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1. УВОД 

Данас, општина Љубовија (слика С1), према званичном попису становништва, броји 

нешто испод 17.000 становника, распоређених у укупно 27 насељених места (центар 

општине - Љубовија, и 26 сеоских насеља). 

 

Слика С1: Општина Љубовија 

Проблем отпадних вода на овом подручју веома је изражен. Наиме, на простору 

самога града, постоји делимично изграђена фекална канализациона мрежа, али се све 

сакупљене отпадне воде директно одводе до канализационих испуста у околне 

водотоке као реципијенте. У осталим насељеним местима општине ситуација је такође 

веома критична, с обзиром да не постоје ни системи за сакупљање и одвођење, а ни 

системи за третман употребљених вода, већ се диспозиција ових вода врши 

индивидуално у неадекватно изведене септичке јаме и копане бунаре и/или директно у 

оближње водотоке. 

ОПШТИНА 

ЉУБОВИЈА 

ОПШТИНА 

МАЛИ 

ЗВОРНИК 

ОПШТИНА 

КРУПАЊ 

ОПШТИНА 

ОСЕЧИНА 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА 

БАЈИНА 

БАШТА 

ОПШТИНА 

ВАЉЕВО 
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Даље посматрано, током 2006. године урађен је Генерални пројекат са Претходном 

студијом оправданости сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода насеља 

општине Љубовија за пројектни период до 2031. године, којим је предложено техничко 

решење које би требало да представља основу за даља решавања проблематике 

отпадних вода са читаве територије општине, уз адекватну заштиту животне средине 

уопште. 

Према наведеној техничкој документацији, као најзначајнији систем на територији 

општине издваја се систем града Љубовије са пратећим насељима којим је предвиђено 

повезивање самога града и још 5 насеља (Читлук, Доња Љубовиђа, Дубоко, Поднемић 

и Врхпоље) на једно заједничко постројење за пречишћавање отпадних вода. 

Локација овог постројења за пречишћавање отпадних вода је предложена на десној 

обали реке Дрине, на почетку индустријске зоне, а у свему у складу са локацијом 

дефинисаном важећим Генералним планом Љубовије до 2020. године. 

Реципијент за пријем пречишћених отпадних вода је река Дрина која је према важећој 

категоризацији водотока сврстана у II класу бонитета. 

За потребе израде ове техничке документације, извршена је детаљна проспекција 

терена, прегледана сва расположива техничка документација, подлоге и подаци 

везано за отпадне воде на разматраном подручју и, у складу са расположивим 

подацима, спроведена идентификација постојећег стања и по питању комуналних 

отпадних вода и по питању отпадних вода индустријских и осталих загађивача. 

Предметна техничка документација је урађена водећи рачуна о Водопривредној 

основи Републике Србије, одредбама Закона о планирању и изградњи и осталој 

важећој, како домаћој, тако и европској законској регулативи, као и о постојећој 

планској и техничкој документацији. 

2. ПОДЛОГЕ 

При изради предметне техничке документације, коришћене су следеће подлоге и 

подаци: 

♦ Закон о водама ("Службени гласник Републике Србије", број 30/10, 93/12 и 101/16), 
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♦ Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 

24/11, 121/12, 42/12, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 72/18 и 83/18), 

♦ Просторни план Општине Љубовија, (ЈУП План, Шабац, 2011. године), 

♦ План генералне регулације за насељено место Љубовија (ЈУП План, Шабац, 2014. 

године), 

♦ Генерални пројекат са Претходном студијом оправданости сакупљања, одвођења и 

пречишћавања отпадних вода насеља општине Љубовија (“Водо-инжењеринг”, 

Београд, 2006. године), 

♦ Главни пројекат фекалног колектора Љубовија – насеље Читлук – насеље Доња 

Љубовиђа (“Водо-инжењеринг”, Београд, 2011. године), 

♦ Главни пројекат фекалног колектора Љубовија – насеље Дубоко (“Водо-

инжењеринг”, Београд, 2011. године), 

♦ Главни пројекат фекалног колектора Љубовија – Поднемић – Врхпоље (“Водо-

инжењеринг”, Београд, 2011. године), 

♦ Главни пројекат главног фекалног колектора од локације ППОВ "Љубовија" – ЦС1- 

прикључни шахт у Љубовији  (“Водо-инжењеринг”, Београд, 2011. године), 

♦ Главни пројекат црпне станице отпадних вода ЦСОВ "Љубовија" (ЦС-1) (“Водо-

инжењеринг”, Београд, 2011. године), 

♦ Званични статистички подаци о резултатима пописа становништва (публиковани 

подаци Републичког завода за статистику), 

♦ Топографске подлоге општине Љубовија у размери 1 : 2.500, 1 : 25.000 и 1 : 50.000, 

♦ Подаци, искази и констатације надлежних стручних општинских служби и стручних 

служби локалног комуналног предузећа, добијени у току спровођења теренске 

проспекције, прикупљања меродавних података и током израде предметне техничке 

документације, 

♦ Расположива литература, часописи и остале публикације, везано за предметну 

проблематику, 

♦ Остале расположиве подлоге и подаци. 
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3. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 

У ОБЛАСТИ ОТПАДНИХ ВОДА 

На основу детаљне проспекције терена, прегледа расположивих подлога, података и 

техничке документације, посебно Генералног пројекта са Претходном студијом 

оправданости као базе за решавање проблема отпадних вода на територији општине 

Љубовија, уз уважавање вежеће законске регулативе, стратешких докумената у 

области водопривреде, као и важећих планских докумената и на нивоу Републике 

Србије, а такође и на нивоу саме општине Љубовија, у наставку текста је дат приказ 

постојећег стања везано за отпадне воде које се генеришу на овом подручју. 

3.1. ОСВРТ НА СТРАТЕШКА ДОКУМЕНТА 

И ПОСТОЈЕЋУ ПЛАНСКУ И ТЕХНИЧКУ 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

У оквиру ове тачке најпре је обухваћен осврт на Водопривредну основу Републике 

Србије, као републички базни стратешки документ у области воропривреде, затим на 

Просторни план Републике Србије, као плански документ највишег реда, а потом на 

важећи Генерални план Љубовије до 2020. године, као једину планску урбанистичку 

документацију општине у оквиру које су третирани проблеми отпадних вода, као и на 

резимирани краћи приказ предлога техничког решења из Генераног пројекта са 

Претходном студијом оправданости сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних 

вода насеља општине Љубовија. 

3.1.1. ОСВРТ НА ВОДОПРИВРЕДНУ ОСНОВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

Водопривредна основа Републике Србије је базни документ којим се утврђује основна 

стратегија коришћења вода, заштите вода и заштите од вода на територији Републике 

Србије, која се третира као јединствен водопривредни простор. Важећим Законом о 

водама, основни стратешки циљ Водопривредне основе је дефинисан као 

одржавање и развој водног режима којим се обезбеђују најповољнија и најцели-

сходнија техничка, економска и еколошка решења за јединствено управљање водама, 

заштиту од штетног дејства вода, заштиту вода и коришћење вода. Дакле, 

Водопривредна основа има задатак да обезбеди остваривање наведеног основног 
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стратешког циља, водећи рачуна о често опречним интересима појединих 

водопривредних области и грана и у великој мери супротстављеним захтевима 

осталих корисника простора. Наиме, имајући у виду природне карактеристике подручја 

Србије, просторни и временски размештај ресурса вода и њихових корисника, као и 

међусобну интеракцију коришћења вода, заштите вода и заштите од вода, 

Водопривредном основом се децидно наводи да се на читавој територији Републике 

Србије водама мора газдовати интегрално, јединствено, комплексно и рационално, у 

склопу интегралног уређења, коришћења и заштите свих ресурса и потенцијала на 

простору Србије и шире. 

