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SERBIAN WATER QUALITY INDEX -   
ИНДИКАТОР УРБАНЕ ОДРЖИВОСТИ ЗА ГРАД ЧАЧАК 

Република Србија 
 Министарство пољопривреде и заштите животне средине 

         АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 



Урбани развој је део глобалног концепта одрживог 
развоја и подразумева примену политике заштите 
животне средине са тежиштем на пројектима који 
доприносе смањењу потрошње ресурса и 
минимизирају утицај индустријског и комуналног 
сектора на животну средину.  



 Приказ система за водоснабдевање и одвођење отпадних 
вода као подсистема животне средине и друштва 



Еколошка одрживости урбаних система за 
водоснабдевање и одвођење отпадних вода 

1. Еколошка одрживост дефинисана као сагласност са политички 
утврђеним критеријумима квалитета животне средине. 
 

2. Еколошка одрживост дефинисана уз помоћ научно утврђених нивоа 
критичног оптерећења и капацитета носивости. 
 

3. Еколошка одрживост дефинисана уз поштовање критеријума 
одрживости. 



 Први приступ значи да се за неку активност може рећи 
да је одржива уколико је у складу са политички 
утврђеним критеријумима заштите животне средине. 
Миленијумски циљеви развоја Србије (2006), Национални 
програм заштите животне средине (2007), Национална 
стратегија одрживог развоја Србије (2008)].  
 

 Други приступ се заснива на концепту критичног 
оптерећења и капацитета носивости у погледу 
максималног загађења или експлоатабилних 
могућности које неки екосистем може да поднесе, а да 
оптерећење/притисак не проузрокује штетне или 
негативне ефекте.  
 

 Трећи приступ се може формулисати преко критеријума 
одрживости који дефинишу оцену одрживости извесне 
активности или система као целине коришћењем 
одговарајућих индикатора. 







Критеријуми за избор индикатора за праћење 
стратегије и акционог плана СЛОР-а: 
 
 Индикатор мора бити тесно повезан са општим и 

специфичним циљевима и резултатима стратегије. 
Индикатор мора да мери праву ствар. 
 

 Индикатор треба редовно мерити. Добро је имати 
временске серије података где су доследно 
примењене прецизне дефиниције индикатора. На 
овај начин се омогућава поређење и уочавање 
трендова. 
 

 Онима који доносе одлуке везано за СЛОР од велике 
је важности да су индикатори лако разумљиви. Чак 
иако се израчунавају применом компликоване 
формуле, на крају је неопходно дати једноставно и 
разумљиво тумачење. 
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SERBIAN WATER QUALITY INDEX 
Индикатори квалитета површинских вода (SWQI) су представљени бојама на 
картама водотока означавајући одговарајуће контролне профиле на следећи начин: 

Нумерички 
индикатор 

Описни 
индикатор 

Боја 

100 - 90 Одличан  

84 - 89 Веома добар  

72 - 83 Добар  

39 - 71 Лош  
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Index  

0 - 38 Веома лош  
       

 

 
 

 



SWQI za period 2009 – 2013. 



Agglomeration of Čačak 

Извор: „Мастер план отпадних вода на сливу Западне Мораве“ (07SER01/34/11- EuropeAid/127461/C/SER/RS–Seweragе & Wastewater 
Strategic Master Plan for the West Morava River Basin), 2011. 

Category Unit Quantity 
Total number of inhabitants in the agglomeration (2037) - 98.498 
Number of WWTPs  4 
Total capatity of WWTPs PE 149.585 
Total length of new trunk sewers km 109,23 
Total length of existing trunk sewers for rehabilitation km 2,14 
Number of pumping stations - 13 
Installed power for PS kW 501 
Total investment cost € 35,658.050 

 

Lokacije postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (WWTP) 



Попречни пресек 
типичне римске улице 
у време Римског 
царства, који показује 
керамичку водоводну 
цев, вертикалну везу 
довода канализације из 
оближњих кућа и 
централни канал за 
отпадне воде. 
 
Source: Illustration by Jan McDonald, Pima 

County Wastewater Management Dept., 
based on information in The Ancient City 

by Peter Connolly and Hazel Dodge 
(Oxford University Press, 1998). 


