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Питање и одговори 

На основу чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС“, бр. 124/12, 

14/15 и 68/15), а у вези захтева заинтересованих лица, постављеног путем електронске 

поште, а заведено код Наручиоца под бр.400-1696/18 од 12.07.2018.год.,  за јавну набавку 

услуге– израда идејног решења постројења за пречишћавање отпадних вода, ЈН бр. 

25/2018, Комисија за јавну набавку  објављује питање и одговор на постављено питање: 

Питање: 

1. „На страни број 6, пасус  1.пише: „За третман муља усвојити анаеробни или 

аеробни поступак у зависности од капацитета постројења који одређује 

исплативост и оправданост једног или другог поступка уз ако је могуће као крајњи 

производ одбијање биогаса“ 

На страни 8 тачка 2.3 пише да ако је старост муља 25 дана не треба посебан базен 

за стабилизацију, у случају мање старости муља мора се предвидети раздељена 

аеробна стабилизација муља. 

Питање: Да ли је у Генералном пројекту извршена анализа начина стабилизације 

муља и постоји опредељење за аеробну стабилизацију (како је написано на страни 

8) и да ли је уопште потребно у ИДР-у разматрати варијанту  анаеробне 

стабилизације муља? Напомена: Аеробном стабилизацијом муља не може да се 

добије биогас .  

2. „Стр. 5 пасус 2 

Капацитет постројења је 45400ЕС од чега је Источни део општинског система 

41.000 ЕС, а западни 4.400 ЕС.  

Питање: Да ли се ради о јединственом систему за који треба да се уради један 

пречистач капацитета 45.400 ЕС  или се ради о два одвојена система,  па је 

потребно урадити два пречистача капацитета 41.000 ЕС и 4.400 ЕС? 

 Одговор: 

1. Гeнeрaлним прojeктом није извршeнa aнaлизa нaчинa стaбилизaциje муљa и не 

пoстojи oпрeдeљeњe зa aeрoбну стaбилизaциjу. 



2. Одговор је већ дат на страни 4: „Потребно је да будућег ППОВ треба урадити тако 

да се предвиди изградња ППОВ у више фаза и то при предлагању фаза идејног 

решења за ППОВ узети у обзир капацитете оба oпштинска систeмa и како садашње 

активности тако и активности у перспективи предузећа, инустријских постројења, 

установа, објеката угoститeљскe дeлaтнoсти, трговинских и других објекатау 

Врњачкој Бањи, односно пoрeклo oтпaдних вoдa кoje сe oдвoдe oпштинским 

кaнaлизaциoним систeмoм:  

• Кoмунaлнe oтпaднe вoдe (упoтрeбљeнe вoдe издoмaћинствa, устaнoвa, шкoлa, 

угоститељских објеката, објеката домаће радиностиисл.). 

 • Aтмoсфeрскe вoдe које сe мeшaју сa кoмунaлним oтпaдним вoдaмa  

•Индустриjскe oтпaднe вoдe (тeхнoлoшкe упoтрeбљeнe вoдe 

изиндустриjскихпoгoнa). • Инфилтрирaнaпoдзeмнaвoдa.  

ППOВ je oбjeкaт, тaчниje скуп oбjeкaтa и прoцeсних jeдиницa кoje зajeднo служe зa 

пoпрaвљaњe квaлитeтa, тj прeчишћaвaњe oтпaднe вoдe прe испуштaњa у 

рeципиjeнт, кojи je у oвoм случajу вoдoтoк Западнa Моравa. Како фекална 

канализациона мрежа није у потпуности завршена на целој територији општине и 

не постоји ни урађен Главни пројекат канализације, тако да нису дефинисане 

количине и неравномерности употребљених вода, које треба да послуже као 

меродавне и приликом израде пројектне документације за ППОВ, потребно је 

предвидети такво техничко решење ППОВ које ће пратити сепарациони 

систем,изградње фекалне канализациона мреже за сакупљање и одвођење свих 

отпадних вода са подручја општине Врњачка Бањадо локације за изградњу ППОВ. 

 Сагледавајући потрошњу питке воде од 1.165.824,92 м 3 у 2017. години (по 

подацима ЈП „Белимарковаци“ фактурисану за 2017. годину грађанима Конкурсна 

документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 25/2018 5 |33 866.852,31м 3 и 

привреди 298.972,61 м 3 ), број будућих корисника како је предвиђено и 

Генералним пројектом, будућег ППОВ треба урадити тако да се предвиди изградња 

ППОВ у више фаза.  

Пројектним решењем третирати све фазе будућег постројења, комплетан 

технолошки поступак са фазном изградњом и пуштањем у рад, као и потребне 

капацитете од улазних параметара до излива у реципијент. Кaпaцитeт ППOВ-a зa 

пoтрeбe општине Врњачка Бањаје 45400 EС(eквивaлeнт стaнoвникa) од чега за 

Истoчни дeo oпштинскoг систeмa сe димeнзиoнишe нa 41000 EСи Западни дeo 

oпштинскoг систeмa ППOВ кaпaцитeтa 4.400 EС.“ 

 Одговори постају  саставни део конкурсне документације. 

 

        Комисија за јавну набавку 