У погледу усклађености са другим документима, а на основу Закона о водама све 

водопривредне основе, просторни и урбанистички планови морају бити међусобно 

усклађени. У складу са тим захтевом, Водопривредна основа Републике Србије и 

Просторни план Републике Србије су узајамно усаглашени документи. Такође, сви 

објекти и системи који се пројектују на територији Републике Србије морају бити 

усклађени са стратешким опредељењима дефинисаним Водопривредном основом 

Републике Србије, што дакле важи и за канализационе системе у оквиру којих су и 

постројења за пречишћавање отпадних вода. 

Диспозиција употребљаних вода, конкретније њихово пречишћавање, што представља 

и директан задатак ове техничке документације, у оквиру Водопривредне основе 

Републике Србије је сврстана у део који се односи на заштиту вода. Дугорочни задатак 

из домена заштите вода је потпуна заштита квалитета површинских и подземних во-

да, односно очување и унапређење квалитета вода до степена да се оне могу 

користити за потребе корисника са највишим квалитативним захтевима. Овај задатак 

се остварује комплексним, рационалним и јединственим газдовањем водама у оквиру 

интегралног комплексног јединственог водопривредног система Србије, чије су 

компоненте следеће: рационално захватање количина вода, мере унутар технолошко-

производних јединица, рационалне техничко-технолошке мере на отпадним водама и 

другим отпадним материјама, мере на побољшању режима водопријемника (друге 

техничке мере приликом упуштања воде у пријемнике), техничке мере у водотоцима, 

контрола расутих и посредних, као и потенцијалних извора загађивања вода, контрола 

промета и коришћења опасних супстанци као и друге неинвестиционе мере. 

Истовремено са развојем водоснабдевања становништва, неопходно је изградити 

системе за одвођење употребљених (отпадних) и атмосферских вода, тј. 

канализацију. Околности на нашим просторима дају предност изградњи 
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сепарационих система (посебан систем за одвођење отпадних вода, а посебан за 

одвођење атмосферских вода). При томе треба све ове воде (отпадне и атмосферске) 

након пречишћавања, контролисано испуштати у водопријемнике. 

Код пречишћавања комуналних отпадних вода потребно је, по правилу, применити 

биолошко пречишћавање (секундарно пречишћавање). Уколико су оне у зони заштите 

изворишта водоснабдевања, потребно је, поред биолошког пречишћавања са 

нитрификацијом и денитрификацијом, извршити и одстрањивање хранљивих материја. 

Степен пречишћавања комуналних и других отпадних вода потребно је повећати 

уколико то захтевају прописане категорије водотокова, или непосредни низводни 

водозахват, односно потребно је извршити поправку режима водопријемника, 

редукцију извора загађења или предузети друге техничке мере како би се задовољили 

прописани стандарди, што значи да се изворишни делови водотока очувају (врате) у 

прву квалитетну класу, а остали у другу класу квалитета. 

Међутим, треба имати у виду да се очување и унапређење квалитета вода не може 

остварити и економски стабилно функционисати само на основу технолошких мера из 

области заштите вода, већ се ово може рационално постићи само у склопу интегралног 

комплексног јединственог система коришћења вода, заштите вода и заштите од вода, 

уз оптимално захватање вода за поједине кориснике, добро технолошко коришћење, 

рециркулацију, као и рационалне мере у технолошком производном процесу, уз што 

мању емисију опасних и штетних материја у коришћене воде и смањење отпадних и 

непожељних материја уопште. 

Индустрије које отпадне воде упуштају у комуналне канализационе системе дужне су 

да обављају предтретман својих отпадних вода до нивоа квалитета који не угрожава 

здравље људи, канализационе системе и не омета процесе на централним 

постројењима за третман комуналних отпадних вода, као и да из тих вода одстране 

материје које угрожавају реципијенте, а које се мало или никако не могу уклонити у 

централним уређајима за третман градских отпадних вода. Код индустријских 

предузећа која неоправдано продукују велика загађења потребно је извршити 

одређене редукције и замене (измене технологија, сировина, материјала, релокација и 

друго). Када је реч о пречишћавању индустријских отпадних вода, укључујући и 

расхладну воду термоелектрана, потребно је применити добре (за конвенционалне 

изворе загађивања), односно најбоље (за токсичне материје и посебно опасне 

супстанце) технолошке поступке у погледу заштите вода.Испуштање термички 

загађених вода из термоелектрана и сл. дозвољено је до граница које треба 
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установити посебним студијама о могућности пријема термичког загађења од стране 

водотока а да се при томе не угрозе постојећи екосистеми, не убрзају негативни 

процеси на речном дну (посебно код успорених деоница) и не наруше повољне 

квалитативне карактеристике речних вода за поједина коришћења.  

Такође, потребно је извршити адекватну контролу расутих извора загађења, 

првенствено од пољопривреде (ђубриво и пестициди), са градских површина (кишне 

воде), од шумарства (шумски путеви, сеча, пожари, пестициди), од саобраћаја (уљне 

материје, олово), са депонија отпадака и септичких јама, као и контролу промета и 

коришћења опасних супстанци. 

Даље посматрано, у Водопривредној основи се наводи да укупна продукција 

отпадних вода у Србији износи око 3,5 милиона м3 на дан. Од те укупне продукције 

око 70% потиче из индустрије, чије отпадне воде учествују са око 50% у органском 

оптерећењу, и око 75% у укупној маси суспендованих материја. Укупни извори 

концентрисаног загађења који би требало сада да буду подвргнути третману износе 

око 13,5 милиона ЕС (еквивалентних становника). Очекује се да ће се са развојем 

индустрије (и поред рециркулације), као и са проширивањем канализационе мреже 

насеља, количина отпадних вода повећати за око 3,2 пута у односу на садашњу 

количину. 

У погледу изграђености канализационих 

система, тј. са аспекта прикључености 

градских и приградких корисника на 

фекалну канализациону мрежу, према 

Водопривредној основи, општина Љубовија 

спада у општине које се налазе у врху 

лествице. Наиме, посматрајући карту 

преузету из наведеног документа, на којој је 

приказано постојеће стање са процентом 

прикључености градског и приградског 

становништва на фекалну канализацију по 

оштинама, општина Љубовија је сврстана у 

општине код којих се овај степен креће од 

80% до 90% (видети слику С2 лево). 

Међутим реална ситуација у области Слика С2. 
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отпадних вода у овој општини није ни приближно тако добра, имајући у виду са једне 

стране да се све ове сакупљене воде директно се уливају у околне водотоке, а са 

друге стране, да осим на подручју града Љубовије, у осталим насељеним местима 

општине не постоје апсолутно никакви елементи фекалних каналиyационих система, 

очему ће бити речи касније. 

Класе квалитета водотока сагледаване су у Водопривредној основи и у светлу 

резултата анализа квалитета воде које редовно обавља Републички 

Хидрометеоролошки Завод Србије на 160 водомерних станица. Резултати наведених 

осматрања и анализа показују да се водотоци Србије, у највећем броју случајева, 

налазе изван класа у које су сврстани важећом Уредбом о категоризацији водотока. На 

нивоу прописаних класа, од поменутих 160 мерних профила налази се само 15 

профила (9,4%), од којих су чак 2 на реци Дрини (Бајина Башта и Козлук), а општина 

Љубовија, се управо простире дуж те зоне, тј. дуж десне обале ове реке. 

