ЕУ ППФ - ПРЕГЛЕД ИНФРАСТРУКТУРНИХ
ПРОЈЕКАТА У СРБИЈИ
Техничка и тендерска документација урађена за инфраструктурне пројекте
у сектору заштите животне средине, енергетике и транспорта:

Врбас

СЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ЛОЗНИЦА
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Град Лозница и припадајућа насеља

Град Панчево и припадајућа насеља

Пројекат за пречишћавање отпадних
вода ЕУ ППФ6 (ИПА 2013)

Пројекат за пречишћавање отпадних
вода ЕУ ППФ6 (ИПА 2013)

Техничка документација

Техничка документација
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Београд
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Лозница
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БРУС И БЛАЦЕ

Смедеревска Паланка

Мали Зворник

КРАЉЕВО

Панчево
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Град Краљево и припадајућа насеља

В. Плана

Неготин
Свилајнац

Брус и Блаце и припадајућа насеља

Бор
Косјерић

Пројекат за пречишћавање отпадних
вода ЕУ ППФ6 (ИПА 2013)

Пројекат за пречишћавање отпадних
вода ЕУ ППФ6 (ИПА 2013)

Тендерска документација

Тендерска документација
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Ужице
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Пожега
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Сокобања
Краљево
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СОКОБАЊА

ВЕЛИКИ БАЧКИ КАНАЛ

Општина Сокобања

Општина Врбас

Пројекат за пречишћавање отпадних
вода и водоснабдевање ЕУ ППФ7 (ИПА
2013)

Ремедијација отпадног муља ЕУ ППФ8
(ИПА 2014)

Књажевац

Алексинац

Брус

Ниш
Блаце
Бела Паланка

Прокупље
Нови Пазар

Бабушница

Техничка и тендерска документација

Техничка и тендерска документација
СЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Управљање отпадним водама

ЗЛАТИБОРСКИ ОКРУГ

СЕКТОР ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
Енергетска ефикасност

Град Ужице и општине Ариље, Пожега,
Косјерић и Ивањица
Регионално управљање отпадним
водама ЕУ ППФ8 (ИПА 2014)

СЕКТОР ЗА ТРАНСПОРТ
Транспорт

Техничка и тендерска документација

СЕКТОР ЗА СОЦИЈАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ
Унапређење социјалне инфраструктуре

Ово означавање не доводи у питање ставове о статусу и у складу је са СБ УН 1244/1999
и мишљењем Међународног суда правде о проглашењу независности Косова.

СЕКТОР ЗА ТРАНСПОРТ
ЂЕРДАП
Кладово и припадајуће општине
Бродска преводница - Гвоздена врата I
ЕУ ППФ8 (ИПА 2014)
Студија EIA и тендерска документација

ВЕЛИКА ПЛАНА - НИШ
Велика Плана, Гиље, Параћин, Сталаћ,
Ђунис, Ниш (Трупале)

НИШ - БРЕСТОВАЦ
Ниш - Брестовац

Борски округ, општина Неготин

Железнички транспорт
ЕУ ППФ8 (ИПА 2014)

Железнички транспорт
ЕУ ППФ8 (ИПА 2014)

Техничка документација

Тендерска документација

Санација, адаптација и реконструкција
бродске преводнице хидроелектране
“Ђердап II” ЕУ ППФ 7 (ИПА 2013)

Београд
Пројекат за унапређење енергетске
ефикасности ЕУ ППФ6 (ИПА 2013)

Студија о процени утицаја на животну
средину

СЕКТОР ЗА СОЦИЈАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ

СЕКТОР ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
ТЕРМАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА
3 ЈАВНА ОБЈЕКТА

ЂЕРДАП II

ХИТНА ПОМОЋ БЕОГРАД

БЕОГРАД 2

ПРОЈЕКАТ ПРИСТУПАЧНОСТИ

Београд

Београд

23 општине у Србији

Пројекат за унапређење енергетске
ефикасности ЕУ ППФ6 (ИПА 2013)

