују садржај нутријената и детектују 
присуство тешких метала у муљу) 

• биолошке карактеристике које указују на евентуално присуство 
патогених микроорганизама и њихову активност. 

 
Савет Европске заједнице донео је одговарајућу директиву (86/278/ЕЕC) 
у вези са карактеристикама муља и одговарајућим Анексима прописао 
граничне вредности концентрације тешких метала (кадмијум, бакар, 
никл, олово, цинк, жива и хром) у земљишту и у муљу за примену у 
пољопривреди, као и граничне вредности количине тешких метала које 
се годишње могу додати пољопривредном земљишту. Такође је 
прописана учесталост анализе муља и земљишта, као и параметри који 
се испитују у зависности од методе обраде и третмана муља. Ови 
параметри дати су у табели број 20 Подаци су преузети из препоруке 
Европске агенције за животну средину (European Environment Agency).  
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 Табела 20 

параметар 

методе третмана и одлагања 

стабилизација 
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температура  x x    x x   x  x 
густина       x x x     
геолошке 
карактеристи
ке 

      x x x x  x x 

способност 
таложења x             

концентрациј
а чврстих 
материја 

x x x x x x x x x x x x x 

испарљива 
једињења  x x x x    x x x x x 

способност 
дигестирања   x           

pХ  x x x   x    x x  
испарљиве 
киселине   x           

масти и уља  x x         x  
тешки 
метали   x       x x x x 

хранљиве 
материје  x x        x x  

величина 
честица x     x x       

CST1      x x       
специфична 
отпорност      x x       

стишљивост       x       
способност 
центрифугир
ања 

      x       

топлотна 
моћ             x 

квашљивост          x    

микробиоло
шке 
карактеристи
ке 

 x x        x x  
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Напомиње се да услове за одлагање муља прописује свака држава у 
оквиру одговарајућих правилника и техничких упутстава. Уколико се муљ 
не може искористити у пољопривреди, његово одлагање треба вршити 
на санитарним депонијама уз примену свих потребних мера за заштиту 
животне средине, што се првенствено односи на заштиту подземља од 
инфилтрације процедних вода депоније.  
 
Према стандардима и директивама ЕU о депонијама и опасном отпаду 
(Council Directive1999/31/EC од the landfill of waste, Council Directive 
1991/689/EC, on the hazadrous waste) муљ из постројења за 
пречишћавање комуналних отпадних вода спада у категорију безопасног 
отпада и као такав се може одлагати на депоније за безопасан отпад 
заједно са комуналним чврстим отпадом.  
 
 
Ефлуент 
 
Пошто се очекује да квалитет пречишћене воде са постројења буде 
такав да се без бојазни може испустити у водотоке I, IIа и IIb класе, 
оправдано би било размотрити евентуалну употребу ефлуента за 
наводњавање пољопривредних површина. На овај начин оствариле би 
се значајне уштеде, односно неоспорне користи, јер би се са једне 
стране решио проблем испуштања ефлуента у реципијент (без изградње 
одводних колектора), а са друге стране би се пољопривредним 
површинама обезбедила преко потребна влага у најкритичнијем 
(сушном) делу године или би се ефекат суше бар значајно умањио.    
 
Да би се дошло до закључка о потребном квалитету који вода мора да 
има да би била погодна за наводњавање, потребно је размотрити два 
критеријума, који нису сасвим међусобно сагласни. 
 
1. Према Правилнику из 1994. сви ефлуенти су по свом квалитету 

подељени у три категорије:  
 

I- ефлуенти који се могу користити за наводњавање без 
ограничења, 
II-  ефлуенти који се могу користити за наводњавање умерено и 
III - ефлуенти који се могу користити за наводњавање уз строга 
ограничења.  

 
У табели 21 приказани су најважнији параметри квалитета воде за 
наводњавање.  
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Табела 21 

Ред. 
Број Параметар Јединица 

Границе употребе 
I-не 

постоје II-умерене III-строге 

1. Салинитет mg/l < 450 450-2.000 > 2.000 
2. Специфична 

проводљивост 
μS/cm < 700 700-3.000 > 3.000 

3. SAR*=       0-3 - > 1.200 700-200 < 300 
4.   3-6 - > 1.900 1.200-300 < 300 
5.     6-12 - > 1.200 1.900-500 < 500 
6. 12-20 - > 2.200 2.900-1.300 < 1.300 
7. 20-40 - > 5.000 5.000-2.900 < 2.900 
8. Кадмијум (Cd) mg/l 0,01   
9. Олово (Pb) mg/l 0,1   
10. Жива (Hg) mg/l 0,001   
11. Арсен (As) mg/l 0,05   
12. Хром (Cr) mg/l 0,5   
13. Никл (Ni) mg/l 0,1   
14. Флуор (F) mg/l 1,5   
15. Бакар (Cu) mg/l 0,1   
16. Цинк (Zn) mg/l 1,0   
17. Бор (B) mg/l 1,0   
18. Укупан број 

колиформа 
у 1 l 10.000   

* САР представља коефицијент адсорпције натријума у земљишту (повезује 
концентрације Na+, Ca2+ и Mg2+). Бројне вредности у табели за одређене опсеге 
коефицијента SAR се односе на електропроводљивост воде изражене у μS/cm, јер 
је практично за оцену важна комбинација вредности SAR--а и 
електропроводљивости, а не њихове појединачне вредности. 

 
2. Са друге стране, према још увек важећем Правилнику о 

категоризацији водотока (из 1968.), воде III категорије се могу 
користити за наводњавање пољопривредног земљишта. По 
наведеном Правилнику, квалитет вода III категорије је дефинисан 
као: 

              
              Табела 22 

Ред. 
Број Параметар Јединица MDK 

1. Растворени кисеоник mg/l 4 
2. Засићеност кисеоником % 50-75 
3. BPK5 mg/l 7 
4. HPK (преко КМnО4) mg/l 20 
5. Суспендоване материје mg/l 80 
6. pХ - 6-9 
7. Видљиве опасне материје - без 
8. Приметна боја - слабо 
9. Приметни мирис - слабо 
10. Највероватнији број колиформа у 1 l 200.000 

 
Очигледно је да су параметри из претходне две табела комплементарни, 
а да долазе у сукоб по питању микробиолошког критеријума: 10.000 и 
200.000/л воде!  
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На крају, треба поменути и препоруке Светске Здравствене Организације 
(WХО) према којој укупан број колиформа у води за наводњавање може 
да буде свега 1.000/100 мл воде. 
 
Очигледно је да све ове захтеве (укључујући и најстрожи 
микробиолошки) испуњава једино ефлуент добијен на Компактном 
постројењу које поред механичког и биолошког пречишћавања има и 
високо ефикасну дезинфекцију (могућност дезинфекције и УВ 
третманом). Ово практично значи, да би у случају стратешке одлуке о 
могућем коришћењу пречишћене воде за наводњавање, требало без 
обзира на одабрано решење, сва постројења опремити уређајума за УВ 
дезинфекцију.    
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7. ОПШТИ ПРИНЦИПИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
КАНАЛИЗАЦИОНОГ СИСТЕМА И ЊЕГОВИ ЕЛЕМЕНТИ 

 
 
7.1 МОГУЋНОСТИ И ПРИНЦИПИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ 

КАНАЛИЗАЦИОНОГ СИСТЕМА 
 
Као што је већ раније у тексту напоменуто, сеоска, рурална насеља, 
одликују се малом до врло малом густином насељености, што се 
посебно односи на насеља II и III групе. То је резултат разређене 
градње, са најчешће приземним објектима, са кућама и економским 
двориштем уз које су често ослоњене и веће површине пољопривредног 
земљишта. Сеоске саобраћајнице су формиране уз главне међумесне 
правце, према већим пољопривредним потезима, или према сопственим 
имањима. Изградња свих објеката, како стамбених тако и помоћних, 
реализована је већим делом стихијски, индивидуално, без уважавања и 
ослањања на нека важећа урбана начела и правила. 
 
У затеченим условима и са бројним тешко решивим правно-имовинским 
проблемима, веома је тешко рационалније реализовати савремено 
комунално уређење предметних насеља. Подземна хидротехничка 
инфраструктура, представља посебан и веома сложен проблем. 
Водоводна дистрибутивна мрежа може се трасирати без већих проблема 
и у условима затеченог стања, обзиром на функционисање водоводног 
система под притиском.  
 
Канализација, међутим, представља много већи проблем. Пре свега због 
потребе обезбеђења гравитационог транспорта отпадних вода као 
најрационалнијег. То подразумева веће дубине укопавања колектора, 
као и евентуалну изградњу препумпних станица на колекторској мрежи. 
Такође, јединична цена дужног метра канализације у насељима сеоског 
типа је знатно већа него у урбаним срединама услед мале густине 
становања. Искуствени подаци говоре да се дужина канализационе 
мреже у градским насељима креће између 1 и 2 м/становнику, док код 
сеоских износи и преко 10м/стан па је и инвестиционо оптерећење по 
становнику веома високо. 
 