На слици С3. дата је део карте заштите и коришћења водотока – будуће стање, 

преузете из Водопривредне основе, а на којој се јасно види положај општине 

Љубовија, тј. квалитет реке Дрине у профилу ове општине који се мора задржати у 

оквиру категорије “врло добар“, као и то да је отпадне воде овог подручја потребно 

биолошки пречистити. 

 

Са аспекта реализације решавања заштите вода, Водопривредном основом су најпре 

дате програмске активности и мере, тј. основне поставке  Програма заштите вода при 

Слика С3. 

ОПШТИНА ЉУБОВИЈА 
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садашњем стању загађености, као и редовне мере за смањење загађења вода 

(санационе и превентивне), затим контрола мера заштите, организационе мере и 

правна основа, и сл. те приоритети и смернице изградње постројења за пречишћавање 

отпадних вода и др. 

Посматрано по 3 дефинисана степена приоритета за изградњу постројења за 

пречишћавање отпадних вода, а и према горе приказаној карти, општина Љубовија 

није експлицитно наведена и сврстана у општине код којих би се применио I степен 

приоритета, иако спада у средње изворе загађења (ЕС > 15.000) и практично се налази 

у осетљивој зони смислу дрињског алувиона који представља извориште за 

снабдевање водом врло великог конзумног подручја у оквиру Мачванског региона, већ 

би вероватно спадала у III степен којим се предвиђа изградња свих осталих постројења 

за насеља већа од 5.000 ЕС и сва мања општинска и друга места која имају 

централизовано водоснабдевање и изграђену канализацију. 

На основу свега изнетог, а с обзиром на међусобну неизбежну интеракцију коришћења 

вода, заштите вода и заштите од вода, чињеница је да се реализација основног, 

Водопривредном основом дефинисаног циља, односно било ког од његових делова, се 

не може посматрати издвојено, што је неопходно озбиљно схватити и примењивати 

приликом израде пројектне документације, како би се омогућио дугорочни одрживи 

развој. Дакле, решавање проблема отпадних вода, па самим тим и израда предметне 

техничке документације везано за постројење за пречишћавање отпадних вода града 

Љубовије и пратећих насеља, се генерално посматрано, директно може сврстати у 

област заштите вода, али треба имати на уму да се реализациојом ових радова који 

конкретно представљају део будућег организованог и контролисаног локалног 

фекалног канализационог система, омогућава не само пунктуелна заштита вода на 

предметној микролокацији, већ се чини један од неопходних битних корака ка 

омогућењу реализације основног стратешког циља интегралног коришћења вода, 

заштите вода и заштите од вода. 

3.1.2. ОСВРТ НА ПРОСТОРНИ ПЛАН РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

Просторни план Републике Србије представља стратешки развојни документ за период 

до 2010. године који утврђује дугорочне основе организације, коришћења и уређења 

простора Републике Србије, затим правце урбанизације и основне критеријуме 

уређења насеља, планска начела и критеријуме коришћења природних ресурса и 
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заштите животне средине, услове за заштиту и коришћење подручја од посебног 

значаја  и коридоре основних инфраструктурних система. 

Како је наведено у претходној подтачки, на основу Закона о водама, све 

водопривредне основе, просторни и урбанистички планови морају бити међусобно 

усклађени, те су у складу са тим захтевом, 

Водопривредна основа Републике Србије и 

Просторни план Републике Србије узајамно 

усаглашени документи. 

Иако је важност овог документа практично у 

истицању, он ипак представља тренутно 

највиши ниво важеће планске документације, 

па се у наставку текста за општину Љубовија, 

укратко наводе, овим документом 

дефинисане, најзначајније поставке. 

Према Карти размештаја становништва, 

датој у оквиру Просторног плана Републике 

Србије, 2011. године, општина Љубовија би 

требало да се налази у о оквиру зоне са 

густи

ном мањом од 50 становника по км2 (видети 

слику С4 преузету из наведеног документа). 

Осим тога, ова општина је регистрована као 

општина са бројем становника између 10.000 

и 20.000 и као таква не налази се у оквиру 

појаса развоја  I, II или III значаја.  

Даље, према овом планском документу, а у 

оквиру поглавља које се односи на 

становништво насеља, делатности и 

регионалну поделу, дат је просторни модел 

мреже цeнтара и функционалних подручја 

на територији Републике, где општина 

Љубовија припада функционалном подручју 

ОПШТИНА 

ЉУБОВИЈА 

Слика С4. 

ОПШТИНА 

ЉУБОВИЈА 

Слика С5. 
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са градом Лозницом као регионалним центром (видети карту на слици С5. дено). 

На слици С6 (доле), приказана је Карта размештаја индустрије. Види се да се 

Љубовија, у оквиру планиране просторне организације индустрије у нашој земљи, 

третира као мали индустријски центар, тј. Индустријско центар са 1.000 до 5.000 

запослених, као и то да се не налази се дуж иједног потенцијалног правца 

индустријског развоја. 

У погледу коришћења пољопривредног 

земљишта, општина Љубовија припада 

сточарско – воћарско – виноградарском 

макрорејону и делимично сточарско – 

планинском макрорејону, са присутним хлад-

њачама (видети доле део Карте коришћења 

пољо-привредног земљишта на слици С7.). 

 

 

3.1.3. ОСВРТ НА ГЕНЕРАЛНИ ПЛАН 

ЉУБОВИЈЕ ДО 2020. ГОДИНЕ 

 

 

 

По питању изворишта и водопривредне 

инфраструктуре, општина Љубовија се 

налази у резервисаној зони за одлуку о 

водопривредним системима, са планиране 

2 акумулације, Дубравица и Горња 

Љубовиђа (лево Слика С8. – део Карте из 

Просторног плана са приказом изворишта 

и водопривредне инфраструктуре). 

Слика С 6. 

ЉУБОВИЈА 

Слика С 7. 

ОПШТИНА 

ЉУБОВИЈА 

Слика С8. ОПШТИНА 

ЉУБОВИЈА 



20 

 

 

Посматрано по природним вредностима, општина Љубовија располаже изузетним 

повољностима (слика С9) с обзиром да се природни екосистеми простиру практично 

читавом њеном површином, а такође 

и имајући у виду да се на њеној 

територији се већ налази заштићено 

подручје са значајним природним 

вредностима површине од 500 – 1000 

ха, као и то да се планира и ново 

заштићено подручје са значајним 

природним вредностима површине 

веће од 1000 ha.  

 

 

 

 

У погледу организације простора за туризам, ова општина се налази у туристичкој 

регији II степена, а у близини туристичке зоне такође II степена (слика С 10). 

 

Посматрајући део Карте заштите и унапређења животне средине (слика С11), може 

се закључити да магистрални пут који пролази дуж Дрине (М19: Мали Зворник – 

Љубовија – Бајина Башта) доводи до малог загађења из аутосаобраћаја, док у погледу 

просторних јединица квалитета животне средине, на подручју љубовијске општине 

регистрована је значајна зона интензивног загађења земљишта услед примене 

агротехничких мера (у појасу дуж речног тока), а затим и зоне умереног и ниског 

загађења земљишта крећући се ка залеђу. Урбано-индустријски извори загађења, као 

Slika S9. 

OPŠTINA 

LJUBOVIJA 

Slika S10. ОПШТИНА 

ЉУБОВИЈА 

Слика С9. 

Слика С10. 
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што су градови од преко 10.000 становника и велики и средњи индустријски загађивачи 

II и III категорије на овом месту нису присутни. 

