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ЛОЗНИЦА
ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОЈЕКТУ

СИСТЕМ САКУПЉАЊА И ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА У ГРАДУ ЛОЗНИЦИ
(Град Лозница и припадајућа насеља)

ЕУ ППФ6/EuropeAid/137044/DH/SER/RS

Сектор: Заштита животне средине/Управљање отпадним водама

Лозница је град у Мачванском округу на западу Србије. Према попису из 2011. године, општина Лозница са површином од 
612 км2, има 86.413 становника. 

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. Канализациона мрежа је углавном развијена у урбаним 
деловима Лознице и Бање Ковиљаче са укупном дужином од око 94 км. Мреже сакупљања отпадних вода у Лозници и 
Бањи Ковиљачи функционишу као комбиновани системи за атмосферске и санитарне отпадне воде, са ниским степеном 
инфилтрације. 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. 

ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА 
 » Побољшање заштите животне средине и заштита водених ресурса од штетних ефеката неконтролисаних испуста 

санитарних и индустријских отпадних вода;

 » Побољшање квалитета животне средине посредним утицајима, побољшаном санитарном заштитом и смањењем ризика 
по јавно здравље за грађане проширењем постојеће канализационе мреже за отпадне и атмосферске воде;

 » Превенција даљег загађења реке Штире као и прекограничног речног тока Дрине, од непречишћених испуста отпадних 
вода.
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СВРХА ПРОЈЕКТА 
 » Пројектовање и изградња новог централног постројења за прераду отпадних вода (ППОВ) у Лозници, површине 6,35 ха, са 

капацитетом третмана од 40.000 (I фаза) до 60.000 (II фаза); ППОВ у Лозници ће опслуживати градове Лозницу и Бању Ковиљачу, 
обезбеђујући третман санитарних и 10% индустријских отпадних вода;

 » Проширење канализационе мреже у првој фази за 13 км, а у другој фази за 40 км са 9 пумпних станица;

 » Реконструкција пумпних станица Лозница и Бања Ковиљача; 

 » Реконструкција и рехабилитација постојећих цевовода у Лозници, Бањи Ковиљачи и Лозничком пољу као и оштећених, 
проблематичних деоница канализационе мреже;

 » Изградња нових потисних цевовода под притиском (од нове пумпне станице Лозница до ППОВ; од пумпне станице Бања 
Ковиљача до укрштања са претходним цевоводом; од пумпне станице Лозничко пољв до ППОВ) укупне дужине од 8,2 км.

РЕЗУЛТАТИ 
У оквиру ЕУ ППФ програма, тим стручњака пројектне јединице ЕУ ППФ6 ће припремити:

 » Прелиминарни пројектни извештај – завршен у августу 2018;

 » Идејно решење за ЦПОВ и за мрежу сакупљања отпадних вода – фебруар 2019

 » Студију изводљивости са идејним пројектом за ППОВ – фебруар 2019;

 » Студију о процени утицаја на заштиту животне средине (ЕИА студија) – март 2018;

 » Пројекат за грађевинску дозволу за систем сакупљања отпадних вода – мај 2018;

 » Пројекат за извођење радова за систем сакупљања отпадних вода – јун 2019;

 » Тендерску документацију за извођење радова на изградњи постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) у граду 
Лозница – јул 2019;

 » Тендерску документацију за извођење радова на изградњи и реконструкцији канализационе мреже за отпадне и атмосферске 
воде у граду Лозници – јул 2019;

 » Пропратни програм обуке за јачање административног, управљачког и оперативног капацитета учесника пројекта – У ТОКУ.

СТАТУС ПРОЈЕКТА (ЈАНУАР 2019)
Резултати пројекта

Идејна решења Студија 
оправданости са 
анализом трошкова 
и користи

Идејни пројекат Студија о процени 
утицаја на заштиту 
животне средине 
(ЕИА студија)

Пројекат за 
грађевинску 
дозволу

Пројекат за 
извођење радова

Тендерска 
документација

ФЕБРУАР 2018 ФЕБРУАР 2019. ФЕБРУАР 2019. МАРТ 2019. МАЈ 2019. ЈУН 2019. ЈУЛ 2019.

Пројекат је део документованих стратегија развоја: 

Важећа урбанистичка документација за град Лозницу; Стратегија управљања водама на територији Републике Србије до 2034; Национални 
приоритети за међународну помоћ 2014-2017; Национални акциони план заштите животне средине; Национална стратегија за апроксимацију у 
области животне средине 2011-2019.