Пројекат за унапређење енергетске
ефикасности ЕУ ППФ6 (ИПА 2013)

Пројекат приступачности ЕУ ППФ6
(ИПА 2013)

Техничка и тендерска документација

Техничка и тендерска документација

Техничка и тендерска документација

Техничка и тендерска документација

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Сектор за уговарање и финансирање програма
из средстава Европске уније

#euzatebe

#euppfsrbija

СИСТЕМ САКУПЉАЊА И ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА
У БРУСУ И БЛАЦУ
Општине Брус и Блаце и припадајућа насеља
ЕУ ППФ6
Сектор: Заштита животне средине/Управљање отпадним водама
Општина Брус, у јужном делу централне Србије и на источним падинама Копаоника, има 606 квадратних километара и 58
насеља смештених на обалама реке Расине, око 15 километара од њеног ушћа у реку Блаташницу и јужног краја језера
Ћелије. Суседна општина Блаце се налази у долини реке Топлице, на источним падинама планине Копаоник и југоисточним
падинама планине Јастребац, и има 306 квадратних километара и 40 насеља. Урбани део се већим делом налази северно од
реке Блаташнице – на десној обали реке, 12 километара од њеног ушћа у реку Расину.
Према попису из 2011. године, општине Брус и Блаце заједно имају око 10.000 становника. Обе општине су великим делом
покривене канализационом мрежом, али је атмосферска канализација слабо развијена, нарочито у околним насељима. Због тога
су ове две општине класификоване као значајни извори загађења реке Расине и њене притоке Блаташнице - непречишћене
отпадне воде се директно изливају у ове реке и даље загађују акумулационо језеро Ћелије из кога се преко водозахвата
обезбеђује вода за пиће за скоро 300.000 потрошача у Крушевцу, Варварину, Александровцу, Ћићевцу и Трстенику.
Унапређењем еколошке инфраструктуре у овим општинама доћи ће до значајног побољшања квалитета воде у рекама Расина
и Блаташница, спречиће се даље загађење и заштитити језеро Ћелије као извор снабдевања пијаћом водом. Све то обезбедиће
санитарну заштиту и позитивно утицати на здравље људи.

РЕЗУЛТАТ
План набавке
Тендерска документација за изградњу
ППОВ Брус и Блаце
Тендерска документација за извођење
радова на канализационим мрежама у
Брусу и Блацу

Пројектни тим припремио је тендерску документацију за изградњу два постројења за терцијарни третман отпадних вода:
свака општина ће имати своје постројење, модерно и у складу за захтевима ЕУ. Припремљена је и техничка документација
за реконструкцију приоритетних деоница канализационих мрежа у Брусу (6,9 километара у Брусу и 3,7 километара у Блацу),
као и за изградњу нових делова канализационе мреже за отпадне и атмосферске воде (дугих 8,7 километара у Брусу и 5,2
километара у Блацу).
Више о пројектима: www.ppf.rs

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Сектор за уговарање и финансирање програма
из средстава Европске уније
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СИСТЕМ САКУПЉАЊА И ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА
У ГРАДУ КРАЉЕВУ
Град Краљево и припадајућа насеља
ЕУ ППФ6
Сектор: Заштита животне средине/Управљање отпадним водама
Град Краљево је центар Рашког управног округа, некадашњи индустријски центар. Налази се на југозападу Србије, на ушћу реке
Ибар у Западну Мораву. Има богату историју и културу, и окружују га задужбине великог жупана Стефана Немање - Студеница, затим
Љубостиња, Градац и средњовековна тврђава Маглич. Овај град познат је и по томе што има један од најстаријих урбанистичких
планова у Србији – он је други после Пожеге који је добио урбанистички план кога је нацртао лично кнез Милош, 1832. У центру града
– налази се савршено правилан круг до којег воде улице које се, опет, укрштају под правим углом.
Према попису из 2002. године Краљево има око 122.000 становника. Постојећи канализациони систем чини сам град Краљево, 6
припадајућих насеља (Рибница, Грдица, Чибуковац, Јарчујак, Кованлук, Ковачи) и 9 околних села (Матарушка Бања, Жича, Ратина,
Конарево, Адрани, Драгошињци, Метикоши, Матаруге и Прогорелица). Канализациона мрежа постоји у свим насељеним местима
ове агломерације (приближно 90.000 становника) међутим нека насеља још увек нису повезана на постојећи канализациони систем.
Његов већи део је у јако лошем стању, са високим степеном инфилтрације, а све отпадне воде изливају се директно у реке Западну
Мораву и Ибар без адекватног пречишћавања. Изградња система за сакупљање и пречишћавање отпадних вода, реконструкција
постојеће и изградња нових делова канализационе мреже апсолутни је приоритет за спречавање даљег загађења Мораве и Ибра, и
услов за еколошки прихватљив и одржив развој Краљева и припадајућих општина.
Овај пројекат управо има за циљ побољшање квалитета саме животне средине на овом подручју и то санитарном заштитом и смањењем
ризика по јавно здравље за грађане Краљева.