На основу свега претходно изложеног, у оквиру Стратегије даје се 
следећи предлог основних принципа и смерница за комунално уређење 
разматраних насеља, а на основу конкретних услова: величине и 
структуре насеља, конфигурације терена и положаја у односу на 
реципијенте и потенцијалну локацију PPOV: 
 

• Планирати изградњу савременог канализационог система у 
насељима или деловима насеља са већом густином становања и 
развијенијом уличном мрежом (систем би подразумевао 
колекторску мрежу, главни колектор и постројење за 
пречишћавање отпадних вода одговарајућег типа и величине за 
свако насеље појединачно или за више насеља уколико се то 
покаже техно-економски оправданим); 

 
• За разуђена насеља мале густине становања и лошије развијене 

путне мреже, третман отпадних вода решавати индивидуално по 
домаћинствима као и до сада. При том, унапредити начин 
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депоновања отпадних вода. Изградити недостајуће, извршити 
реконструкцију непрописно изграђених или оштећених септичких 
јама, омогућити њихово редовно пражњење комуналним 
цистернама на најближе постројење за пречишћавање отпадних 
вода и инсистирати на уградњи типских био-јама за једно или 
мање групе домаћинстава где год то економска моћ корисника 
дозвољава; 

 
• изградњу одговарајућих постројења и уређаја за пречишћавање 

отпадних вода планирати тако, да на њих могу да се довозе и 
отпадне воде из септичких јама; 

 
• депоније стајњака и осочних јама изградити сагласно санитарним 

условима и правилима добре пољопривредне праксе; 
 

• каналисање атмосферских вода првенствено ослонити на канале 
поред саобраћајница, а подземну атмосферску канализацију 
реализовати сагласно економском стандарду и степену 
угрожености појединих садржаја насеља. 

 
Овде су наведени и основни стратешки принципи комуналног уређења 
разматраних сеоских насеља. Међутим, у оквиру фаза и етапа њихове 
коначне реализације, могу постојати и одговарајуће варијације. 
 
У односу на локацију и број постројења за пречишћавање отпадних вода, 
канализациони системи могу бити централизовани и децентрализовани.  
 
Код централизованих система, канализација је јединствена за једно или 
више насеља, са заједничким постројењем за пречишћавање отпадних 
вода. Ово је уобичајени систем када топографија терена омогућава 
рационално довођење свих отпадних вода једног или више насеља до 
јединственог постројења за њихово пречишћавање. 
 
За разлику од овога, код децентрализованог система се могу, зависно од 
топографије терена, величине слива гравитирајуће канализације или 
близине реципијента, предвидети два па и више постројења за 
пречишћавање отпадних вода за једно исто насеље. 
 
За коначан избор техничког решења канализационих система 
разматраних насеља, неопходно је располагати са много обимнијим и 
детаљнијим подацима. Међутим, за задати студијски ниво разматрања, 
на основу расположивих географских карата размере 1:50.000, 
топографије терена, међусобног растојања појединих насеља, осталих 
расположивих подлога и увида на терену, могу се предложити 
концепцијска решења која следе у даљем тексту. 
 
 
7.2  ПРЕДЛОГ ТЕХНИЧКОГ РЕШЕЊА ТРЕТМАНА ОТПАДНИХ ВОДА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
 
Органи локалне самоуправе Краљева и одговарајуће стручне службе у 
последње време придају посебну пажњу планирању третмана отпадних 
вода насеља на територији града Краљева, као стратешком и планском 
опредељењу за дугорочни период. Потпуно комунално уређење, дакле и 
изградња канализационе мреже и постројења за пречишћавање 
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отпадних вода представља приоритетни задатак будућег развоја града. 
 
Решење сакупљања и одвођења употребљених отпадних вода, 
приказано у Студији, условљено је конфигурацијом терена у насељима, 
густином насељености, међусобном удаљеношћу насеља, положајем у 
односу на водене токове и инфраструктурне објекте и потенцијалним 
локацијама постројења за пречишћавање. Планирано је формирање 
шест тзв. ПОДСИСТЕМА на територији града. Пет система формирају 
насеља која се могу груписати око централног постројења за 
пречишћавање.  
 

• Подсистем 1  
Припадају му насеља која гравитирају градском постројењу за 
пречишћавање отпадних вода. То су насеља: Адрани (део на 
десној обали Мусине реке), Грдица, Жича, Јарчујак, Кованлук, 
Ковачи, Краљево, Метикоши, део Ратине у сливу Ибра, Рибница, 
Сирча, Чибуковац, Матаруге, Матарушка бања и Конарево. 

 
• Подсистем 2  

Сачињавају га насеља Мусина река и део Адрана (лева обала 
Мусине реке). 

 
• Подсистем 3  

Чине га: део насеља Ратина у сливу Западне Мораве, Заклопача и 
Врба. 

 
• Подсистем 4  

Сачињавају га насеља Шумарице и Витановац. 
 

• Подсистем 5 
Чине га: насеља Лађевци, Милочај, Обрва, Тавник и Цветке.  

 
• Подсистем 6 

Припадају му сва остала насеља на територији града. Имајући у 
виду њихову просторну и висинску разуђеност, предложено је 
формирање више мањих пакетних постројења за групе корисника.  

 
Одлуку о дефинитивним локацијама постројења за пречишћавање 
отпадних вода доносе надлежне службе града Краљева у складу са 
урбанистичким и другим условима. Висински положај постројења 
дефинише се у главном пројекту у складу са условима надлежног 
министарства и јавних водопривредних предузећа.  
 
Имајући у виду карактер насеља, просторну и висинску разуђеност, 
број становника и демографске трендове, предложено решење и 
разграничење се мора детаљно проверити и економски оправдати у 
вишим фазама пројектовања.  
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7.3 ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМА САКУПЉАЊА, ОДВОЂЕЊА И 
ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА 

 
Организовано сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у 
насељу састоји се из следећих елемената: 
 

• Систем за сакупљање отпадних вода представља сабирну 
колекторску мрежу у насељу. Састоји се од примарних и 
секундарних колектора. У случају мањих и насеља средње 
величине (до 10.000 становника) сабирна мрежа је углавном од 
цеви пречника ∅ 200 - ∅ 300. 

• Систем за одвођење отпадних вода представљен је главним 
колектором у који се уливају примарни колектори, а који одводи 
воду из насеља до постројења за пречишћавање отпадних вода. 

• Систем за пречишћавање отпадних вода којим се вода 
пречишћава до захтеваног квалитета за упуштање у реципијент.  

 
Предлог решења сакупљања и одвођења употребљених домаћих 
отпадних вода, условљен је конфигурацијом терена у насељу, 
међусобном удаљеношћу насеља и положајем у односу на водне токове, 
инфраструктурне објекте и потенцијалном локацијом постројења за 
пречишћавање отпадних вода. 
 
На студијском нивоу, акценат је стављен на примарну колекторску мрежу 
и главне колекторе. Детаљнија разрада система је предмет виших нивоа 
пројектовања, на основу геодетских подлога крупније размере и 
геодетског снимања терена. У наставку текста описани су основни 
принципи димензионисања колекторске мреже и објеката на њој.  
 
 
Димезионисање колектора  
 
Сабирна мрежа фекалне канализације планира се од пластичних (ПВЦ, 
полиетилен коруговане или полипропилен коруговане) канализационих 
цеви округлог отвора. У улицама које су насељене са обе стране 
колектор се поставља средином улице. 
 
Оптимална дубина постављања цеви креће се у границама од 2,0 – 5,0 
м. Пречници цеви се усвајају тако да, према датим падовима и 
количинама отпадних вода, задовољавају следеће услове (Снабдевање 
водом и каналисање насеља-Др Милоје Милојевић): 
 
 најмањи пречник уличних канала је 200 мм, 
 најмања брзина струјања воде треба да буде 0.4 м/s при дубини 

пуњења од 2 до 3 cм, или 0.8 м/s када је канал пун до врха, 
 највећа брзина се ограничава на 3 м/s у пуном профилу, ако је 

канал скоро увек пун до врха или је дубина пуњења увек велика, 
 релативна висинска испуњеност канала h/D≤0,5 (изузетно 0,6). 

 
У табели 23 приказана је пропусна моћ колектора по пречницима за 
минималан и максималан пад уз услов испуњености 50% колектора. 
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         Табела 23 
Пречник 

(мм) Пад дна(%) Q (l/s) Испуњеност v(м/s) 

200 0,50 12,6 0,50 0,80 
7,00 47,0 0,50 2,99 

250 0,40 20,4 0,50 0,83 
5,50 75,5 0,50 3,08 

300 0,33 30,1 0,50 0,85 
4,60 112,3 0,50 3,18 

400 0,23 54,1 0,50 0,86 
3,20 201,8 0,50 3,21 

500 0,17 84,3 0,50 0,86 
2,40 316,9 0,50 3,23 

600 0,14 124,4 0,50 0,88 
1,90 458,4 0,50 3,24 

700 0,10 158,6 0,50 0,82 
1,40 593,6 0,50 3,08 

800 0,08 202,6 0,50 0,81 
1,10 751,2 0,50 2,99 

1000 0,07 343,6 0,50 0,87 
1,00 1298,7 0,50 3,31 

1200 0,05 472,2 0,50 0,84 
0,65 1702,6 0,50 3,01 

 
 
У прилогу 4 приказани су резултати хидрауличких анализа свих 
подсистема. 
 
