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КРАЉЕВО
ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОЈЕКТУ

СИСТЕМ САКУПЉАЊА И ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА У ГРАДУ КРАЉЕВУ
(Град Краљево и припадајућа насеља)

ЕУ ППФ6/EuropeAid/137044/DH/SER/RS

Сектор: Заштита животне средине/Управљање отпадним водама

Град Краљево се налази у централном делу Републике Србије, у Рашком округу, на ушћу реке Ибар у Западну Мораву. 

Канализациони систем Града Краљева обухвата Краљево са 6 припадајућих насеља (Рибница, Грдица, Чибуковац, Јарчујак, 
Кованлук, Ковачи) и 9 околних села (Матарушка Бања, Жича, Ратина, Конарево, Адрани, Драгошињци, Метикоши, Матаруге и 
Прогорелица), при чему формира агломерацију Краљева са приближно 90.000 становника (попис из 2011). 

Канализациона мрежа постоји у свим насељеним местима ове агломерације и отпадне воде се изливају у реципијенте, тј. 
реке Западну Мораву и Ибар без адекватног пречишћавања. Нека насеља још нису повезана на канализациону мрежу. 
Већи део постојећег канализационог система је у лошем стању, са високим степеном инфилтрације.

ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА 
 » Побољшање заштите животне средине и стварање услова за еколошки прихватљив и одржив развој; 

 » Унапређење квалитета воде у рекама Западна Морава и Ибар и њихова заштита од штетних ефеката неконтролисаних 
и директних испуста отпадних вода; 

 » Мања загађеност и бољи квалитет површинских и подземних вода, као и речног седимента;

 » Побољшање квалитета животне средине посредним утицајима, побољшаном санитарном заштитом и смањењем 
ризика по јавно здравље за грађане насеља низводно од ушћа реке Ибар у Западну Мораву.
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СВРХА ПРОЈЕКТА 
Сврха Пројекта „Краљево” је реализација доленаведених инфраструктурних мера које ће омогућити остваривање пројектних 
циљева:

 » Пројектовање и изградњу постројења за секундарни третман отпадних вода капацитета 90.000 ЕС, са могућношћу накнадног 
повећања капацитета до 120.000 ЕС и увођења терцијарног система третмана отпадних вода (додатно уклањање нутријената);

 » Реконструкцију 9.3 км канализационе мреже;

 » Изградњу нових делова канализационе мреже у дужини од 3 км;

 » Реконструкцију постојеће атмосферске канализације у дужини од 0.6 км;

 » Изградњу нове атмосферске канализације у дужини од 1.1 км;

 » Реконструкцију постојећих пумпних станица Грдица и Рибница;

 » Изградњу две нове пумпне станице.

РЕЗУЛТАТИ 
У оквиру ЕУ ППФ програма, тим стручњака пројектне јединице ЕУ ППФ6 је припремио:

 » План набавке – завршен у јануару 2018;

 » Тендерску документацију за извођење радова на изградњи постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) у Граду 
Краљеву – мај 2018;

 » Тендерску документацију за извођење радова на изградњи и реконструкцији канализационе мреже за отпадне и атмосферске 
воде у Граду Краљеву – јун 2018;

 » Пропратни програм обуке за јачање административног, управљачког и оперативног капацитета учесника пројекта – У ТОКУ.

СТАТУС ПРОЈЕКТА (ЈАНУАР 2019)
Резултати пројекта

План набавке Тендерска документација за изградњу ППОВ 
Краљево

Тендерска документација за извођење радова 
на канализационој мрежи у Краљеву

ЈАНУАР 2018. МАЈ 2018. ЈУН 2018.

Пројекат је део документованих стратегија развоја: 

Важећа урбанистичка документација за Град Краљево; Национални приоритети за међународну помоћ 2014-2017; Национални акциони план 
заштите животне средине; Национална стратегија за апроксимацију у области животне средине 2011-2019.