РЕЗУЛТАТ
План набавке
Тендерска документација за
изградњу
ППОВ Краљево
Тендерска документација
за извођење радова на
канализационој мрежи Краљево

Пројектни тим урадио је тендерску документацију за изградњу постројења са прераду отпадних вода, реконструкцију 9,3 километара
постојеће канализационе мреже и изградњу 3 километара нове, реконструкцију пумпних станица Грдица и Рибница као и изградњу
две нове пумпне станице. Такође, тендерска документација укључује и решење важног питања атмосферске канализације у смислу
њене реконструкције у дужини од 0,6 километара и изградњу потпуно нове у дужини од 1,1 километар.
Више о пројектима: www.ppf.rs

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
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СИСТЕМ САКУПЉАЊА И ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА
У ГРАДУ ЛОЗНИЦИ
Град Лозница и припадајућа насеља
ЕУ ППФ6
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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Сектор за уговарање и финансирање програма
из средстава Европске уније
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СИСТЕМ САКУПЉАЊА И ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА
У ГРАДУ ПАНЧЕВУ
Град Панчево и припадајућа насеља
ЕУ ППФ6
Сектор: Заштита животне средине/Управљање отпадним водама
Панчево је град који се налази налази у Војводини, на ушћу две реке, Тамиша у Дунав, на надморској висини од 77м и центар је
Јужнобанатског округа. Четврти је град у Војводини по броју становника: према попису из 2011. има 123.414 становника. Средиште
града, као и округа је градско насеље Панчево. Град се састоји од 10 насеља: 2 градска (Качарево, Панчево) и 8 сеоских насеља:
Бачки Брестровац, Банатско Ново Село, Глогоњ, Долово, Иваново, Јабука, Омољица и Старчево.
Територија коју обухвата Панчево насељена је још у неолиту, 5.000 година пре нове ере. Први поуздан писани траг о насељу у писаним
документима помиње се 1153. године. Насеље је често мењало називе, од Пануцеа, преко Паноча, па Бансиф, затим Панука, а онда
Панчал, Пансег, Пајчова, Панзова, Чомва и Панчова, а све због честих промена народа који су ту живели (Римљани, Келти, Хуни,
Авари, Словени, Мађари, Татари, Турци, Немци).
Познато је и под именом Српска Спарта, због честих борби које су се одвијале на простору који је заузимало на граници са Турском
и Аустроугарском. И два Светска рата остављају трага, а индустријализацијом шездесетих и седамдесетих година XX века, Панчево
постаје један од најразвијенијих привредних центара.
Постојећи канализациони систем покрива око 80% урбаног језгра Панчева и састоји се од 198 километара цевовода. Систем у граду
је сепарациони, а то значи да је канализација санитарних отпадних вода одвојена од атмосферске канализације. Прикупљене
санитарне отпадне воде се одводе ка главној пумпној станици, одакле се директно испуштају у Тамиш и уливају у Дунав, без
претходног пречишћавања. Канализациони системи по селима су делимично изграђени и још нису завршени.