 
Ревизиони шахтови 
 
На колекторској мрежи предвиђа се изградња ревизионих шахтова. 
Ревизиони шахтови се раде на местима промене правца и пада нивелете 
и рачвањима колектора, као и на правцима на максималној дужини од 
око 160∅. У табели 24 дато је максимално дозвољено растојање између 
шахтова за пречнике који су планирани. 

 
Табела 24 

Пречник 
(мм) 

Размак између 
шахтова (м) 

200 32 
250 40 
300 48 
400 64 
500 80 
600 96 
700 112 
800 128 

1000 160 
1200 192 

 
 
На колекторима пречника до ∅600 раде се стандардни шахтови од 
армирано-бетонских прстенова ∅1000 са конусним завршетком, а на 
колекторима већих пречника раде се нестандардни ревизиони шахтови 
са силазом са стране. На конусни завршетак се поставља ливено-
гвоздени поклопац са рамом за уградњу. Доња плоча шахта се ради од 
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неармираног бетона MB 20 са кинетом правилног облика. За силазак у 
шахт уграђују се пењалица у зид шахта на висинском растојању од 30 cм. 
 
За савлађивање висинских разлика користе се два типа каскадних 
шахтова. За висинске разлике између дна доводне цеви и дна шахта до 
1.5 м предвиђен је уобичајени каскадни шахт, у коме се вода слободно 
излива из доводне цеви а за савлађивање већих висинских разлика 
користи се шахт са изливном лулом, тако да се један део воде улива у 
шахт преко ње, док се други део слободно излива. 
 
 
Кућни прикључци 
 
Прикључење корисника је могуће директно на колектор или у ревизионом 
шахту. Просечна дужина прикључка је 25 м, а изводи се пречником ∅ 
160. 
 

7.4 ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ПРЕЧИШЋАВАЊА  
 
Обзиром на различите изворе загађивања и порекло отпадних вода, 
садржај непожељних супстанци које могу загадити воде је веома 
различит. Отпадна вода може садржати земљу и песак (механичко 
загађење), отпатке биљног, животињског и људског порекла (органско 
загађење) и токсичне супстанце (хемијско загађење).  
 
За пречишћавање отпадних вода тако разнородних карактеристика, 
потребно је применити и одговарајуће поступке (методе). Уобичајени 
конвенционални поступци се укратко наводе у наставку. 
 
Механичким процесима се из отпадних вода одстрањују првенствено 
груби вучени и пливајући садржаји. То је углавном песак, папир, кесе, 
комади текстила, амбалаже, воћа, поврћа, масти и уља и друге материје. 
За одстрањивање таквог садржаја, користе се грубе и фине решетке, 
сита, груби таложници-за песак (песколови), хватачи масти и уља 
(мастолови) и фини таложници (примарни или претходни и секундарни 
или накнадни) за издвајање органских или неорганских таложљивих 
суспендованих материја или активног муља. Објекти и уређаји за ове 
процесе, као и њихова примена, различити су и по облику и по 
конструкцији, врсти материјала и перформансама. 
 
У биолошким процесима пречишћавања, врши се разградња органске 
материје из отпадних вода до неорганске таложљиве форме 
(минерализација), тако да се пречишћена и избистрена вода (финално 
исталожена у секундарном таложнику) може испуштати у реципијенте. 
Процеси биолошког третмана се базирају на развоју бактерија у 
отпадним водама и њиховим метаболичким процесима, којима се, уз 
присуство кисеоника, врши минерализација органске материје. Она се 
као муљ издваја и одводи на даљи третман, а пречишћена вода се може 
изливати у реципијенте (водотоке или земљиште). Део муља се може 
враћати у процес пречишћавања воде у циљу поспешивања развоја 
бактерија (рециркулација), док се вишак издвојеног, још потпуно 
неминерализованог (нестабилизованог) муља, мора подвргнути даљем 
третману пре одлагања на депоније или коришћења за фертилизацију у 
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пољопривреди.  
 
У новије време, све је актуелнији SBR (Sequential Batch Reactor) процес 
који се такође, заснива на биолошком поступку разградње органске 
материје. Реч је о шаржном раду био-реактора са активним муљем. 
Процес пречишћавања се одвија у временски контролисаним циклусима 
који се састоје из три основна периода: 
 

• аерација, 
• таложење и 
• бистрење са декантацијом. 

 
На слици 8 приказани су основни елементи ICEAS ( Intermittent Cycle 
Extended Aeration System) система који је заснован на SBR технологији.  
 
 

 
 

Слика 8 - ICEAS ( Intermittent Cycle Extended Aeration System) систем 
 
Претходно генерално описани процеси спадају у основне или 
конвенционалне поступке пречишћавања отпадних вода. Са њима се 
остварује неопходно задати квалитет ефлуента (емисиони стандард) за 
њихово изливање у реципијенте мање осетљивих области. Међутим, код 
изливања ефлуента у осетљивим областима, или када су концентрације 
загађујућих супстанци и даље изнад неопходних, прописују се строжији 
услови, односно, такве се отпадне воде морају подвргнути допунском 
или терцијалном третману. То се пре свега односи на редукцију азота и 
фосфора, као и токсичних материја из отпадних вода. За такав третман 
се примењују процеси нитрификације и денитрификације, а по некад и 
доста сложени процеси детоксикације.  
 
Ефекти појединих процеса пречишћавања зависе од више фактора, међу 
којима су доминантни: врста и обим загађења, осцилације хидрауличког 
и загађујућег оптерећења, пројектанске и извођачке коректности код 
избора и изградње постројења за пречишћавање отпадних вода (PPOV), 
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као и умешности и одговорности задуженог особља у вођењу и 
усмеравању појединих процеса. 
 
За сваки од наведених поступака постоји више различитих објеката  и 
уређаја. Неки су доста једноставни (септици, поља за орошавање и др.), 
неки уобичајено сложени-конвенционални (аерисани песколови и 
мастолови, примарни таложници, биоаерација, секундарни таложници, 
дезинфекција ефлуента, згушњавање муља и његово сушење на 
пољима), а неки и веома сложени, са потпуном аутоматиком и 
компјутерским вођењем процеса.  
 
Међутим, уобичајени ефекти за конвенционалне поступке (као 
најраспрострањеније) су углавном познати. Тако се механичким 
поступцима из отпадне воде могу до 60% издвојити суспендоване 
(нерастворне) материје (SM) и до 20% органске материје изражене као 
BPK5. Биолошким пречишћавањем (рачунајући и ефекте механичке фазе 
која претходи), издваја се до око 95% SM и BPK5 и до 80% HPK 
(индикатора хемијског загађења). 
 
На основу претходних практичних и литературних искустава, рационално 
је да се за мања насеља (капацитета до 2.000 ES) пројектују постројења 
реакторског (контејнерског) типа, без раздвајања линије воде и линије 
муља. За нешто веће капацитете (до 10.000 ES), има и доста 
патентираних уређаја, на којима се врши нитрификација и 
денитрификација (типа Bio-clear, Oxi-clear и сл.). За веће капацитете (и 
до 100.000 ES), примерена је технологија продужене аерације, или пак 
класично механичко пречишћавање са аерисаним лагунама за биолошко 
пречишћавање отпадних вода и стабилизацију муља. 
 
У оквиру постројења контејнерског типа, уобичајени објекти су: 
 

• црпна станица сирове воде са каналским центрифугалним 
пумпама; 

• хватач песка и пливајућих материја и њихово издвајање; 
• биоаерација (био-диск; био-рол; био-рот; минпак или сл); 
• брза таложница (цеваста или ламинарна) и 
• танк за муљ са потпуном рециркулацијом муља или пољима 

за сушење муља. 
 
У оквиру постројења са продуженом аерацијом, уобичајени су следећи 
објекти: 
 

• црпна станица за дизање воде на уређаје; 
• решетке са ручним чишћењем код мањих, односно са 

аутоматским радом код већих постројења; 
• песколов и мастолов, углавном аерисани; 
• мерни објекат, углавном каналског типа; 
• аерација воде са истовременом стабилизацијом муља; 
• накнадни таложник; 
• рециркулација муља; 
• згушњавање муља у силосу за муљ и 
• дехидратација муља на пољима за сушење код мањих, 

односно филтер-пресама код већих постројења.  
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Технолошка шема предходно описаних процеса дата је у прилогу 6. 
 
На крају је потребно нагласити да за извесне периферне делове насеља, 
посебно мале густине становања, неће бити оправдано (рационално) 
прикључење на било какав систем пречишћавања. За њих се морају 
пројектовати коректне водонепропусне вишекоморне септичке јаме, 
односно био-јаме у којима ће се извршити одређени степен 
пречишћавања, тако да се такав садржај несметано може одложити или 
на пољопривредне површине или на депоније комуналног смећа. 
 
Био-јаме су префабриковани објекти контејнерског типа, изведене од 
челика или полиетилена, отпорни на агресивно дејство отпадних вода. 
Најчешће се састоје из две коморе, од којих је прва таложник, а друга – 
биолошка комора у којој се одвија аеробна или анаеробна разградња у 
зависности од технологије произвођача. Биолошки процес у њима се 
најчешће започиње и поспешује специјалним биоактиваторима.  
 
