ПРОЈЕКАТ РЕГИОНАЛНОГ УПРАВЉАЊА ОТПАДНИМ ВОДАМА
ЗА ЗЛАТИБОРСКИ ОКРУГ
Град Ужице и општине Ариље, Пожега, Косјерић и Ивањица
ЕУ ППФ8
Сектор: Заштита животне средине/Управљање отпадним водама
Златиборски округ налази се у југозападном делу Републике Србије. Оивичен је на северу планинама Маљеном и
Повленом, на југу је граница река Увац, на истоку ту су Овчар и Каблар, док је на западу граница река Дрина. Шуме
су заштитни знак Златиборског округа и чине 42% целокупне површине округа, а по површини шума, Ужички регион
се налази на првом месту у Србији и изнад је европских стандарда (0,70 ха шуме по становнику).
Пројекат регионалног управљања отпадним водама обухвата Град Ужице и четири општине: Ариље, Пожега, Косјерић
и Ивањица. Број становника у ових пет насељених области износи око 158.000 од којих 69.000 живи у Граду Ужицу.
Око 60% становништва је прикључено на канализациону мрежу са највећим бројем прикључака у Ужицу. У граду
Ужицу, отпадне воде се испуштају без адекватног пречишћавања у локалне водне токове (у реку Ђетињу и остале
реципијенте), већином преко неконтролисаних испуста. Слична је ситуација и у Ариљу, Пожеги, Косјерићу и Ивањици
– у Златиборском округу до сада није изграђено регионално постројење за пречишћавање отпадних вода.
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Комплетна техничка и тендерска
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Изградња одговарајућег система за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода је од суштинске важности,
како на регионалном тако и на локалном нивоу за свако насељено подручје. Глобални циљ пројекта је побољшање
комуналне инфраструктуре за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у Златиборском округу у складу
са стандардима Европске уније. У оквиру овог пројекта припрема се документација која ће предложити оптимална
техничка решења за одвођење и пречишћавање отпадних вода на регионалном нивоу. То је од суштинске важности
за побољшање санитарне заштите и услова за здрав живот становника овог региона, али и заштиту река, шума и
природе у ширем смислу.
У припреми је техничка и тендерска документација која обухвата изградњу централног постројења за пречишћавање
отпадних вода у Пожеги, за град Ужице и општине Ариље и Пожега, као и постројења за пречишћавање отпадних вода
у Ивањици и Косјерићу, систем регионалних колектора за прикупљање отпадних вода и проширење и реконструкцију
секундарних канализационих мрежа у општинама.
Више о пројектима: www.ppf.rs
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