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o Лаћарак је сеоско насеље које се налази на територији 
општине Сремска Митровица. Непосредно поред Лаћарка је 
ауто-пут Београд-Загреб, а кроз само насеље пролази 
железничка пруга, док се јужни део насеља налази уз леву 
обале реке Саве. Надморска висина насеља је просечно 82 
метра, па се третира као равничарско. 





Према последњем попису из 2011. године у насељу 
Лаћарак живи 10638 становника. Приликом анализе 
предвиђања броја становника сусрели смо се с једне 
стране са проблемом природног прираштаја и миграције 
становништва, док са друге стране ширењем града 
Сремска Митровица. Тако је установљено да ће доћи до 
веома малог пораста становништва за пројектни период, 
па је ће насеље бројати 11000 становника.

Табела 1. Попис становништва за насеље Лаћарак 

Година 1948 1953 1961 1971 1987 1991 2002 2011 2057 

Бр.стан. 4356 4455 5902 8121 9718 10235 10893 10638 11000 

 



При прорачуну меродавне количине отпадних вода анализирају 
се подаци из две категорије, са специфичном потрошњом:

1.Становништво и установе -150 l/st. dan и 30 l/st. dan

2.Индустрија – нема је!

 За проценат доспеле воде у канализацију усвојена је 
вредност од 85%.

 У систем доспевају и инфилтриране воде, где оне учествују 
са 70 m3/dan по km мреже.



1) Облик попречног пресека канала 

Од наведених највише се користи кружни пресек, па је 
тај пресек и усвојен.

2) Минимални пречник канала
Усвојен је пречник 200mm.
3) Пуњење канала при меродавном протоку
У канализационој мрежи по сепарационом сисему 
профили каналске мреже за употребљену воду бирају се 
тако да буду испуњени до дубине 50% - 70%. 



4) Минималне и максималне дубине укопавања

Минимална дубина: 

-заштита канала од мраза (најмање 0,8 m), 

-заштита од саобраћајних потреса (1,0 ÷ 1,5 m), 

-прикључења кућне канализације на уличну мрежу.

Максимална дубина: укопавања се ограничава због услова 
ископа и зависи од: карактеристика тла, висине подземних 
вода, технологије грађења и трошкова грађења.



5) Минимални и максимални нагиби канала

Минимални нагиби канала се прописују како би се 
обезбедила потребна минимална транспортна способност 
тока у циљу самоиспирања канализације  и спречавања 
исталожавања талога у каналима.

Максимални нагиби канала се прописују како би се спречило 
хабање канала и оштећење услед превеликих брзина 
отпадних вода.

Усвојене су Vmin=0,6 m/s  и   Vmax=3 m/s .



1) Ревизиона окна су грађевине које служе за прилаз 
каналима са површине терена. Основна функција им је 
обезбеђивање прегледа, чишћење и поправка канала.

Ревизиони силази су предвиђени свуда где се мења пречник 
цеви, правац и пад канала, а на праволинијским деоницама 
се уграђују на растојању од 160D (D-пречник цеви).



2) Црпна станица у канализационом систему се примењује за 
дизање воде из дубоко укопаних у плиће укопане канале. 
Tечење након црпних станица је гравитационо.

3) Цеви, где се води рачуна о следећим условима материјала:

- да прими стална и повремена оптерећења,

- да буде водонепропустан,

- да буде јефтин,

- да има глатку унутршњост,

- да буде трајан.

Пројектом су предвиђене полипропиленске (PP) цеви. 





o Земљани радови

Ископ се врши на постојећим коловозним конструкцијама 
или тротоару са пројектованом ширином ископа. Ископ се 
врши машински или ручно, ако је то неопходно, поготово, 
ако се на месту ископа рова  наиђе на инсталације.



o Хидрауличко испитивање мреже
Након завршетка постављања канализационе мреже 
потребно је извршити испитивање мреже.
o Затрпавање рова
Сигурност цеви доста зависи од начина затрпавања рова. 
При откопавању рова поремећена је равнотежа тла. Да би се 
после затрпавања постигли услови што сличнији условима у 
непоремећеном стању, ров треба да се затрпава материјалом 
једноликих особина који вода не може да испере. 
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