 

Слика С11. 

3.1.3. ОСВРТ НА ГЕНЕРАЛНИ ПЛАН ЉУБОВИЈЕ 

Током 2004. године, урађен је Генерални план Љубовије до 2020. године, којим су 

обухваћени град Љубовија и још два околна насеља: Лоњин и Читлук (видети 

прегледну ситуацију на графичком прилогу број 1). 

У погледу закључака, услова и/или података од значаја за израду предметног Идејног 

пројекта, на овом месту се наводи да је овим Генералним планом, између осталог, 

констатована неопходност доградње и реконструкције постојеће канализационе мреже 

ОПШТИНА 

ЉУБОВИЈА 
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града, увођење предтретмана индустријских отпадних вода пре упуштања у градску 

канализацију, затим спречавање неконтролисаног изливања канализационог садржаја 

у околне водотоке, као и изградња постронеја за пречишћавање употребљених вода. 

Према планираној намени површина, локација градског постројења за пречишћавање 

отпадних вода усвојена је на десној обали реке Дрине, низводно од индустријске зоне 

(слика С12. доле у наставку). Ради лакшег и целовитијег сагледавања, видети 

графички прилог број 3 преузет из наведене планске документације 

 

Слика С12. 

3.1.4. КРАЋИ ПРИКАЗ ПРЕДЛОГА ТЕХНИЧКОГ РЕШЕЊА 

ИЗ ГЕНЕРАЛНОГ ПРОЈЕКТА И ПРЕТХОДНЕ СТУДИЈЕ 

ОПРАВДАНОСТИ 

Током 2006. године урађен је Генерални пројекат са Претходном студијом 

оправданости сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода насеља општине 

Љубовија. На овом месту дат је краћи приказ предлога техничког решења из наведене 

техничке документације. 
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Дакле, на основу различитих врста анализа и прорачуна и конфигурацију терена, тј. 

разуђеност општине у смислу значајних удаљења између насељених места, у оквиру 

Генералног пројекта су анализиране варијантне могућности решавања проблема 

отпадних вода на територији читаве општине. Тим варијантама су обухваћена само 

реална, технички исправна и могућа решења, тако да, с обзиром на мали број 

еквивалената по међусобно доста удаљеним сеоским насељима, није ни разматрана 

варијанта повезивања свих насеља на један заједнички систем за пречишћавање 

отпадних вода, с обзиром да је та могућност практично апсурдна и са гледишта 

изразито малих количина воде и малих брзина у цевоводима, те стварања септичког 

стања, и са гледишта веома високих потребних и инвестиционих улагања и трошкова 

одржавања дугих везних одводних колектора. 

Једино повезивање више насеља на заједничко постројење за пречишћавање 

отпадних вода, које се показало као изводљиво, је оно које обухвата град Љубовију са 

још 5 околних сеоских насеља: Читлук, Доња Љубовиђа, Дубоко, Поднемић и Врхпоље 

(видети графички прилог број 1) и капацитета је око 2 x 8.000 ЕС, док остала насеља 

упућена на изградњу засебних система и посебних постројења капацитета од 100 ЕС 

до 1.000 ЕС. 

Локација предложеног љубовијског постројења за пречишћавање отпадних вода, тј. 

постројења које представља предмет ове техничке документације, је усвојена на обали 

реке Дрине, на почетку индустријске зоне, а у свему у складу локацијом предложеном 

Генералним планом Лубовије. 

У погледу примарних и секундарних колектора, максимално је испоштовано постојеће 

стање, с тим да се новопланирани примарни колектори и секундарна мрежа треба да 

граде према сепарационом систему каналисања, а да би постојећи колектори општег 

типа - колектори већих пречиника (∅700 mm и ∅500 mm) требало да, по реконструкцији 

и доградњи, представљају део система за сакупљање и одвођење атмосферских вода. 

На тај начин, поред постојећих око 20 km канализационе мреже, од примарних 

колектора треба да се гради још око 42 km, као и такође око 42 km секундарне мреже. 

За остала насељена места потребно је изградити укупно 22 постројења, око 78 km 

примарних и око 86 km секундарних колектора. 

На наредној слици С13 дата је табела са предлогом техничког решења преузета из 

поменутог Генералног пројекта. 



24 

 

 

 

Слика С13. 

Приликом усвајања динамичког плана изградње објеката најпре је вођено рачуна о 

томе да се уз што мања инвестициона улагања реши проблем отпадних вода у зони 

највеће концентрације општинске популације, као и да се спроведу најнужнији радови у 

оквиру насеља, чиме се максимално смањује даљи продор загађења. 

Сходно томе, усвојене су две фазе изградње, где се у I фази предвиђа изградња дела 

објеката система града Љубовије са пратећим насељима, док су у II фази предвиђени 

објекти за сва остала насеља општине. 

3.2. ЗАГАЂИВАЧИ НА ПРЕДМЕТНОМ ПОДРУЧЈУ 

СА АСПЕКТА ОТПАДНИХ ВОДА 

На основу детаљне проспекције терена, прегледа расположиве техничке 

документације, подлога и података и спровођења анкете, у оквиру овог поглавља дат 

је приказ катастра загачивача. 

Опште посматрано, као загађивачи са аспекта продукције отпадних вода, на 

предметном подручју којим је обухваћен град Љубовија са 6 пратећих насеља, јављају 
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се следеће  категорије: становништво насељених места, индустријски комплекси и 

остали привредни субјекти. 

У наставку текста дат је појединачан приказ наведених загађивача по врстама, са свим 

прикупљеним расположивим подацима. 

3.2.1. СТАНОВНИШТВО 

Предметно подручје, тј канализациони систем “Љубовија“ обухвата дакле 7 насељених 

места, од којих је једно градског карактера, а остала насеља су сеоског типа (табела 

Т1). 

No Насеље No Насеље

1

2 Читлук 5 Врхпоље

3 Дубоко 6 Доња Љубовиђа

4 Поднемић 7 Горња Љубовиђа

Центар општине

Табела T1.

НАСЕЉА У ОКВИРУ

КАНАЛИЗАЦИОНОГ СИСТЕМА "ЉУБОВИЈА"

Сеоска насеља

Љубовија

 

Прорачун промене броја становника у будућем периоду одређује се на основу 

демографских студија и анализа, а по познатом обрасцу из интересног рачуна, како 

следи:   N = N0 (1+p/100)n 

где је: N  број становника у н-тој години 

   N0  садашњи број становника 

   p  коефицијент годишњег прираста (у %) 

   n  број година за који се врши пројекција 

 У табели Т2, на наредној страни, најпре су дати званични резултати пописа 

становништва Републичког завода за статистику. 
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p

2002 2011 (%)

1 Љубовија 4.130 3.929 -0,45

4.130 3.929 -0,45

2 Читлук 941 870 -0,71

3 Дубоко 484 418 -1,32

4 Поднемић 420 367 -1,22

5 Врхпоље 985 919 -0,63

6 Доња Љубовиђа 951 832 -1,21

7 Горња Љубовиђа 443 354 -2,02

4.224 3.760 -1,05

СТАНОВНИШТВО У ДОСАДАШЊЕМ ПЕРИОДУ

ТабелаT2.