РЕЗУЛТАТ
Претходна студија оправданости
Генерални пројекат

У оквиру пројекта “Панчево” припремљена је Претходна студија оправданости са Генералним пројектом за изградњу нових
постројења за пречишћавање отпадних вода и муља у складу са важећим прописима Европске уније и Србије, реконструкцију
и рехабилитацију постојећих цевовода и оштећених деоница канализационе мреже, као и за развој и проширење постојеће
канализационе мреже за санитарне отпадне и атмосферске воде у дужини већој од 20 километара.
Смањење степена загађености Тамиша и Дунава, побољшана санитарна заштита и бољи услови за живот грађана Панчева и
припадајућих насеља, главни су циљеви овог пројекта.
Више о пројектима: www.ppf.rs
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РЕМЕДИЈАЦИЈА/РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ВЕЛИКОГ БАЧКОГ КАНАЛА
(III фаза)
Општина Врбас
ЕУ ППФ8
Сектор: Заштита животне средине/Управљање отпадом
Велики бачки канал је део система Дунав-Тиса-Дунав. Дугачак је 118 километара и повезује Дунав (код Бездана) са Тисом (код Бечеја).
Између два споменута места скраћује пут за више од 200 километара, а користи се и за водоснабдевање и исушивање тла овог дела
Бачке. На обалама канала се налазе насеља Бездан, Сивац, Црвенка, Кула, Врбас, Србобран, Турија, Бачко Градиште и Бечеј.
Канал је 1957. године постао окосница хидро система Дунав-Тиса-Дунав: јединствени хидроинжењерски систем за контролу поплава
и хидротехничко управљање, мелиорацију, водоснабдевање, пловидбу, туризам, рибарство. До загађења канала дошло је у другој
половини 20. века због наглог развоја индустрије и неодговарајућег третмана индустријских вода које су се директно изливале у
канал, као и због изливања непречишћених комуналних отпадних вода из Врбаса, Куле и Црвенке. Канал је загађен углавном тешким
металима, угљоводоницима и патогеним организмима. Дуг период без одржавања и уклањања муља, резултовао је великим муљним
талогом. Због загађења и таложења муља, канал је данас сувише плитак за речна пловила и бродове, а није безбедан ни за купање.
Министарство заштите животне средине Републике Србије га је сврстало у „црну тачку“ Србије.
Последње уклањање муља из целог канала изведено је 1968. Процењује се да је у каналу тренутно наталожено 350.000 м3
загађених седимената. Због седиментације муља, дубина воде на одређеним деловима канала износи само 30–40 цм што
значи да је 90% површине канала испуњено талогом и непроточно.

РЕЗУЛТАТ

Студија оправданости
Идејни пројекат, као и Идејно решење
Студија о процени утицаја на животну
средину
Тендерска документација за ремедијацију/
ревитализацију Великог Бачког канала

