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Панчево је град који се налази налази у Војводини, на ушћу две реке, Тамиша у Дунав, на надморској висини од 77м и центар је
Јужнобанатског округа. Четврти је град у Војводини по броју становника: према попису из 2011. има 123.414 становника. Средиште
града, као и округа је градско насеље Панчево. Град се састоји од 10 насеља: 2 градска (Качарево, Панчево) и 8 сеоских насеља:
Бачки Брестровац, Банатско Ново Село, Глогоњ, Долово, Иваново, Јабука, Омољица и Старчево.
Територија коју обухвата Панчево насељена је још у неолиту, 5.000 година пре нове ере. Први поуздан писани траг о насељу у писаним
документима помиње се 1153. године. Насеље је често мењало називе, од Пануцеа, преко Паноча, па Бансиф, затим Панука, а онда
Панчал, Пансег, Пајчова, Панзова, Чомва и Панчова, а све због честих промена народа који су ту живели (Римљани, Келти, Хуни,
Авари, Словени, Мађари, Татари, Турци, Немци).
Познато је и под именом Српска Спарта, због честих борби које су се одвијале на простору који је заузимало на граници са Турском
и Аустроугарском. И два Светска рата остављају трага, а индустријализацијом шездесетих и седамдесетих година XX века, Панчево
постаје један од најразвијенијих привредних центара.
Постојећи канализациони систем покрива око 80% урбаног језгра Панчева и састоји се од 198 километара цевовода. Систем у граду
је сепарациони, а то значи да је канализација санитарних отпадних вода одвојена од атмосферске канализације. Прикупљене
санитарне отпадне воде се одводе ка главној пумпној станици, одакле се директно испуштају у Тамиш и уливају у Дунав, без
претходног пречишћавања. Канализациони системи по селима су делимично изграђени и још нису завршени.

РЕЗУЛТАТ
Претходна студија оправданости
Генерални пројекат

У оквиру пројекта “Панчево” припремљена је Претходна студија оправданости са Генералним пројектом за изградњу нових
постројења за пречишћавање отпадних вода и муља у складу са важећим прописима Европске уније и Србије, реконструкцију
и рехабилитацију постојећих цевовода и оштећених деоница канализационе мреже, као и за развој и проширење постојеће
канализационе мреже за санитарне отпадне и атмосферске воде у дужини већој од 20 километара.
Смањење степена загађености Тамиша и Дунава, побољшана санитарна заштита и бољи услови за живот грађана Панчева и
припадајућих насеља, главни су циљеви овог пројекта.
Више о пројектима: www.ppf.rs
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