У текуће одржавање био-јама спада повремено пражњење исталоженог 
муља и чишћење комора. Овакве био-јаме се најчешће производе за 
капацитете 5 – 50 ЕS-а. 
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8.  ПРЕДЛОГ ТЕХНИЧКОГ РЕШЕЊА ДОГРАДЊЕ И 
УНАПРЕЂЕЊА ГРАДСКОГ КАНАЛИЗАЦИОНОГ 
СИСТЕМА КРАЉЕВА 

 
Решење сакупљања и одвођења употребљених отпадних вода до 
система за пречишћавање, приказано у студији, условљено је 
конфигурацијом терена у насељима, међусобном удаљеношћу насеља и 
положајем у односу на водне токове,  инфраструктурне објекте, као и 
потенцијалним локацијама постројења за пречишћавање. Према 
предлогу из поглавља 7.2 на територији града планирано је формирање 
шест тзв. подсистема. Град Краљево и гравитирајућа насеља 
придружени су Подсистему 1. 
 
Одлуку о дефинитивној локацији постројења за пречишћавање отпадних 
вода Краљева донеле су надлежне службе града Краљева у складу са 
урбанистичким и другим условима. Висински положај постројења 
дефинише се у главном пројекту у складу са условима надлежног 
министарства и јавних водопривредних предузећа.  
 
Подсистему 1 припадају насеља која гравитирају градском подручју и 
постојећем постројењу за пречишћавање отпадних вода. Тренутно су у 
систему насеља: Краљево и  Грдица на левој обали Ибра, као и Жича, 
Ковачи, Рибница и Кованлук на десној обали. У току је изградња 
колектора ∅ 400 ка насељу Адрани (планирано прикључење у северни 
колектор). 
 
У циљу унапређења и обједињавања канализационог система, 
неопходно је извршити спајање колектора десне обале са јужним 
колектором леве обале. Такође, потребно је урадити прелаз испод реке 
од цеви ДН 800, а уколико не постоји могућност гравитационог 
прикључка, потребно је изградити допунску црпну станицу капацитета 
Q=50 л/с 
 
Систему је могуће прикључити и насеља Метикоши, Чибуковац, Јарчујак 
и Сирчу, као и део насеља Ратина (слив Ибра) у ком постоји колектор са 
изливом у Ибар. Планским документима општине планирано је и 
прикључење насеља Матаруге, Матарушка бања и Конарево на градски 
канализациони систем изградњом канализационог колектора Краљево - 
Матарушка Бања кроз Рибницу. Управни одбор ЈКП "Водовод" Краљево 
донео је Одлуку бр. 744/5 од 26.04.2005. год. према којој се са ове 
институције преносе инвеститорска права на Дирекцију за планирање и 
изградњу "Краљево" за изградњу фекалне канализације Матарушка 
Бања - Краљево. Одлуком Управног одбора Дирекције за планирање и 
изградњу "Краљево" бр. 01-2620/6 од 23.06.2006. год. покренут је 
поступак јавне набавке наставка изградње колектора фекалне 
канализације Краљево - Матарушка Бања. Пројектна документација није 
била доступна. 
 
За предложено проширење градског система, дато овом Стратегијом, 
урађена је и провера пропусне моћи свих постојећих колектора. У 
највећем делу мреже и у новим условима остварују се хидраулички 
повољни услови течења.  
 
Критична деоница може бити низводни део центалног градског 
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колектора. Повољни услови течења у новим условима остварују се за 
падове у интервалу 0,5-1,8 ‰. У случају већег пада брзина при 
максималном протоку биће већа од максимално дозвољених 3 м/s. 
Података о изведеном паду колектора нема, а пројектовани пад узводне 
деонице је  1,8 ‰. 
 
Такође, неопходно је нагласити да може доћи до проблема у 
функционисању мреже у случају јаких киша. Наиме, у центру града део 
канализације изведен је по општем систему. Неопходно је извршити 
раздвајање фекалне и атмосферске канализације до краја пројектног 
периода, односно до прикључења свих планираних насеља у систем.  
 
У наставку су описани основни елементи система сакупљања и 
одвођења отпадних вода за насеља која се могу прикључити на градски 
систем. 
 
Насеље Метикоши могуће је прикључити на нови Ратински колектор, 
главним колектором дужине око 3 км пречника DN 200.  Дужина разводне 
мреже је око 2,6 км. 
 
Насеље Јарчујак могуће је прикључити на градску мрежу (северни 
градски колектор) у зони раскрснице улица Рудничке и Адранске. 
Планирани главни колектор је пречника DN 200, дужине око 1,8 км. 
 
Насеље Чибуковац се може прикључити на градску мрежу (централни 
градски колектор) у зони укрштања Ибарске магистрале и железничке 
пруге Краљево – Приштина (насеље Браће Пирић). Планиран је главни 
колектор дужине око 3,0 км, пречника DN 200. 
 
Насеље Сирча на левој обали Западне Мораве може се укључити у 
градски систем изградњом главног колектора пречника DN 250 и дужине 
1,5 км. Траса колектора се укршта са Западном Моравом. Планирано 
место прикључка је пумпна станица Грдица. Уколико не постоји 
могућност гравитационог прикључења, потребна је изградња нове црпне 
станице капацитета Q=5 l/s. 
 
Део насеља Ратина на десној обали Ибра има изграђен канализациони 
колектор који се излива у Ибар у зони градског PPOV. Колектор се може 
прикључити на градско постројење изградњом колектора DN 400 испод 
реке у дужини око 800 м. На овај колектор прикључиће се и главни 
колектор насеља Кованлук дужине 2,5 км DN 200. У Ратини је планирана 
доградња колекторске мреже дужине око 8 км. 
 
Претходно наведеним планским документима градских служби 
подсистему 1 придружују се и насеља Матаруге, Матарушка бања и 
Конарево.  
 
Главни колектор насеља Матаруге и Матарушка бања је дужине око 5,2 
км. Планирано је да се ради пречником DN 200 од Матаруга до 
Матарушке бање (2,9 км) и DN 300 до повезивања са главним 
колектором Конарева. 
 
Главни колектор Конарева планиран је од цеви DN 300 дужине око 5,6 
км. Планиран је један пролаз испод Ибра и црпна станица капацитета 
Q=16 l/s.  
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Процењена дужина примарне сабирне мреже Матаруга и Матарушке 
бање је око 8 км, а Конарева око 13 км. 
 
Важно је напоменути да су дужине мреже оријентационе. Тачне дужине и 
падови дефинисаће се у наредним, вишим фазама израде пројектне 
документације (Генерални, Идејни и Главни пројекти), а након детаљног 
геодетског снимања терена. 
 
Ситуациони план постојећег система за сакупљање, одвођење и 
пречишћавање отпадне воде са основним елементима планираних 
проширења приказан је у прилогу 2. 
 
Спецификација цевног материјала 
 
У табели 25 приказана је спецификација цевног материјала по 
пречницима за проширење подсистема. 

               Табела 25 

Пречник 
DN 200 

(м) 
DN 250 

(м) 
ДН 300 

(м) 
ДН 400 

(м) 
DN 600 

(м) 
DN 800 

(м) 
Десна обала      300 
Чибуковац 3000      
Јарчујак 1800      
Сирча  1500     
Ратина 4000 1600 2400 

700 
  

Кованлук   2600   
Метикоши 5600     
Матаруге 4300   

2000 3600 
 

Матарушка бања 6500  2400  
Конарево 13000  5600  
УКУПНО 38200 3100 13000 2700 3600 300 

 
Црпне станице 
 
Конфугирација терена, односно укрштања са већим воденим токовима 
условљавају изградњу препумпних станица у циљу смањења дубине 
укопавања колектора. 
 
Капацитет црпних станица одређен је на основу величине сливног 
подручја и приказан у табели 26. 
 
         Табела 26 

Црпна станица Капацитет 
Q (l/s) 

Инсталисана 
снага (кW) 

Десна обала 50,0 25,0 
Сирча 5,0 3,0 
Бања 16,0 6,0 

 
Положаји црпних станица приказани су на прегледној ситуацији у прилогу 
2. 
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CPPOV 
 
Предвиђени капацитет централног постројења за пречишћавање 
отпадних вода за подсистем 1 је 110.000 ES (табела 27). 
 
Потребно би било детаљније сагледати стање и ефикасност постојећих 
објеката примарног пречишћавања који су једини тренутно у функцији, а 
затим урадити иновацију технолошког поступка пречишћавања, тако да 
се, уколико је то могуће, задрже постојећи објекти. Предлаже се 
изградња CPPOV са технологијом заснованом на процесу продужене 
аерације са денитрификацијом. Поступак пречишћавања требало би да 
обухвата примарно и секундарно пречишћавање са дезинфекцијом 
ефлуента. 
 
Потребна површина локације за CPPOV била би око 4hа (160x250м). 
Пречишћене отпадне воде уливале би се у реку Ибар. 
 