Крајњи циљ пројекта је побољшање животног окружења у општини Врбас ремедијацијом/ревитализацијом Великог бачког
канала у дужини од 6 километара, од ушћа канала Врбас–Бездан у канал Бечеј–Богојево (троугао) до хидрочвора Врбас.
Пројекат представља трећу и уједно завршну фазу програма ремедијације/ревитализације Великог бачког канала који се састоји од:
• ФАЗА I: Проширење канализационе мреже и система сакупљања отпадних вода;
• ФАЗА II: Изградња Постројења за прераду отпадних вода;
• ФАЗА III: Ремедијација/ревитализација самог Великог бачког канала.
Више о пројектима: www.ppf.rs
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ПРОЈЕКАТ РЕГИОНАЛНОГ УПРАВЉАЊА ОТПАДНИМ ВОДАМА
ЗА ЗЛАТИБОРСКИ ОКРУГ
Град Ужице и општине Ариље, Пожега, Косјерић и Ивањица
ЕУ ППФ8
Сектор: Заштита животне средине/Управљање отпадним водама
Златиборски округ налази се у југозападном делу Републике Србије. Оивичен је на северу планинама Маљеном и
Повленом, на југу је граница река Увац, на истоку ту су Овчар и Каблар, док је на западу граница река Дрина. Шуме
су заштитни знак Златиборског округа и чине 42% целокупне површине округа, а по површини шума, Ужички регион
се налази на првом месту у Србији и изнад је европских стандарда (0,70 ха шуме по становнику).
Пројекат регионалног управљања отпадним водама обухвата Град Ужице и четири општине: Ариље, Пожега, Косјерић
и Ивањица. Број становника у ових пет насељених области износи око 158.000 од којих 69.000 живи у Граду Ужицу.
Око 60% становништва је прикључено на канализациону мрежу са највећим бројем прикључака у Ужицу. У граду
Ужицу, отпадне воде се испуштају без адекватног пречишћавања у локалне водне токове (у реку Ђетињу и остале
реципијенте), већином преко неконтролисаних испуста. Слична је ситуација и у Ариљу, Пожеги, Косјерићу и Ивањици
– у Златиборском округу до сада није изграђено регионално постројење за пречишћавање отпадних вода.

РЕЗУЛТАТ
Комплетна техничка и тендерска
документација

Изградња одговарајућег система за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода је од суштинске важности,
како на регионалном тако и на локалном нивоу за свако насељено подручје. Глобални циљ пројекта је побољшање
комуналне инфраструктуре за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у Златиборском округу у складу
са стандардима Европске уније. У оквиру овог пројекта припрема се документација која ће предложити оптимална
техничка решења за одвођење и пречишћавање отпадних вода на регионалном нивоу. То је од суштинске важности
за побољшање санитарне заштите и услова за здрав живот становника овог региона, али и заштиту река, шума и
природе у ширем смислу.
У припреми је техничка и тендерска документација која обухвата изградњу централног постројења за пречишћавање
отпадних вода у Пожеги, за град Ужице и општине Ариље и Пожега, као и постројења за пречишћавање отпадних вода
у Ивањици и Косјерићу, систем регионалних колектора за прикупљање отпадних вода и проширење и реконструкцију
секундарних канализационих мрежа у општинама.
Више о пројектима: www.ppf.rs
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ИЗГРАДЊА СИСТЕМА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈУ
ВОДЕ И ПРИКУПЉАЊЕ И ПРЕРАДУ ОТПАДНИХ ВОДА У СОКОБАЊИ
Општина Сокобања/општина Алексинац
ЕУ ППФ7
Сектор: Заштита животне средине/Управљање водама и отпадним водама
Водовод Сокобање снабдева 98% становника градског подручја Сокобање водом, док је приближно 87% становника повезано
директно на канализациону мрежу. Села која припадају општини Сокобања немају конекцију на градски канализациони
систем. Општина Сокобања има дугу традицију бањског туризма и данас је једно од најпосећенијих бањских одмаралишта у
Србији. Главне туристичке атракције су извори минералне воде (познати по лековитости), као и богато зеленило и шуме. Према
подацима Туристичке организације Сокобања 135.000 туриста на годишњем нивоу посети Сокобању, док је број ноћења око
700.000 годишње. Прикупљене и непречишћене отпадне воде испуштају се у реку Моравицу која се улива у језеро Бован које
се користи као резервоар воде за водоснабдевање општине Алексинац у низводном делу.
Стварање новог система подразумева изградњу нове фабрике за прераду отпадних вода, реконструкцију и рехабилитацију
најпроблематичнијих делова постојећег система за водоснабдевање укључујући нове резервоаре и станице за повећање
притиска, као и проширење, реконструкцију и рехабилитацију најпроблематичнијих делова постојећих система за
прикупљање отпадних и атмосферских вода.

