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Република Србија 
Општина Бољевац 
Општинска управа 
Одељење за урбанизам, грађевинарство,  
инспекцијске послове и извршења   
Број: 353-15/2015-III-02 
Датум: 25.05.2015. године 
Б О Љ Е В А Ц 
 
 

Општинска управа општине Бољевац, Одељење за урбанизам, 
грађевинарство, инспекцијске послове и извршења, на основу чланова 53а., 54., 
55., 56. и 57. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" број 72/09, 
81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука Ус, 50/2013-
одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и бр. 145/2014), Плана генералне 
регулације Бољевца ("Службени лист општине Бољевац" бр. 15/2/11), издаје 
                                   
                         

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 
 

За изградњу фекалне канализационе мреже у насељу поред плаже на 
купалишту "Змијанац" и код "Боговинских зграда" у Бољевцу 

   
     
       
ЛОКАЦИЈА 
 
 
 
1 

 
Катастарска парцела: 

 
К.П. бр. 163/3, 169/1, 169/2, 171, 2819, 2820, 2829, 
2829/12, 2831/2, 2835/10 и бр. 2836/1  К.О. Бољевац  
 
К.П. бр. 359/2, 361/1, 361/4, 361/6, 370/3, 380/4, 383, 
397/1 и бр. 4114  К.О. Илино 
 

2 Плански докуменат 
 
 

План генералне регулације Бољевца ("Службени 
лист општине Бољевац" бр. 15/2/11) 

 
4 Намена објекта: Колектор за фекалну канализацију 

 
5 Дужина објекта: 1500.00m 

6 Категорија и 
класификациони број 
објеката: 

Г, 222330 

7 Приступ парцелама: За изградњу и касније одржавање фекалног 
колектора обезбедити законом прописану 
службеност. 

   
 



2 
 

ПЛАНИРАНА НАМЕНА 
 
 

Канализација за отпадне воде Бољевца има два постојећа фекална 
одводника, оба дим. ∅ 400 mm, трасирана са леве и десне обале реке Арнауте, 
који представљају главни колекторски систем насеља, на чијем низводном крају је, 
на десној обали реке Арнауте изграђено постројење за пречишћавање отпадних 
комуналних и индсутријских вода ППОВ "Бољевац". Ово постројење није у 
функцији јер није завршено у потпуности. 

 
Планом генералне регулације Бољевца предвиђени су фекални канали у 

свим главним и осталим улицама, постојећим и планираним. 
 
Планом је предвиђена изградња урбане канализационе мреже за отпадне 

воде Бољевца у укупној дужини од око 22,5 km, и то у делу града који је на левој 
обали реке Арнауте 14,5 km, а у делу на десној обали око 8,0 km. 

  
Сва планирана канализациона мрежа је цевна, профила од  200-300 mm. 

 
Траса планираних колектора у насељу поред плаже на купалишту 

"Змијанац" дужине су: 
• Главни колектор - 355.00m 
• Колектор 1 - 180.00m 
• Колектор 2 - 106.00m 
• Колектор 3 - 449.00m 
• Колектор у ул. Драгише Петровић - 275.00m 

 
Укупна дужина је 1365.00m. 

 
Траса планираних колектора код "Боговинских зграда" у Бољевцу дужине су 

135.00m 
 

Укупна дужина је 135.00m. 
 

 
• Укупна дужина свих планираних колектора износи 1500.00m. 

 
 
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 
 

Канализацију реализовати по сепарационом систему стриктно раздвајајући 
колекторе за отпадне воде од колектора за атмосферске воде. 

Забрањује се увођење вода из олука зграда и одводњаваних површина у 
колекторе за отпадне воде, као и обратно, отпадних вода у колекторе кишне 
канализације  

Све отпадне воде које се упуштају у канализацију и у речни пријемник не 
смеју да угрозе водоток као и површинске и подземне воде и треба да задовоље 
″Уредбу о класификацији вода″ као и "Правилник о опасним материјама у водама" 
и "Закон о водама" односно забрањено је испуштати или убацивати: ђубре, пепео, 
крпе, песак, отпатке од кухиње или од јела, лед, снег, кости и уопштено, предмете 
и материје, запаљиве материје и оне које могу изазвати пожар, експлозију или 
оштетити канале и њихово функционисање, воде и друге течности са 
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