        Табела 27 
Насеље Број становника 
Адрани (део) 1569 
Жича 5017 
Јарчујак 1053 
Кованлук 2687 
Ковачи 1634 
Конарево 4249 
Краљево - град 76615 
Матаруге 383 
Матарушка б. 3442 
Метикоши 867 
Ратина (део) 1358 
Рибница 3501 
Сирча 1347 
Чибуковац 1404 
PPOV 110000 (105126) 
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9. ПРЕДЛОГ ТЕХНИЧКОГ РЕШЕЊА ТРЕТМАНА 
ОТПАДНИХ ВОДА ОСТАЛИХ НАСЕЉА НА 
ТЕРИТОРИЈИ   ГРАДА 

 
 
Решење сакупљања и одвођења употребљених домаћих отпадних вода 
до система за пречишћавање, приказано у Студији, условљено је 
конфигурацијом терена у насељима, међусобном удаљеношћу насеља и 
положајем у односу на водне токове,  инфраструктурне објекте и 
потенцијалним локацијама постројења за пречишћавање. Према 
предлогу из поглавља 7.2 на територији града планирано је формирање 
шест тзв. подсистема.  
 
Одлуку о дефинитивним локацијама постројења за пречишћавање 
отпадних вода доносе надлежне службе града Краљева у складу са 
урбанистичким и другим условима. Висински положај постројења 
дефинише се у главном пројекту у складу са условима надлежног 
министарства и јавних водопривредних предузећа.  
 
 
9.1   ПОДСИСТЕМ 2 
 
Подсистему 2 придружен је део насеља Адрани и насеље Мусина река. 
Планирано је заједничко постројење за пречишћавање отпадних вода у 
зони засеока Синђелић, на десној обали Западне Мораве. За подсистем 
постоји пројектна документација. 
 
У наставку су описани основни елементи система сакупљања и 
одвођења отпадних вода. 
 
Главни колектор насеља је дужине око 2,8 км. Планирано је да се ради 
пречником DN 250. Дужина примарне сабирне мреже је око 9 км. 
 
Ситуациони план планираног система за сакупљање, одвођење и 
пречишћавање отпадне воде са основним елементима приказан је у 
прилогу 3. 
 
Важно је напоменути да су дужине мреже оријентационе. Тачне дужине и 
падови дефинисаће се у наредним, вишим фазама израде пројектне 
документације (Генерални, Идејни и Главни пројекти), а након детаљног 
геодетског снимања терена. 
 
Спецификација цевног материјала 
 
У табели 28 приказана је спецификација цевног материјала по 
пречницима. 
 

     Табела 28 
Пречник DN 200 (м) DN 300 (м) 

Адрани 7000 2800 
Мусина река 2000  
УКУПНО 9000 2800 
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CPPOV 
 
Предвиђени капацитет централног постројења за пречишћавање 
отпадних вода насеља подсистема 2 је 1.500 ЕS (табела 29). Предлаже 
се изградња компактног CPPOV са технологијом заснованом на процесу 
продужене аерације. Потребна површина локације за CPPOV била би 
око 1.250 м2 (25x50м). Пречишћене отпадне воде уливале би се у реку 
Западну Мораву. 
 
        Табела 29 
Насеље Број становника 
Адрани (део) 1200 
Мусина река 274 
PPOV 1500 (1474) 

 
 
 
9.2   ПОДСИСТЕМ 3 
 
Подсистему 3 припадају насеља Ратина (део у сливу Западне Мораве), 
Заклопача и Врба. Планирано је заједничко постројење за 
пречишћавање отпадних вода на локалитету Шангај у зони насеља Врба, 
на десној обали Западне Мораве.  
 
У наставку су описани основни елементи система сакупљања и 
одвођења отпадних вода. 
 
Главни колектор од Ратине до Заклопаче ради се пречником DN 200 у 
дужини око 2,7 км, а од Заклопаче до локације PPOV пречником DN 300 
дужине око 1,2 км.  
 
Процењена дужина примарне сабирне мреже у Ратини је 2,3 км, 
Заклопачи 6,7 км и Врби 2,5 км. 
 
Ситуациони план планираног система за сакупљање, одвођење и 
пречишћавање отпадне воде са основним елементима приказан је у 
прилогу 2. 
 
Важно је напоменути да су дужине мреже оријентационе. Тачне дужине и 
падови дефинисаће се у наредним, вишим фазама израде пројектне 
документације (Генерални, Идејни и Главни пројекти), а након детаљног 
геодетског снимања терена. 
 
 
Спецификација цевног материјала 
 
У табели 30 приказана је спецификација цевног материјала по 
пречницима. 
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         Табела 30 

Пречник DN 200 (м) DN 300 (м) 
Ратина 5000  
Заклопача 6700 1200 
Врба 2500  
УКУПНО 14200 1200 

 
 
CPPOV 
 
Предвиђени капацитет централног постројења за пречишћавање 
отпадних вода подсистема 3 је 4.000 ЕS (табела 31). Предлаже се 
изградња компактног CPPOV са технологијом заснованом на процесу 
продужене аерације. Поступак пречишћавања требало би да обухвата 
примарно и секундарно пречишћавање. Потребна површина локације за 
CPPOV била би око 2.800 м2 (40x70м). Пречишћене отпадне воде 
уливале би се у реку Западну Мораву. 
 
        Табела 31 
Насеље Број становника 
Ратина (део) 1357 
Заклопача 1223 
Врба 1357 
PPOV 4000 (3866) 

 
 
 
9.3   ПОДСИСТЕМ 4 
 
Подсистему 4 припадају насеља Шумарице и Витановац. Планирано је 
заједничко постројење за пречишћавање отпадних вода у зони ушћа 
Груже у Западну Мораву.  
 
У наставку су приказани основни елементи система сакупљања и 
одвођења отпадних вода. 
 
Главни колектор Шумарица ради се пречником DN 200 у дужини око 4,4 
км, а Витановца пречником DN 250 дужине око 3,0 км.  
 
Највећи део Шумарица концентрисан је дуж главног колектора, а 
процењена дужина примарне сабирне мреже у Витановцу је око 5,5 км. 
 
Ситуациони план планираног система за сакупљање, одвођење и 
пречишћавање отпадне воде са основним елементима приказан је у 
прилогу 2. 
 
Важно је напоменути да су дужине мреже оријентационе. Тачне дужине и 
падови дефинисаће се у наредним, вишим фазама израде пројектне 
документације (Генерални, Идејни и Главни пројекти), а након детаљног 
геодетског снимања терена. 
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Спецификација цевног материјала 
 
У табели 32 приказана је спецификација цевног материјала по 
пречницима. 
 

        Табела 32 
Пречник DN 200 (м) DN 250 (м) 

Шумарице 4400  
Витановац 5500 3000 
УКУПНО 9900 3000 

CPPOV 
 
Предвиђени капацитет централног постројења за пречишћавање 
отпадних вода овог подсистема је 2.500 ЕS (табела 33). Предлаже се 
изградња компактног CPPOV са технологијом заснованом на процесу 
продужене аерације. Поступак пречишћавања требало би да обухвата 
примарно и секундарно пречишћавање. Потребна површина локације за 
CPPOV била би око 1.800 м2 (30x60м). Пречишћене отпадне воде 
уливале би се у реку Гружу или у Западну Мораву у зависности од тачне 
локације постројења. 
 
        Табела 33 
Насеље Број становника 
Витановац 1649 
Шумарице 544 
PPOV 2500 (2193) 

 
 
 
9.4   ПОДСИСТЕМ 5 
 
Подсистему 5 припадају насеља Тавник, Обрва, Лађевци, Цветке и 
Милочај. Планирано је заједничко постројење за пречишћавање 
отпадних вода у зони моста на путу Краљево – Чачак у атару Милочаја. У 
наставку су описани основни елементи система сакупљања и одвођења 
отпадних вода. 
 
Главни колектор од Тавника до Обрва планиран је од цеви DN 200 
дужине 8,2 км, од Обрва до Лађевца 1,5 км DN 250, од Лађевца до 
Цветке 1,6 км DN 300 и од Цветке до локације PPOV 1,3 км DN 400.  
 
Процењена дужина примарне сабирне мреже у насељима је: Тавник 1,0 
км, Обрва 2,0 км, Лађевци 14 км, Цветке 6,5 км и Милочај 7,8 км. 
 
Ситуациони план планираног система за сакупљање, одвођење и 
пречишћавање отпадне воде са основним елементима приказан је у 
прилогу 3. 
 
Важно је напоменути да су дужине мреже оријентационе. Тачне дужине и 
падови дефинисаће се у наредним, вишим фазама израде пројектне 
документације (Генерални, Идејни и Главни пројекти), а након детаљног 
геодетског снимања терена. 
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Спецификација цевног материјала 
 
У табели 34 приказана је спецификација цевног материјала по 
пречницима. 
 

 Табела 34 
Пречник DN 200 (м) DN 250 (м) DN300 (м) DN 400 (м) 

Тавник 9200    
Обрва 2000 1500   
Лађевци 14000  1600  
Цветке 6500   1300 
Милочај 7800    
УКУПНО 39500 1500 1600 1300 

 
CPPOV 
 
Предвиђени капацитет централног постројења за пречишћавање 
отпадних вода подсистема 5 је 5.500 ЕS (табела 35). Предлаже се 
изградња компактног CPPOV са технологијом заснованом на процесу 
продужене аерације. Поступак пречишћавања требало би да обухвата 
примарно и секундарно пречишћавање. Потребна површина локације за 
CPPOV била би око 3.500 м2 (50x70м). Пречишћене отпадне воде 
уливале би се у реку Западну Мораву. 
 