РЕЗУЛТАТ
Студија изводљивости са анализом трошкова
и користи
Студија о процени утицаја на животну средину
Идејно решење за фабрику за прераду воде
Пројекат за грађевинске дозволе
Пројекат за извођење радова
Тендерска документација

Инвестирање у свеобухватни систем прераду отпадних вода значајно ће умањити опасност којој је изложена животна
средина и помоћи ће у достизању стандарда заштите животне средине који су установиле општине Сокобања и општина
Алексинац. Такође, реализацијом овог пројекта спречиће се даље загађење реке Моравице и побољшаће се квалитет воде
језера Бован.
Више о пројектима: www.ppf.rs
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АДАПТАЦИЈА БРОДСКЕ ПРЕВОДНИЦЕ
ЂЕРДАП I
Кладово и припадајуће општине
ЕУ ППФ8
Сектор: Транспорт
Бродска преводница Ђердап I представља значајну компоненту навигационе
инфраструктуре реке Дунав, као део међународног коридора Рајна-Дунав (Паневропски
коридор VII). Од 1972. године, када је изграђена, преводница није ремонтована. Предвиђена
реконструкција и адаптација омогућиће обнову оштећених делова, модернизацију
инфраструктуре као и комплетне електрохидрауличне и хидромашинске опреме и
инсталација. Овим радовима обезбедиће се континуиран и поуздан рад постројења и
омогућити безбедна и ефикасна пловидба Дунавом. Такође, побољшаће се услови за
речни транспорт кроз Србију и повезати горње и средње са низводним подунавским
државама.

РЕЗУЛТАТ
Студија о процени утицаја на животну средину
Тендерска документација

Речни саобраћај на српској страни Дунава је углавном транзитни – од Црног мора ка
Мађарској, Аустрији и Немачкој, па ће реализација пројекта имати позитиван утицај на
висину транспортних трошкова, што ће даље допринети економском развоју локалних
заједница и региона.
Технички век и оперативност бродске преводнице Ђердап I биће осигурани у наредних 25
година.
Више о пројектима: www.ppf.rs
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МОДЕРНИЗАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПРУГЕ
НИШ - БРЕСТОВАЦ
Ниш, Брестовац
ЕУ ППФ8
Сектор: Транспорт
Железничка деоница Ниш-Брестовац припада јужном делу паневропског коридора X и од великог је значаја
за регионални и међународни саобраћај. Данас је просечна брзина на прузи Ниш – Брестовац смањена на
свега 20 до 50 км/ч.
Пројекат предвиђа реконструкцију и модернизацију доњег и горњег строја пруге укупне дужине 23 километра,
појединих станичних колосека и перона, као и путних прелаза, мостова и пропуста. Биће модернизоване и
обновљене контактне мреже и напајања електричном енергијом, сигнално-сигурносне и телекомуникационе
инсталације. Железничка инфраструктура биће у потпуности ревитализована и то за брзину од 120 км/ч.
Сврха подршке Европске уније транспортном сектору у Србији је унапређење одрживог економског раста
и осигурање интероперабилности и повезаности јужних европских држава са остатком Европе. Развој
интегрисане европске железничке мреже захтева “интероперабилност” (техничку компатибилност)
инфраструктуре, возног парка, сигнализације и осталих подсистема железничког система, као и једноставније
процедуре за ауторизацију возног парка кроз железничку мрежу ЕУ. Реализацијом овог пројекта то ће бити
и обезбеђено.