Укупно сеоска насеља:

Временски пресекНасељеNo

Центар општине

Укупно центар општине

Сеоска насеља

 

Наиме, како се може видети из табеле Т2, у свим насељима предвиђеним на 

прикључење био је присутан депопулациони тренд. Исти однос је задржан и приликом 

прогнозе броја становника у току пројектног периода од наредних 25 година, с тим што 

је претпостављено је да ће побољшањем услова живљења на селу, доћи до смањења, 

па и заустаљања миграционих кретања. На основу изнетог, у табели Т3. дата је 

рачунска прогноза промене броја становника до краја пројектног периода 2031. године, 

док је у табели Т4 као и на прилогу 2, дата усвојена промена броја становника са којом 

се ушло у све даље прорачуне за потребе израде ове техничке документације. 

2011 p(%) 2021 p(%) 2026 p(%) 2031 p(%) 2036 p(%) 2041 p(%) 2046

1 Љубовија 3.929 -0,28 3.822 -0,14 3.795 -0,07 3.782 -0,03 3.776 -0,02 3.773 -0,01 3.771

3.929 -0,28 3.822 -0,14 3.795 -0,07 3.782 -0,03 3.776 -0,02 3.773 -0,01 3.771

2 Читлук 870 -0,43 833 -0,22 824 -0,11 820 -0,05 817 -0,03 816 -0,01 816

3 Дубоко 418 -0,81 385 -0,40 378 -0,20 374 -0,10 372 -0,05 371 -0,03 371

4 Поднемић 367 -0,74 341 -0,37 334 -0,19 331 -0,09 330 -0,05 329 -0,02 329

5 Врхпоље 919 -0,38 884 -0,19 876 -0,10 872 -0,05 870 -0,02 869 -0,01 868

6 Д. Љубовиђа 832 -0,74 773 -0,37 759 -0,18 752 -0,09 748 -0,05 746 -0,02 746

7 Г. Љубовиђа 354 -1,23 313 -0,62 303 -0,31 299 -0,15 296 -0,08 295 -0,04 295

3.760 0,14 3.529 -1,05 3.474 -0,31 3.447 -0,16 3.433 -0,08 3.426 -0,04 3.423

7.689 0,63 7.351 -0,75 7.269 -0,22 7.229 -0,11 7.209 -0,06 7.199 -0,03 7.194

Табела T3.

РАЧУНСКА ПРОГНОЗА ПРОМЕНЕ БРОЈА СТАНОВНИКА ДО 2046. ГОДИНЕ

Сеоска насеља

Укупно сеоска насеља:

Укупно:

Укупно центар општине:

Временски пресек

Центар општине

No Насеље
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2021 2026 2031 2036 2041 2046

1 Љубовија 3.822 3.795 3.782 3.776 3.773 3.771

3.822 3.795 3.782 3.776 3.773 3.771

2 Читлук 833 824 820 817 816 816

3 Дубоко 385 378 374 372 371 371

4 Поднемић 341 334 331 330 329 329

5 Врхпоље 884 876 872 870 869 868

6 Доња Љубовиђа 773 759 752 748 746 746

7 Горња Љубовиђа 313 303 299 296 295 295

3.529 3.474 3.447 3.433 3.426 3.423

7.351 7.269 7.229 7.209 7.199 7.194

Укупно сеоска насеља:

Укупно:

ТабелаT4.

ПРОГНОЗА ПРОМЕНЕ БРОЈА СТАНОВНИКА ДО 2046. ГОДИНЕ

Центар општине

Сеоска насеља

Временски пресекNo Насеље

Укупно центар општине:

 

3.2.2. ИНДУСТРИЈСКИ КОМПЛЕКСИ И ОСТАЛИ ЗАГАЂИВАЧИ 

Имајући у виду економску ситуацију у којој се наша земља налази већ дужи низ година, 

индсутрија Љубовијске општине, као практично и у читавој Србији, налази се у не тако 

повољној ситуацији. Генерално посматрано, постојећи индустријски комплекси 

углавном су или ван функције, или раде са знатно смањеним капацитетом. 

У садашњем тренутку посматрано, а такође и према будућој намени површина, 

дефинисаној важећим планским актима, на предметном подручју, већина значајнијих 

привредних субјеката који се могу окарактерисати и као загађивачи са аспекта 

продукције отпадних вода лоцирани су у границама регулационог плана грађевинског 

подручја Љубовије, с тим да се постојећа индустријска зона налази на улазу у град 

Љубовију, између пута Мали Зворник - Љубовија и реке Дрине. 

3.2.3. ТУРИЗАМ НА ПРЕДМЕТНОМ ПОДРУЧЈУ 

Посматрано са туристичког аспекта, општина Љубовија располаже веома високим 

потенцијалом за развој ове делатности. Изражене природне лепоте и раритети, као 

што је река Дрина на којој се сваке године одржава сплаварење са пристајањем код 

мотела у Љубовији, сеоски и етно-туризам, само су део богатства ове општине које се 

налази на подручју предметних 6 насеља, а за чији је даљи одрживи развој неопходно 
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успостављање организованог и контролисаног сакупљања, одвођења и пречишћавања 

отпадних вода које се генеришу на овом подручју. 

3.3. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ НА ПРЕДМЕТНОМ ПОДРУЧЈУ 

СА АСПЕКТА ОТПАДНИХ ВОДА 

Проблем отпадних вода на предметном подручју је доста акутан. Наиме, на подручју 

обухваћеном Генералним планом Љубовије, постоји делимићно изграђена фекална 

канализациона мрежа којом се сакупљене отпадне воде одводе директно до излива у 

околне водотоке, док у осталим насељеним местима не постоје практично никакви 

елементи канализационих система, већ се употребљене воде упуштају у неадекватне 

септичке јаме, напуштене копане бунаре и/или директно у околне водотоке. Према 

графичком прилогу преузетом из важеће планске документације везано за постојеће 

стање канализације, као и на основу података преузетих од надлежних служби 

локалног комуналног предузећа, у граду Љубовији, фекална канализациона мрежа 

покрива доста значајан део градске територије и укупне је дужине око 20 km. Пречници 

постојећих примарних колектора се крећу од ∅200mm на почетним деоницама, до 

∅700mm, на најнизводнијем крају мреже, где је изведен општи систем канализације. 

Све сакупљене отпадне воде са овог подручја упуштају се без икаквог третмана, 

директно или у реку Љубовиђу  или у реку Дрину. 

Осим неконтролисаног упуштања отпадних вода у околне водотоке, постоји и други 

битан проблем у оквиру постојећег канализационог система. Наиме, део постојеће 

канализационе мреже је урађен по општем систему, што је са једне стране тотално 

нерационално с обзиром да је непотребно пречишћавати измешане отпадне и 

незагађене атмосферске воде, а са друге стране, атмосферске воде доводе до веома 

великог разблажења инфлуента, што нарушава рад постројења за пречишћавање 

отпадних вода. Осим тога, с обзиром на веома високу категоризацију реципијената (II 

класа бонитета), практично је немогуће остварити разблажење које неће угрозити 

водотоке у случају преливања измешаних кишних и фекалних вода у кишном периоду, 

тако да би задржавање општег система било у супротности са законском регулативом 

која се односи на ову материју. Такође је важно нагласити да је нерационално и 

беспотребно сакупљати и одводити атмосферским колекторима веома великих 

пречника све метеорске воде које се стварају на подручју насеља до једне јединствене 

локације, с обзиром да у свим насељима постоји могућност парцијалног сакупљања, 
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одвођења и испуштања незагађених атмосферских вода на више пунктова, тј. 

најкраћим путем до оближњих реципијената. Из тих разлога намеће се закључак да је 

неопходно раздвојити мешовите мреже на два независна система: фекални и 

атмосферски, с тим да би се постојећи општи колектори већих пречника (∅700mm и 

∅500mm) користили у склопу атмосферског система. Наравно, овај подухват се не 

може остварити одједном, али је неопходно усвојити ову концепцију како би се 

уградила у све даље кораке решавања предметне проблематике. 