        Табела 35 
Насеље Број становника 
Лађевци 1258 
Милочај 1085 
Обрва 720 
Тавник 1271 
Цветке 1070 
PPOV 5.500 (5405) 

 
 
 
9.5 ПОДСИСТЕМ 6 
 
Конфигурација терена, међусобна просторна и висинска удаљеност 
потрошача у насељу и положај у односу на водне токове и 
инфраструктурне објекте условила су као решење за насеља из овог 
подсистема изградњу мањих постројења за поједине засеоке или 
адекватних септичких и био јама за појединачна домаћинства у веома 
разуђеним насељима. 
 
На овом нивоу пројектовања, услед непостојања адекватних подлога 
није могућа детаљнија разрада овог подсистема. То је могуће урадити на 
основу геодетских подлога крупније размере и геодетског снимања 
терена. 
 
Хидрауличком анализом разматрани су услови течења за главне 
колекторе свих насеља подсистема (прилог 4) за различите падове у 
распону од минималног (0,5 %) до максималног (7 %). Хидрауличким 
прорачуном извршена је провера пропусне моћи главних колектора свих 
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насеља. 
 
Колекторска мрежа у свим насељима је DN 200. Изузетак може бити 
насеље Ушће у случају прикључења целог насеља оптималан пречник 
главног колектора је DN 250.  
 
Имајући у виду карактер насеља, просторну и висинску 
разуђеност, број становника и демографске трендове 
предложено решење се мора детаљно проверити и економски 
оправдати у наредним фазама пројектовања.  
 
 
9.5.1 Ушће 
 
У наставку су приказани основни елементи система сакупљања и 
одвођења отпадних вода за највеће насеља подсистема 6 - Ушће. 
 
Део насеља је у сливу Ибра, а део у сливу Студенице. Планирано 
централно постројење је на левој обали Ибра низводно од насеља. 
Главни колектор од ушћа Студенице до локације PPOV ради се 
пречником DN 250 у дужини око 0,8 км.  
 
Разводна мрежа би се радила пречником DN 200. Процењена дужина је 
8,8 км. Положај потрошача у односу на водне токове условљава 
изградњу два пролаза испод водотокова: један испод Ибра и један испод 
Студенице. На месту њиховог укрштања планирана је црпна станица 
капацитета Q=10 l/s.  
 
Ситуациони план планираног система за сакупљање, одвођење и 
пречишћавање отпадне воде са основним елементима приказан је у 
прилогу 4. 
 
Важно је напоменути да су дужине мреже оријентационе. Тачне дужине и 
падови дефинисаће се у наредним, вишим фазама израде пројектне 
документације (Генерални, Идејни и Главни пројекти), а након детаљног 
геодетског снимања терена. 
 
Спецификација цевног материјала 
 
У табели 36 приказана је спецификација цевног материјала по 
пречницима. 
 
 

        Табела 36 
Пречник DN 200 (м) DN 250 (м) 

Ушће 8800 800 
УКУПНО 8800 800 

 
 
 
CPPOV 
 
Предвиђени капацитет централног постројења за пречишћавање 
отпадних вода овог подсистема је 2.500 ЕS. Предлаже се изградња 
компактног CPPOV са технологијом заснованом на процесу продужене 



 

 11
 

аерације. Поступак пречишћавања требало би да обухвата примарно и 
секундарно пречишћавање. Потребна површина локације за CPPOV 
била би око 1.800 м2 (30x60м). Пречишћене отпадне воде уливале би се 
у реку Ибар. 
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10.  ПРОЦЕНА ТРОШКОВА ИЗГРАДЊЕ 
 
10.1 ПРОЦЕНА ТРОШКОВА ИЗГРАДЊЕ ПОДСИСТЕМА 

Табела 37 

Ред. 
број ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Јед. 

мере Количина 
Јединич
на цена 

(€) 
Износ 

(€) 

         
ПОДСИСТЕМ 1 

И.  ИЗГРАДЊА СИСТЕМА 
         

1. Колекторска мрежа DN 200. Просечна 
дубина ископа 2,5 -3,0 м. м' 38200 100,00 3.820.000,00 

2. Колекторска мрежа DN 250. Просечна 
дубина ископа 2,5 -3,0 м. м' 3100 120,00 372.000,00 

3. Колекторска мрежа DN 300. Просечна 
дубина ископа 2,5 -3,0 м. м' 13000 130,00 1.690.000,00 

4. Колекторска мрежа ДН 400. Просечна 
дубина ископа 2,5 -3,0 м. м' 2700 150,00 405.000,00 

5. Колекторска мрежа DN 600. Просечна 
дубина ископа 2,5 -3,0 м. м' 3600 220,00 792.000,00 

6. Главни колектор DN 800. Деоница испод 
Ибра. м' 300 400,00 120.000,00 

7. Пумпна станице Сирча. Грађевински 
објекат, машинска опрема и електро 
напајање. ком. 1 

10.000,0
0 10.000,00 

8. Пумпна станица Десна обала. 
Грађевински објекат, машинска опрема и 
електро напајање. ком. 1 

60.000,0
0 60.000,00 

9. Пумпна станица Бања. Грађевински 
објекат, машинска опрема и електро 
напајање. ком. 1 

18.000,0
0 16.000,00 

10. Централно постројење за пречишћавање 
отпадне воде ЕS 110.000 80 8.800.000,00 

      
 УКУПНО I    16.085.000,00 
         

II.  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
         

1. Пројектна документација  - колекторска 
мрежа и пумпне станице (Идејни, Главни 
пројекат, тендерска документација). 
Процењен износ 5% од вредности 
радова.    364.250,00 

2. Надзор над извођењем радова – 
колекторска мрежа и пумпне станице. 
Процењен износ 2,5% од вредности 
радова.    182.125,00 

3. Пројектна документација  - CPPOV 
(Идејни, Главни пројекат, тендерска 
документација). Процењен износ 5% од 
вредности радова.    440.000,00 

4. Надзор над извођењем радова – CPPOV. 
Процењен износ 2,5% од вредности 
радова.    220.000,00 

      
   УКУПНО II    1.206.375,00 
      
   УКУПНО ПОДСИСТЕМ 1    17.291.375,00 
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Табела 38 

Ред. 
број ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Јед. 

мере Количина 
Јединич
на цена 

(€) 
Износ 

(€) 

         
ПОДСИСТЕМ 2 

 
I.  ИЗГРАДЊА СИСТЕМА 

         
1. Колекторска мрежа DN 200. Просечна 

дубина ископа 2,5 -3,0 м. м' 9000 100,00 900.000,00 
2. Колекторска мрежа ДDN300. Просечна 

дубина ископа 2,5 -3,0 м. м' 2800 130,00 364.000,00 
3. Централно постројење за пречишћавање 

отпадне воде. ЕS 1500 130 195.000,00 
      
 УКУПНО I    1.459.000,00 
         

II.  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
         

1. Пројектна документација  - колекторска 
мрежа (Идејни, Главни пројекат, 
тендерска документација). Процењен 
износ 5% од вредности радова.    63.200,00 

2. Надзор над извођењем радова – 
колекторска мрежа. Процењен износ 
2,5% од вредности радова.    31.600,00 

3. Пројектна документација  - CPPOV 
(Идејни, Главни пројекат, тендерска 
документација). Процењен износ 5% од 
вредности радова.    9.750,00 

4. Надзор над извођењем радова – CPPOV. 
Процењен износ 2,5% од вредности 
радова.    4.875,00 

      
   УКУПНО II    109.425,00 
      
   УКУПНО ПОДСИСТЕМ 2    1.568.425,00 
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Табела 

39 

Ред. 
број ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Јед. 

мере Количина 
Јединич
на цена 

(€) 
Износ 

(€) 

         
ПОДСИСТЕМ 3 

 
I.  ИЗГРАДЊА СИСТЕМА 

         
1. Колекторска мрежа DN 200. Просечна 

дубина ископа 2,5 -3,0 м. м' 14200 100,00 1.420.000,00 
2. Колекторска мрежа DN 300. Просечна 

дубина ископа 2,5 -3,0 м. м' 1200 130,00 156.000,00 
3. Централно постројење за пречишћавање 

отпадне воде. ЕS 4000 100 400.000,00 
      
 УКУПНО I    1.976.000,00 
         

II.  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
         

1. Пројектна документација  - колекторска 
мрежа (Идејни, Главни пројекат, 
тендерска документација). Процењен 
износ 5% од вредности радова.    78.800,00 

2. Надзор над извођењем радова – 
колекторска мрежа. Процењен износ 
2,5% од вредности радова.    39.400,00 

3. Пројектна документација  - CPPOV 
(Идејни, Главни пројекат, тендерска 
документација). Процењен износ 5% од 
вредности радова.    20.000,00 

4. Надзор над извођењем радова – CPPOV. 
Процењен износ 2,5% од вредности 
радова.    10.000,00 

      
   УКУПНО II    148.200,00 
      
   УКУПНО ПОДСИСТЕМ 3    2.124.200,00 
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Табела 40 

Ред. 
број ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Јед. 

