СИСТЕМ САКУПЉАЊА И ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА
У ГРАДУ ЛОЗНИЦИ
Град Лозница и припадајућа насеља
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Сектор: Заштита животне средине/Управљање отпадним водама
Град Лозница се налази у западној Србији, у Подрињу, припада Мачванском округу и простире се на површини од 612 километара
квадратних. Смештен је у близини границе са Босном и Херцеговином, у подножју планине Гучево, на 142 метра надморске висине.
Пољопривредне површине заузимају 58,7% територије, а шумске 32,4%. Према попису из 2011. године, Лозница има 86.413 становника.
У непосредној близини града, на свега 6 километара удаљености, налази се село Тршић у којем је рођен Вук Стефановић Караџић,
као и манастир Троноша из XИВ века. Три целине се истичу у рељефу Лознице: на северу Цер са Иверком, у средини басен Јадра
са алувијалном равни Дрине, а на југу је планински венац Гучева. Водно богатство значајно је и разноврсно, а чине га реке,
подземне воде, као и обични и термоминерални извори. Од река најзначајније су: Дрина, Јадар, Штира, Лешница и Жеравија, док
термоминералним водама могу да се похвале Бања Ковиљача и Бања Бадања.
Агломерација Лознице обухвата око 40.000 становника од којих је 92% тренутно повезано на систем јавног водоснабдевања, а
само 54.8% становиштва је прикључено на канализациону мрежу која је углавном развијена у урбаним деловима Лознице и Бање
Ковиљаче са укупном дужином од око 94 километра. Проширење канализационе мреже у насељима где не постоји канализација
или је слабо развијена, као што су Башчелуци, Крајишници, Руњани, Воћњак и Плоча, планирано је у оквиру пројекта за Лозницу.

РЕЗУЛТАТ
Комплетна техничка и тендерска
документација

Превенција даљег загађења реке Штире као и прекограничног речног тока Дрине од непречишћених испуста санитарних
и индустријских отпадних вода, побољшање санитарне заштите и смањење ризика по јавно здравље, као и заштита животне
средине у ширем смислу – циљеви су овог пројекта. Припремљена техничка и тендерска документација обухвата изградњу новог
централног постројења за прераду отпадних вода у Лозници, проширење канализационе мреже за 53 километра са 9 пумпних
станица, реконструкцију пумпних станица Лозница и Бања Ковиљача, изградњу нових потисних цевовода под притиском у дужини
од 8,2 километара, и реконструкцију и рехабилитацију постојећих цевовода у Лозници, Бањи Ковиљачи и Лозничком пољу као и
оштећених, проблематичних деоница канализационе мреже.
Више о пројектима: www.ppf.rs
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