РЕЗУЛТАТ
Тендерска документација

Више о пројектима: www.ppf.rs
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МОДЕРНИЗАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПРУГЕ ВЕЛИКА ПЛАНА –
НИШ (ДЕОНИЦЕ ВЕЛИКА ПЛАНА - ГИЉЕ, ПАРАЋИН – СТАЛАЋ И
ЂУНИС - НИШ (ТРУПАЛЕ))
Велика Плана, Гиље, Параћин, Сталаћ, Ђунис, Ниш (Трупале)
ЕУ ППФ8
Сектор: Транспорт
Неадекватно одржавање железничких пруга у последњих 35 година је главни разлог постојања уских грла и лошег квалитета
услуга железничког саобраћаја у Србији. Како би се ублажио процес пропадања железничке мреже и омогућио рад у овим
условима, уведена су ограничења брзине која су довела до смањења капацитета пруге: просечна дозвољена брзина на главним
пругама је 82 км/ч, што одговара најбржој просечној брзини воза (према возном реду) од само 60 км/ч.
Главна железничка пруга Београд - Ниш - Прешево - граница са Македонијом је део европске железничке мреже
(паневропског коридора X) и од изузетно великог је значаја за домаћи и међународни саобраћај. Крајњи циљ развоја
железничке инфраструктуре у Србији је интеграција коридора X коме припада и деоница Велика Плана – Ниш, а њоме ће
осигурати повезаност свих региона Европске уније.
Пројектом је предвиђена модернизација 110 километара пруге Велика Плана - Ниш (деонице Велика Плана - Гиље, Параћин Сталаћ и Ђунис - Ниш (Трупале)), којом ће се значајно повећати капацитет пруге и квалитет железничког саобраћаја, а време
путовања скратити захваљујући повећаној брзини кретања воза са садашњих 60 км/ч на 160 км/ч. Инсталирањем модерног
система сигнализације и телекомуникација, саобраћај ће постати безбеднији, а железница ће повећати конкурентност и
атрактивност.

РЕЗУЛТАТ
Студија оправданости
Идејни пројекат, укључујући и Идејно
решење
Студија о процени утицаја на животну
средину
ToP за пројекат за грађевинску дозволу

Више о пројектима: www.ppf.rs
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Библиотека града Београда
(изграђена 1922-1923)

УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У ГРАДУ БЕОГРАДУ ТЕРМАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА ТРИ ЈАВНА ОБЈЕКТА
ЕУ ППФ6
Сектор: Енергетика/Енергетска ефикасност
Енергетска ефикасност подразумева низ мера чији је циљ смањење потрошње енергије, а које при томе не
нарушавају услове рада и живота. Пројекат “Београд” управо за циљ има побољшање услова живота и то
унапређењем енергетске ефикасности грејања/хлађења за три велика јавна објекта: Библиотеку града Београда
(изграђену 1922-1923), Студентску поликлинику (изграђену 1924. године) и Студентску болницу у улици Проте
Матеје (изграђену пре 1945. године).

Студентска болница у улици Проте
Матеје (изграђена пре 1945. године)

Такође, циљ је и смањити потрошњу енергије за најмање једну енергетску класу после реновирања.
Радови на унапређењу енергетске ефикасности ове три јавне зграде подразумевају: замену прозора, постављање
фасадне изолације, изолацију крова и обнову хидроизолације заједно са радовима на олуцима и инсталацији уземљења,
реконструкцију система грејања, обнову електричних инсталација осветљења и инсталирање новог енергетски
ефикасног осветљења, проверу ормарића разводних табли и обнову (уколико је потребно), обнову постојећих система
климатизације и вентилације, обнову постојећих тоалета и санитарних чворова, обнову подних облога. Такође - и
уградњу противпожарних аларма и сигнализације, уградњу система за управљање објектом (БМС) и система за
мониторинг енергије (ЕМС) који ће обезбедити континуирани надзор потрошње енергије и евентуалних уштеда.
Ефикасна употреба енергије директно води ка повећању квалитета живота, конкурентности привреде и енергетској
безбедности. Резултат повећане ефикасности су значајне уштеде у финансијском смислу, али не треба занемарити
и директан утицај на очување животне средине.