мере Количина 
Јединич
на цена 

(€) 
Износ 

(€) 

         
ПОДСИСТЕМ 4 

 
I.  ИЗГРАДЊА СИСТЕМА 

         
1. Колекторска мрежа DN 200. Просечна 

дубина ископа 2,5 -3,0 м. м' 9900 100,00 990.000,00 
2. Колекторска мрежа DN 250. Просечна 

дубина ископа 2,5 -3,0 м. м' 3000 120,00 360.000,00 
3. Централно постројење за пречишћавање 

отпадне воде. ЕS 2500 110 275.000,00 
      
 УКУПНО I    1.625.000,00 
         

II.  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
         

1. Пројектна документација  - колекторска 
мрежа (Идејни, Главни пројекат, 
тендерска документација). Процењен 
износ 5% од вредности радова.    67.500,00 

2. Надзор над извођењем радова – 
колекторска мрежа. Процењен износ 
2,5% од вредности радова.    33.750,00 

3. Пројектна документација  - CPPOV 
(Идејни, Главни пројекат, тендерска 
документација). Процењен износ 5% од 
вредности радова.    13.750,00 

4. Надзор над извођењем радова – CPPOV. 
Процењен износ 2,5% од вредности 
радова.    6.875,00 

      
   УКУПНО II    121.875,00 
      
   УКУПНО ПОДСИСТЕМ 4    1.746.875,00 
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Табела 41 

Ред. 
број ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Јед. 

мере Количина 
Јединич
на цена 

(€) 
Износ 

(€) 

         
ПОДСИСТЕМ 5 

 
I.  ИЗГРАДЊА СИСТЕМА 

         
1. Колекторска мрежа DN 200. Просечна 

дубина ископа 2,5 -3,0 м. м' 39500 100,00 3.950.000,00 
2. Колекторска мрежа DN 250. Просечна 

дубина ископа 2,5 -3,0 м. м' 1500 120,00 180.000,00 
3. Колекторска мрежа DN 300. Просечна 

дубина ископа 2,5 -3,0 м. м' 1600 130,00 208.000,00 
4. Колекторска мрежа DN 400. Просечна 

дубина ископа 2,5 -3,0 м. м' 1300 150,00 195.000,00 
5. Централно постројење за пречишћавање 

отпадне воде. ЕS 5500 80 440.000,00 
      
 УКУПНО I    4.973.000,00 
         

II.  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
         

1. Пројектна документација  - колекторска 
мрежа (Идејни, Главни пројекат, 
тендерска документација). Процењен 
износ 5% од вредности радова.    226.650,00 

2. Надзор над извођењем радова – 
колекторска мрежа. Процењен износ 
2,5% од вредности радова.    113.325,00 

3. Пројектна документација  - CPPOV 
(Идејни, Главни пројекат, тендерска 
документација). Процењен износ 5% од 
вредности радова.    22.000,00 

4. Надзор над извођењем радова – CPPOV. 
Процењен износ 2,5% од вредности 
радова.    11.000,00 

      
   УКУПНО II    372.975,00 
      
   УКУПНО ПОДСИСТЕМ 5    5.345.975,00 
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Табела 42 

Ред. 
број ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Јед. 

мере Количина 
Једини

чна 
цена (€) 

Износ 
(€) 

         
ПОДСИСТЕМ 6 - УШЋЕ 

 
I.  ИЗГРАДЊА СИСТЕМА 

         
1. Колекторска мрежа DN 200. Просечна 

дубина ископа 2,5 -3,0 м. м' 8800 100,00 880.000,00 
2. Колекторска мрежа DN 250. Просечна 

дубина ископа 2,5 -3,0 м. м' 800 120,00 96.000,00 
3. Пумпна станица Ушће. Грађевински 

објекат, машинска опрема и електро 
напајање. ком. 1 

15.000,0
0 15.000,00 

4. Централно постројење за пречишћавање 
отпадне воде. ЕS 2500 110 275.000,00 

      
 УКУПНО I    1.266.000,00 
         

II.  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
         

1. Пројектна документација  - колекторска 
мрежа и пумпна станица (Идејни, Главни 
пројекат, тендерска документација). 
Процењен износ 5% од вредности 
радова.    49.550,00 

2. Надзор над извођењем радова – 
колекторска мрежа и пумпна станица. 
Процењен износ 2,5% од вредности 
радова.    24.775,00 

3. Пројектна документација  - CPPOV 
(Идејни, Главни пројекат, тендерска 
документација). Процењен износ 5% од 
вредности радова.    13.750,00 

4. Надзор над извођењем радова – CPPOV. 
Процењен износ 2,5% од вредности 
радова.    6.875,00 

      
   УКУПНО II    94.950,00 
      
   УКУПНО ПОДСИСТЕМ 6 - УШЋЕ    1.360.950,00 
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Табела 43 
Ред. 
број ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Јед. 

мере 
Јединична 

цена (€) 
    

ПОДСИСТЕМ 6 – ОСТАЛА НАСЕЉА 
 

ЈЕДИНИЧНЕ ЦЕНЕ КОЛЕКТОРСКЕ МРЕЖЕ 
    

1. Колекторска мрежа DN 200. Просечна 
дубина ископа 2,5 -3,0 м. м' 100,00 

2. Колекторска мрежа DN 250. Просечна 
дубина ископа 2,5 -3,0 м. м' 120,00 

3. Колекторска мрежа DN 300. Просечна 
дубина ископа 2,5 -3,0 м. м' 130,00 

    
ЈЕДИНИЧНЕ ЦЕНЕ PPOV 

    
1. Централно постројење за пречишћавање 

отпадне воде 1000 ЕS. ЕS 180 
2. Централно постројење за пречишћавање 

отпадне воде 900 ЕS. ЕS 200 
3. Централно постројење за пречишћавање 

отпадне воде 800 ЕS. ЕS 215 
4. Централно постројење за пречишћавање 

отпадне воде 700 ЕS. ЕS 235 
5. Централно постројење за пречишћавање 

отпадне воде 600 ЕS. ЕS 265 
6. Централно постројење за пречишћавање 

отпадне воде 500 ЕS. ЕS 295 
7. Централно постројење за пречишћавање 

отпадне воде 400 ЕS. ЕS 335 
8. Централно постројење за пречишћавање 

отпадне воде 300 ЕS. ЕS 370 
9. Централно постројење за пречишћавање 

отпадне воде 250 ЕS. ЕS 400 
10. Централно постројење за пречишћавање 

отпадне воде 200 ЕS. ЕS 420 
11. Централно постројење за пречишћавање 

отпадне воде 150 ЕS. ЕS 450 
12. Централно постројење за пречишћавање 

отпадне воде 100 ЕS. ЕS 500 
13. Централно постројење за пречишћавање 

отпадне воде 50 ЕS. ЕS 550 
14. Централно постројење за пречишћавање 

отпадне воде 5 ЕS. ЕS 650 
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10.2 МОГУЋА КОНСТРУКЦИЈА ФИНАНСИРАЊА ИЗГРАДЊЕ 
СИСТЕМА 
 
Укупна висина инвестиција за системе каналисања и пречишћавања 
отпадних вода разматраних насеља, свакако представља велико 
оптерећење за наше услове. Одређеним акцијама самих становника 
разматраних насеља, конкуренцијом извођача радова, као и неким 
прелазним решењима, фазно, назначене укупне инвестиције би се могле 
донекле редуковати (за око 20 – 30 %), али и даље остају веома значајна 
средства која је потребно обезбедити. 
  
Међутим, како се ради о веома значајним средствима, али и значајним 
извориштима за водоснабдевање, па и регионалном проблему, реално је 
очекивати да у финансирању једним делом учествује и држава, затим 
јавни водоводи чија се изворишта штите предложеним решењима и град 
на чијој су територији предметна насеља. 
 
При том би један од реалних начина расподеле инвестиционог 
оптерећења могао бити следећи: 
 

• 50 % учешће државе, слично досадашњој пракси, а 
• других 50 % расподелити на насеља тј. кориснике водоводних 

система са разматраних заштићених изворишта, и то сагласно 
количини потребних вода за водоснабдевање.  

 
Треба напоменути да према постојећој законској регулативи, држава 
може да учествује као парцијални финансијер само на изградњи главних 
колектора и централних постројења за пречишћавање отпадне воде, док 
канализациону мрежу морају финансирати у потпуности град и 
становништво из својих средстава.  
 
Наравно да се у тој конструкцији финансирања могу разматрати и 
одређени кредити, донације и сличне финансијске трансакције.   
 
Такође се исказано оцењено инвестиционо оптерећење, може 
расподелити на више фаза и етапа, сагласно приоритетима и 
максималним ефектима за поједине временске пресеке, до краја 
пројектног периода. 
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11. НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАВСТВО 
 
Решење сакупљања и одвођења употребљених домаћих отпадних вода 
до система за пречишћавање, приказано у студији, условљено је 
конфигурацијом терена у насељима, међусобном удаљеношћу насеља и 
положајем у односу на водне токове,  инфраструктурне објекте и 
потенцијалним локацијама постројења за пречишћавање.  
 
Одлуку о дефинитивним локацијама постројења за пречишћавање 
отпадних вода доносе надлежне службе града Краљева у складу са 
урбанистичким и другим условима. Висински положај постројења 
дефинише се у главном пројекту у складу са условима надлежног 
министарства и јавних водопривредних предузећа.  
 