Дакле, имајући у виду са једне стране неприхватљивост постојећег стања са аспекта 

константне и прогресивне деградације животне средине, опасности по здравље 

становништва, а поготово с обзиром на чињеницу да се снабдевање водом града и 

пратећих насеља врши са изворишта "Грабовица" у дринском алувиону, а са друге 

стране с обзиром на еколошки и туристички потенцијал овог подручја, постојећа пракса 

је апсолутно неодржива. 
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 4. ПРЕДЛОГ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ 

КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ НАСЕЉА 

ЉУБОВИЈА 

На основу детаљне проспекције терена, прегледа расположивих подлога, података и 

техничке документације, посебно Генералног пројекта са Претходном студијом 

оправданости као базе за решавање проблема отпадних вода на територији општине 

Љубовија, уз уважавање вежеће законске регулативе, стратешких докумената у 

области водопривреде, као и важећих планских докумената и на нивоу Републике 

Србије, а такође и на нивоу саме општине Љубовија, у наставку текста је дат приказ 

активности везано за отпадне воде које се генеришу на овом подручју. 

4.1. МРЕЖА У НАСЕЉУ 

У овом моменту, на читавој територији општине Љубовија проблем отпадних вода је 

јако изражен. Осим самог града Љубовије који поседује делимично изграђену 

канализациону мрежу (делимично општег а делимично сепарационог типа), остала 

насељена места уопште немају решено питање отпадних вода. 

Део постојеће канализационе мреже на територији ГП Љубовије је урађен по општем 

систему, што је са једне стране тотално нерационално с обзиром да је непотребно 

пречишћавати измешане отпадне и незагађене атмосферске воде, а са друге стране, 

атмосферске воде доводе до веома великог разблажења отпадних вода што нарушава 

рад постројења за пречишћавање отпадних вода. Осим тога, с обзиром на веома 

високу категоризацију реципијената на подручју општине (сви сврстани у II класу 

бонитета), практично је немогуће остварити разблажење које неће угрозити водотоке у 

случају преливања измешаних кишних и фекалних вода у кишном периоду, тако да би 

задржавање општег система било у супротности са законском регулативом која се 

односи на ову материју. Такође је важно нагласити да је нерационално и беспотребно 

сакупљати и одводити атмосферским колекторима веома великих пречника све 

метеорске воде које се стварају на подручју насеља до једне јединствене локације с 

обзиром да у свим насељима постоји могућност парцијалног сакупљања, одвођења и 

испуштања незагађених атмосферских вода на више пунктова, тј. најкраћим путем до 
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оближњих реципијената. Из тих разлога намеће се закључак да је неопходно 

раздвојити мешовите мреже на два независна система: фекални и атмосферски, с тим 

да би се постојећи општи колектори већих пречника (∅700mm и ∅500mm) користили у 

склопу атмосферског система. Наравно, овај подухват се не може остварити одједном, 

али је неопходно усвојити ову концепцију како би се уградила у све даље кораке 

решавања предметне проблематике. 

4.2. ОБЈЕКТИ СИСТЕМА 

Ни једно насеље не поседује постројење за третман отпадних вода, већ се сакупљене 

отпадне воде, без икаквог пречишћавања, неконтролисано упуштају у оближње 

водотоке, неисправне, водопропусне септичке јаме и/или напуштене копане бунаре, 

што доводи до константне и прогресивне опште деградације животне средине. С 

обзиром на економску ситуацију у којој се Србија налази, индустријски комплекси на 

овом подручју практично нису у функцији, тако да, иако проблем њихових отпадних 

вода није решен, тренутно не постоји већа продукција загађујућих материја пореклом 

од ових привредних субјеката. Међутим, пре поновног активирања индустрије, 

апсолутно је неопходно најпре решити и претходни третман и рециркулацију 

технолошких вода, како са једне стране не би дошло до ремећења рада и ефеката 

постројења, а са друге стране до непотребног уништавања необновљивих водних 

ресурса. 

У погледу избора система за пречишћавање отпадних вода за постројења већа од 

8.000 ЕС, ослањајући се, како на основне смернице за технички исправно и економски 

оправдано димензионисање и конципирање канализационих система у складу са 

домаћом законском регулативом, тако и на прописе и норме Европске Уније, најновија 

светска достигнућа у области отпадних вода и расположиву понуду опреме за 

канализационе системе на светском тржишту. Предложеним варијантама, најпре су 

разматрани системи са контунуалном константном аерацијом који су се у досадашњој 

пракси примењивали у нашој земљи, а потом, у складу са најновијим светским 

достигнућима, и предлози у оквиру којих се врши контролисана диригована аерација, у 

зависности од конкретних услова, чиме се значајно побољшавају ефекти 

пречишћавања и омогућавају нитрификационо - денитрификациони процеси, али се 

такође и смањују експлоатациони трошкови. Закључено је да треба усвојити SBRc 

систем, како са једне стране из разлога најнижих инвестиционих и експлоатационих 
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трошкова, тако и са друге стране из разлога могућности биолошког уклањања 

нутријената применом нитрификационо-денитрификационих процеса, што у системима 

који су се до данас код нас градили није могуће спровести с обзиром да се аерација не 

врши секвенцијално. 

Код мањих насеља од 100 до 1.000 ЕС препоручују се или готови пакет уређаји, или 

евентуално примена мокрих поља, с тим да је неопходно нагласити да у случају пакет 

уређаја треба одабрати модерна, савремена постројења са одговарајућом технички 

исправном озбиљном технологијом и карбонског и уклањања нутријената, као и 

гарантованим ефектима пречишћавања која су расположива на светском тржишту и 

немају никаквих сличности са до сада инсталираним уређајима код нас који нису 

давали ни део законом наложених параметара за ефлуент. По спровођењу упоредне 

техно-економске анализе потребних инвестиционих улагања и експлоатационих 

трошкова, закључено је да је у овом моменту, тј. на овом нивоу израде пројектне 

документације, најповољније усвојити решење од укупно 19 система на подручју 

читаве општине. 

4.3. ПРЕДЛОГ ПРИОРИТЕТА 

У оквиру ове тачке дат је предлог приоритета на реконструкцији и изградњи 

канализационих колектора и постројења, подељен у четири групе које су приказане у 

наставку. Табела детаљним приказом траса и дужина приказана је на странама 34 - 36. 

4.3.1. I ГРУПА ПРИОРИТЕТА 

У оквиру I групе приоритета потребно је израдити: 

Деоницу 1 – која се односи на централно ППОВ у насељу Стара Љубовија 

(8.000+5.000ЕС) на који се прикључују насеља Љубовија, Стара Љубовија, Горња и 

Доња Љубовиђа, Врхпоље и Кашице укупне дужине канализационе мреже L=56.910,00 

метара (реконструкција постојећих колектора и изградња нових). 

4.3.2. II ГРУПА ПРИОРИТЕТА 

У оквиру II групе приоритета потребно је израдити: 

Деоницу 2 – која се односи се на МППОВ у насељу Дрлаче (2x500 ЕС) на који се 

прикључују насеља Горња Трешњица и Дрлаче укупне дужине канализационе мреже 

L=6.200,00 метара (изградња нових колектора). 
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4.3.3. III ГРУПА ПРИОРИТЕТА 

У оквиру III групе приоритета потребно је израдити: 

Деоницу 3 – која се односи си на МППОВ у насељу Узовница (1.000+300ЕС) на који се 

прикључују насеља Лоњин и Узовница укупне дужине канализационе мреже 

L=13.000,00 метара (изградња нових колектора). 

4.3.4. IV ГРУПА ПРИОРИТЕТА 

У оквиру IV групе приоритета потребно је израдити: 

Деоницу 4 – односи се на МППОВ у насељу Црнча (2x500ЕС) на који се прикључује 

део насеља Црнча укупне дужине канализационе мреже 6.000,00 метара и 4.200,00 

метара колектора који се прикњучују на МППОВ Велика Река на територији општине 

Мали Зворник и чије ППОВ није предмет ове техничке документације. 

5. ЗАКЉУЧАК 

У погледу примарних и секундарних колектора, максимално је испоштовано постојеће 

стање, с тим да се новопланирани примарни колектори и секундарна мрежа треба да 

граде према сепарационом систему каналисања, а да би постојећи колектори општег 

типа - колектори већих пречиника (∅700 mm и ∅500 mm) требало да, по реконструкцији 

и доградњи, представљају део система за сакупљање и одвођење атмосферских вода. 

На тај начин, поред постојећих око 20 km канализационе мреже, од примарних 

колектора треба да се реконструише и изгради још око 60 km, као и такође око 26 km 

секундарне мреже. 

Приликом усвајања динамичког плана изградње објеката најпре је вођено рачуна о 

томе да се уз што мања инвестициона улагања реши проблем отпадних вода у зони 

највеће концентрације општинске популације, као и да се спроведу најнужнији радови у 

оквиру насеља, чиме се максимално смањује даљи продор загађења. 

Напомиње се да, с обзиром на веома висока потребна инвестициона улагања, а 

имајући у виду да полазна јединица за обавезну изградњу постројења за пречиш-

ћавање отпадних вода до 2021. дефинисана Водопривредном Основом Србије износи 

5.000 ЕС, а према Директиви Европске Уније је знатно мања и износи 2.000 ЕС, I фаза 

се може планирати до 2030. године, док ће решења II фазе, посебно за насеља испод 

1.000 ЕС, највероватније морати да буду одложена за даљу будућност. 
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р.б. Назив улице Дужина (m)

Рачунска 

деоница из 

студије

Напомена

Ø400
1 Дринска 540,00

540,00

Ø300

1 Десанке Максимовић 95,00
2 Радничка 425,00
3 Балканска 200,00
4 Карађорђева 1.500,00 Ракета - Дукића Поток

5 Насеље Рогота 1.954,00 Врхпоље - Ракета

6 Првомајска 490,00
8 Милана Тешића 260,00
10 Молерова 450,00
12 Вука Караџића 208,00
14 Светосавска 570,00
18 Зворнички Пут 1.600,00

7.752,00

Ø250

1 Мариноса Рицудиса 590,00 Гарави сокак

2 Азбуковачка 190,00
3 Ужички Пут 1.380,00 Кашице

4 Џигића Јаз 480,00
5 Насеље Давидивићи 550,00
6 Насеље Врхпоље 6.960,00 Врхпоље - Рогота

7 Насеље Врхпоље 6.960,00 Врхпоље - Рогота - секундар

8 Насеље Читлук 2.000,00
9 Насеље Доња Љубовиђа 6.500,00 Давидовићи - Раиновача

10 Насеље Доња Љубовиђа 6.500,00 Давидовићи - Раиновача - секундар

11 Пионирска 125,00
12 Планинска 205,00
13 Сокоградска 250,00
14 Вука Караџића - наставак 150,00
15 Петра Сокољанина 211,00
16 Проте Матеје 252,00
17 Јована Цвијића 250,00
18 Студеничка 153,00
19 Буковичка 253,00
20 Крфска 383,00
21 Ивана Васића 151,00
22 Бранка Ћопића 160,00
23 Ђуре Јакшића 101,00
24 Немањина 160,00

ЉУБОВИЈА - реконструкција и изградња колектора
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25 Насеље Рогота 1.954,00 Врхпоље - Ракета - секундар

26 Ваљевски Пут 2.600,00 Насеље Горња Љубовиђа

27 Ваљевски Пут 1.200,00 Секундарна мрежа

40.668,00

Ø200 Секундарна мрежа

Дринска 600,00
Десанке Максимовић 100,00
Радничка 400,00
Балканска 150,00
Првомајска 400,00
Милана Тешића 200,00
Молерова 400,00
Вука Караџића 200,00
Светосавска 600,00
Мариноса Рицудиса 200,00 Гарави сокак

Азбуковачка 200,00
Ужички Пут 700,00 Кашице

Џигића Јаз 400,00
Насеље Давидивићи 500,00
Пионирска 200,00
Планинска 250,00
Сокоградска 300,00
Вука Караџића - наставак 200,00
Петра Сокољанина 250,00
Проте Матеје 200,00
Јована Цвијића 200,00
Студеничка 200,00
Буковичка 200,00
Крфска 300,00
Ивана Васића 200,00
Бранка Ћопића 150,00
Ђуре Јакшића 100,00
Немањина 150,00

7.950,00

метара

Ø400 540,00

Ø300 7.752,00

Ø250 40.668,00

Ø200 7.950,00

Σ 56.910,00

Рекапитулација - ППОВ Љубовија
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р.б. Назив улице Дужина (m)

Рачунска 

деоница из 

студије

Напомена

Ø250
1 Ужички Пут 2.500,00 Насеље Дрлаче
2 Ужички Пут 1.200,00 Секундарна мрежа
3 Ужички Пут 1.250,00 Насеље Горња Трешњица
4 Ужички Пут 1.250,00 Секундарна мрежа

6.200,00

р.б. Назив улице Дужина (m)

Рачунска 

деоница из 

студије

Напомена

Ø250
1 Зворнички Пут 4.100,00 Насеље Узовница
2 Зворнички Пут 4.100,00 Секундарна мрежа
3 Зворнички Пут 2.400,00 Насеље Лоњин
4 Зворнички Пут 2.400,00 Секундарна мрежа

13.000,00

р.б. Назив улице Дужина (m)

Рачунска 

деоница из 

студије

Напомена

Ø250
1 Зворнички Пут 3.000,00 Насеље Црнча
2 Зворнички Пут 3.000,00 Секундарна мрежа

3 Зворнички Пут 2.100,00

Други део насеља Црнча 

који иде на МППОВ Велика 

река

4 Зворнички Пут 2.100,00

Секундарна мрежа другог 

дела

10.200,00

метара

Ø250 29.400,00

метара

Ø400 540,00

Ø300 7.752,00

Ø250 70.068,00

Ø200 7.950,00

Σ 86.310,00

Рекапитулација - збирно

ЦЕЛИНА 2 - МППОВ ДРЛАЧЕ

ЦЕЛИНА 3 - МППОВ УЗОВНИЦА

Рекапитулација - МППОВ 

ЦЕЛИНА 3 - МППОВ ЦРНЧА
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ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ 























 I  fazafazafazafaza  II  fazafazafazafaza

300 mm
j. цена 

(EUR/m)

цена

(EUR)
250 mm

j. цена 

(EUR/m)

цена

(EUR)
300 mm

j. цена 

(EUR/m)

цена

(EUR)
250 mm

j. цена 

(EUR/m)

цена

(EUR)
I  faza faza faza faza II fazafazafazafaza 

Љубовија 8000+5.000 120 1.560.000 35 2 120.000 240.000 6.338 100 633.800 4.150 90 373.500 1.007.300 750 120 90.000 8.675 110 954.250 1.044.250 3.851.550 3.851.550