Имајући у виду карактер насеља, просторну и висинску разуђеност, број 
становника и демографске трендове предложено решење и 
разграничење се мора детаљно проверити и економски оправдати у 
вишим фазама пројектовања, које су дефинисане Законом о планирању 
и изградњи (Сл. гласник 72/09, 81/09- исправка, 64/10-Одлука УС и 
24/11). 
 
 
Овим законом уређују се: услови и начин планирања и уређења 
простора, уређивања и коришћења грађевинског земљишта и изградње 
објеката; уређује вршење надзора над применом одредаба овог закона; 
уређују и друга питања од значаја за планирање и уређење простора, 
коришћење грађевинског земљишта и изградњу објеката. 
 
Изградња објеката врши се на основу грађевинске дозволе, а према 
техничкој документацији која се израђује као: 
 

• генерални пројекат 
• идејни пројекат 
• главни пројекат 
• извођачки пројекат 
• пројекат изведеног објекта 

 
Министарство надлежно за послове грађевинарства издаје грађевинску 
дозволу за изградњу објеката међурегионалних и регионалних објеката 
водоснабдевања и канализације, градских система за водоснабдевање и 
каналисање отпадних вода, као и постројења за пречишћавање вода. 
 
Уз захтев за издавање граћевинске дозволе подноси се: 
 

• локацијска дозвола  која није старија од две године 
• идејни или главни пројекат 
• доказ о праву својине, односно закупа на грађевинском земљишту, 

односно праву својине на објекту, односно праву коришћења на 
неизграђеном грађевинском земљишту. 

 
За објекте за које грађевинску дозволу издаје Министарство, уз захтев за 
издавање грађевинске дозволе, подноси се и извештај ревизионе 
комисије, коју образује Министар надлежан за послове грађевинарства. 
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Процедуре 
 
Пре почетка израде техничке документације за изградњу објеката за које 
грађевинску дозволу издаје Министарство, обављају се претходни 
радови на основу чијих резултата се израђује претходна студија 
оправданости и студија оправданости. 
 
Израду претходне студије оправданости и студије оправданости може 
обављати предузеће, односно друго правно лице које је уписано у 
регистар за обављање делатности пројектовања и инжињеринга и које 
испуњава услове у погледу стручног кадра и друге услове утврђене за 
предузећа која израђују техничку документацију за ту врсту објекта. 
Треба напоменути да тим људи који израђују овај документ није уписан у 
Регистру, али појединци који учествују у тиму су инжењери са положеним 
стручним испитом. 
 
Техничку документацију за изградњу објеката за које одобрење за 
изградњу издаје Министарство, може да израђује предузеће односно 
друго правно лице које је уписано у одговарајући регистар за израду 
техничке документације за ту врсту објекта и које има запослена лица са 
лиценцом за одговорног пројектанта која имају одговарајуће стручне 
резултате у изради техничке документације за ту врсту и намену објекта. 
 
Техничку контролу главног пројекта може да врши предузеће, односно 
друго правно лице које испуњава услове за израду техничке 
документације прописане законом и које одреди инвеститор. 
 
Грађење објекта, односно извођење радова може да врши предузеће, 
односно друго правно лице које је уписано у одговарајући регистар за 
грађење те врсте објеката, односно за извођење те врсте радова, које 
има запослена лица са лиценцом за одговорног извођача радова и 
одговарајуће стручне резултате. 
 
Стручни надзор може да врши лице које испуњава услове прописане 
овим законом за одговорног пројектанта или одговорног извођача. 
 
Технички преглед објекта врши се по завршетку радова. 
 
Технички преглед објекта врши комисија коју образује Министар 
надлежан за послове грађевинарства или друго правно лице коме се 
повери вршење тих послова. 
 
Објекат се може користити по претходно прибављеној употребној 
дозволи од органа надлежног за издавање одобрења за изградњу. 
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Претходни радови 

 
↓  
 

Генерални пројекат и Претходна студија оправданости 
 

↓  
 

Идејни пројекат и Студија оправданости 
 

↓  
 

Ревизија Претходне студије оправданости, Генералног 
пројекта, Студије оправданости и Идејног пројекта 

(Републичка Ревизиона комисија за објекте из члана 89.) 
 

↓  
 

Локацијска дозвола 
 

↓  
 

Израда Главног појекта 
(избор Тендером) 

 
↓  
 

Техничка контрола Главног појекта 
(избор Тендером) 

 
↓  
 

Грађевинска дозвола 
 

↓  
Пријава почетка радова 

↓  
 

Извођење радова 
(избор Тендером) 

 
↓  
 

Надзор над извођењем радова 
 

↓  
 

Технички пријем 
 

↓  
 

Употребна дозвола 
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12. ЗАКЉУЧАК 
 

Намена Стратегије је сагледавање постојећег стања и приказивање 
техничких елемената за решавање проблема третмана отпадних 
вода насеља на територији града Краљева, као и предлог основних 
смерница за наредне активности у овој области. Потпуно комунално 
уређење, дакле I изградња канализационе мреже и постројења за 
пречишћавање отпадних вода представља приоритетни задатак 
будућег развоја града. 
 
Решење сакупљања и одвођења употребљених отпадних вода, 
приказано у Студији, условљено је конфигурацијом терена у 
насељима, густином насељености, међусобном удаљеношћу насеља, 
положајем у односу на водене токове и инфраструктурне објекте и 
потенцијалним локацијама постројења за пречишћавање. Планирано је 
формирање шест тзв. ПОДСИСТЕМА на територији града. Пет 
система формирају насеља која се могу груписати око централног 
постројења за пречишћавање.  
 

• Подсистем 1 - Припадају му насеља која гравитирају 
градском постројењу за пречишћавање отпадних вода. То су 
насеља: Адрани (део на десној обали Мусине реке), Грдица, Жича, 
Јарчујак, Кованлук, Ковачи, Краљево, Метикоши, део Ратине у 
сливу Ибра, Рибница, Сирча, Чибуковац, Матаруге, Матарушка 
бања и Конарево. Планирано је CPPOV капацитета 110.000 ЕS. 
Реципијент је река Ибар. 

• Подсистем 2  - Сачињавају га насеља Мусина река и део 
Адрана (лева обала Мусине реке). Планирано је CPPOV 
капацитета 1.500 ЕS. Реципијент је река Западна Морава. 

• Подсистем 3  - Чине га део насеља Ратина у сливу Западне 
Мораве, Заколопача и Врба. Планирано је CPPOV капацитета 
4.000 ЕS. Реципијент је река Западна Морава. 

• Подсистем 4  - Сачињавају га насеља Шумарице и 
Витановац. Планирано је CPPOV капацитета 2.500 ЕS. 
Реципијент је река Западна Морава или Гружа. 

• Подсистем 5 - Чине га насеља: Лађевци, Милочај, Обрва, Тавник 
и Цветке. Планирано је CPPOV капацитета 5.500 ЕS. 
Реципијент је река Западна Морава. 

• Подсистем 6 - Припадају му сва остала насеља на територији 
града са малом густином насељености. Имајући у виду њихову 
просторну и висинску разуђеност, предложено је формирање 
више мањих пакетних постројења за групе корисника. У оквиру 
подсистема планирано је јединствено постројење за насеље 
Ушће, капацитета 2.500 ЕS. Реципијент је река Ибар. 

 
Одлуку о дефинитивним локацијама постројења за пречишћавање 
отпадних вода доносе надлежне службе града Краљева у складу са 
урбанистичким и другим условима. Висински положај постројења 
дефинише се у главном пројекту у складу са условима надлежног 
министарства и јавних водопривредних предузећа.  
 
Имајући у виду карактер насеља, просторну и висинску разуђеност, 
број становника и демографске трендове, предложено решење и 
разграничење се мора детаљно проверити и економски оправдати у 
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вишим фазама пројектовања.  
 
На основу анализиране ситуације, имајући у виду првенствено очување 
спорадично нарушеног квалитета воде градског изворишта Жичко 
поље и Конарево, приоритет треба дати проширењу подсистема 
1 – изградњи канализационог система у насељима Матаруге, 
Матарушка Бања и Конарево. 
 
Наглашава се битност израде Катастра загађивача који би обухватио 
и овакве случајеве, детектовао их по количини и степену загађења и 
наметнуо обавезу пречишћавања таквих отпадних вода уз одговарајућу 
законску регулативу, односно реализацијом Одлуке о управљању 
отпадним водама на сеоском подручју града Краљева (“Службени лист 
града Краљева”, број 25/12) и Правилника о санитарно-техничким 
условима за упуштање у јавну канализацију града Краљева (“Службени 
лист града Краљева”, број 25/12). 
 
Наглашава се и битност израде Катастра концентрисаних 
загађивача, који ће их детектовати по количини и степену 
загађења и наметнути обавезу пречишћавања таквих отпадних 
вода уз одговарајућу законску регулативу. 
 
Такође је потребно урадити и Катастре постојећег стања 
канализационих инсталација као базе за проверу функционалности 
система и све активности за његову реконструкцију и проширење.  
 
 
Може се констатовати да је израдом ове Стратегије град Краљево 
добио свеобухватну, рационалну полазну основу за израду техничке 
документације вишег нивоа (Генерални, Идејни и Главни - Извођачки 
пројекти), односно за све наредне активности и улагања за решавање 
акутне предметне проблематике. 
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