Читлук 2.200 90 198.000 198.000 1.488 110 163.625 163.625 361.625 361.625

Дубоко 2.100 90 189.000 189.000 1.288 110 141.625 141.625 330.625 330.625

Поднемић 954 100 95.400 2.044 90 183.960 279.360 1.954 110 214.940 214.940 494.300 494.300

Врхпоље 10 10 60.000 600.000 1.000 100 100.000 5.960 90 536.400 636.400 4.960 110 545.600 545.600 1.782.000 1.782.000

Доња Љубовиђа 5.000 90 450.000 450.000 5.000 110 550.000 550.000 1.000.000 1.000.000

Горња Љубовиђа 2.600 90 234.000 234.000 1.200 110 132.000 132.000 366.000 366.000

Укупно: 1.560.000 840.000 2.994.060 2.792.040 8.186.100 8.186.100

Дрлаче 2 x 500 300 300.000 2.500 90 225.000 225.000 1.200 110 132.000 132.000 657.000 657.000

Горња Трешњица 1.250 90 112.500 112.500 1.250 110 137.500 137.500 250.000 250.000

Укупно: 300.000 337.500 269.500 907.000 907.000

Узовница 1.000+300 290 377.000 4.100 90 369.000 369.000 4.100 110 451.000 451.000 1.197.000 1.197.000

Лоњин 2.400 90 216.000 216.000 2.400 110 264.000 264.000 480.000 480.000

Укупно: 377.000 585.000 715.000 1.677.000 1.677.000

Црнча 2 x 500 300 300.000 5.100 90 459.000 459.000 5.100 110 561.000 561.000 1.320.000 1.320.000

Укупно: 300.000 459.000 561.000 1.320.000 1.320.000

Берловине 2 x 100 440 88.000 2.950 90 265.500 265.500 3.200 110 352.000 352.000 705.500 705.500

Укупно: 88.000 265.500 352.000 705.500 705.500

Грачаница 2 x 200 400 160.000 4.850 90 436.500 436.500 3.950 110 434.500 434.500 1.031.000 1.031.000

Укупно: 160.000 436.500 434.500 1.031.000 1.031.000

Селенац 2 x 200 400 160.000 4.500 90 405.000 405.000 4.200 110 462.000 462.000 1.027.000 1.027.000

Укупно: 160.000 405.000 462.000 1.027.000 1.027.000

Рујевац 2 x 200 400 160.000 4.250 90 382.500 382.500 4.600 110 506.000 506.000 1.048.500 1.048.500

Укупно: 160.000 382.500 506.000 1.048.500 1.048.500

Постење 2 x 150 420 126.000 3.100 90 279.000 279.000 4.100 110 451.000 451.000 856.000 856.000

Укупно: 126.000 279.000 451.000 856.000 856.000

Соколац 100 450 45.000 1.300 90 117.000 117.000 2.600 110 286.000 286.000 448.000 448.000

Укупно: 45.000 117.000 286.000 448.000 448.000

Доња Оровица 2 x 150 420 126.000 3.000 90 270.000 270.000 4.050 110 445.500 445.500 841.500 841.500

Укупно: 126.000 270.000 445.500 841.500 841.500

Горња Оровица 2 x 200 400 160.000 4.600 90 414.000 414.000 4.700 110 517.000 517.000 1.091.000 1.091.000

Укупно: 160.000 414.000 517.000 1.091.000 1.091.000

Торник 150 440 66.000 2.700 90 243.000 243.000 3.300 110 363.000 363.000 672.000 672.000

Укупно: 66.000 243.000 363.000 672.000 672.000

Савковић 2 x 150 420 126.000 2.300 90 207.000 207.000 3.950 110 434.500 434.500 767.500 767.500

Укупно: 126.000 207.000 434.500 767.500 767.500

Оровичка Планина 150 440 66.000 1.950 90 175.500 175.500 3.200 110 352.000 352.000 593.500 593.500

Укупно: 66.000 175.500 352.000 593.500 593.500

Леовић 2 x 100 440 88.000 3.650 90 328.500 328.500 3.400 110 374.000 374.000 790.500 790.500

Укупно: 88.000 328.500 374.000 790.500 790.500

Цапарић 2 x 200 400 160.000 3.150 90 283.500 283.500 4.450 110 489.500 489.500 933.000 933.000

Укупно: 160.000 283.500 489.500 933.000 933.000

Горње Кошље 2 x 250 380 190.000 4.250 90 382.500 382.500 5.600 110 616.000 616.000 1.188.500 1.188.500

Укупно: 190.000 382.500 616.000 1.188.500 1.188.500

Грчић 2 x 150 420 126.000 1.750 90 157.500 157.500 3.650 110 401.500 401.500 685.000 685.000

Укупно: 126.000 157.500 401.500 685.000 685.000

I faza:faza:faza:faza: 2.537.000 840.000 4.375.560 4.337.540 12.090.100

II faza:faza:faza:faza: 1.847.000 4.347.000 6.484.500 12.678.500

 4.384.000 840.000 8.722.560 10.822.040 24.768.600

МППОВ-4

N
o Ознака

Величина (ES)

Дужине и цене у зависности од пречника

СЕКУНДАРНА МРЕЖА

Цена

(EUR)

ГЛАВНЕ ЦРПНЕ СТАНИЦЕ

Q
(l/s)

kompl.

8

1 ППОВ-1

5 МППОВ-5

17 МППОВ-17

3 МППОВ-3

4

j. цена 

(EUR)

16 МППОВ-16

Укупна                      

цена

(EUR):

19 МППОВ-19

6 МППОВ-6

7 МППОВ-7

МППОВ-11

Укупна цена (EUR)

Цена

(EUR)

Цена

(EUR)

ГЛАВНИ И ПРИМАРНИ ОДВОДНИ КОЛЕКТОРИ

Дужине колектора и цене у зависности од пречникаНасеље које се прикључује

ПОСТРОЈЕЊА

j. цена 
(EUR/ES)

Цена

(EUR)

МППОВ-12

13 МППОВ-13

14 МППОВ-14

МППОВ-8

9 МППОВ-9

МППОВ-10

11

18 МППОВ-18

ПОТРЕБНА ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА СА ФАЗНОШЋУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРЕДЛОЖЕНОГ ТЕХНИЧКОГ РЕШЕЊА

2 МППОВ-2

МППОВ-15

10

15

12


	0 0 LJU Dop0.pdf
	0 1 LJU Dop1.pdf
	0 2 LJU Dop3.pdf
	0 4 LJU Dop4.pdf
	0 5 LJU Dop.pdf
	1 i 2 LJU Dop.pdf
	3 LJU Dop.pdf
	4 i 5 LJU Studija WW Predlog i zaklj.pdf
	6 Trase po naseljima - opština Ljubovija.pdf
	7 LJU Dop.pdf
	LJ Dop. SWW PRILOG 1.pdf
	LJ Dop. SWW PRILOG 2.pdf
	LJ Dop. SWW PRILOG 3.pdf
	LJ Dop. SWW PRILOG 4.1.pdf
	LJ Dop. SWW PRILOG 4.2.pdf
	LJ Dop. SWW PRILOG 4.3.pdf
	LJ Dop. SWW PRILOG 4.4.pdf
	LJ Dop. SWW PRILOG 5.pdf
	LJ Dop. SWW PRILOG 6.pdf
	LJ Dop. SWW PRILOG 7.pdf
	LJ Dop. SWW PRILOG 8.pdf