РЕЗУЛТАТ
Комплетна техничка и тендерска
документација

Такође, пројектна јединица ЕУ ППФ6 припрема техничку и тендерску документацију за унапређење енергетске
ефикасности и београдског Завода за хитну медицинску помоћ који се налази на Булевару Франше Д’Епереа, као
и Београд 2 - Унапређење енергетске ефикасности у граду Београду - термална рехабилитација школских и
предшколских установа.
Више о пројектима: www.ppf.rs
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ХИТНА ПОМОЋ БЕОГРАД - ПРИПРЕМА ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ
РАДОВА И ПРИПРЕМА ТЕНДЕРСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ХИТНУ
ПОМОЋ У БЕОГРАДУ
ЕУ ППФ6
Сектор: Енергетика/Енергетска ефикасност
Зграда Хитне помоћи, од када је изграђена педесетих година прошлог века, никада није била реконструисана и
проширена, а број становника у престоници вишеструко је порастао. Овим пројектом унапредиће се медицинске услуге и
изградити додатни капацитети београдске Хитне помоћи, са посебним фокусом на побољшање енергетске ефикасности
у грејању/климатизацији самог комплекса. Хитну помоћ чини композициони комплекс од три блока (зграде А, Б и Ц)
укупне корисне површине 4.300 м2.

РЕЗУЛТАТ
Извештај о енергетском и техничком
прегледу

Након реконструкције и проширења укупна корисна површина ће се повећати на 8.000 м2.

Студија оправданости са Анализом
трошкова и користи

Санација је планирана у три фазе. У првој фази биће изграђен потпуно нови блок А, блок Б се делом дограђује а делом
обнавља, док је за трећи блок Ц планирана реконструкција.

Пројекат за извођење радова

Израда техничке документације за Хитну медицинску помоћ града Београда започета је кроз пројекат УНДП-а „Отворене
заједнице успешне заједнице” који финансира Европска унија.

Тендерска документација за уговоре о
радовима

ЕУ ППФ тим је добио задатак да развије и и заврши израду преостале техничке и тендерске документације за радове на
рушењу, изградњи, проширењу и реконструкцији комплекса.
Пројекат превиђа рушење Блока А, и изградњу нове зграде. Између сва три блока биће изграђена нова надстрешница.
Санација блокова Б и Ц укључиће: замену прозора, израду фасадне изолације, изолацију крова и реконструкцију
хидроизолације, укључујући и пратеће радове на олуцима и инсталацији уземљења, реконструкцију телекомуникационог
система и система грејања и инсталација електричне расвете (и уградња нове енергетски ефикасне расвете), преглед
ормара и реконструцију по потреби.
Такође реконструисаће се и постојећи системи климатизације и вентилације, тоалети и санитарни чворови и подне
облоге. Изградиће се нови систем противпожарне дојаве и сигнализације, систем управљања зградом (БМС) и систем
за надзор енергије (ЕМС) који ће обезбедити континуирано праћење потрошње енергије и остварене уштеде.
Више о пројектима: www.ppf.rs
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БЕОГРАД 2 - УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У
ГРАДУ БЕОГРАДУ - ТЕРМАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА ШКОЛСКИХ И
ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА
ЕУ ППФ6
Сектор: Енергетика/Енергетска ефикасност
За домаћинства и зграде, први корак у примени мера енергетске ефикасности је одговорно понашање према енергији. Ова
мера подразумева искључивање апарата, расвете, грејања и хлађења када нису потребни – тиме се остварује смањење
потрошње енергије за око 10%. Следећи корак и битно веће уштеде енергије од 40 до чак 70% могу се остварити термалном
рехабилитацијом фасаде, увођењем модерних и ефикасних система за производњу и коришћење енергије. Када су зграде
у питању, не само што се мерама енергетске ефикасности повећава њихова тржишна вредност, него и век трајања.
Унапређење радних услова и одрживости објеката, унапређење топлотних услова током зимског периода (са циљем да се
обезбеди минимална температура од 20°C у просторијама које су у употреби) и смањење потрошње енергије унапређењем
енергетске ефикасности предметних зграда за најмање једну енергетску класу после реновирања основни су циљеви
пројекта „Београд 2“.
ЕУ ППФ тим је добио задатак да изради техничку документацију за термалну рехабилитацију и унапређење енергетске
ефикасности за следеће јавне установе у Београду и у Новом Саду: предшколске установе „Слончићи“, „Гуливер“, „Чика
Јова Змај“, „Мрвица“, ОШ „Војвода Мишић“, објекат управе и медицине спорта у оквиру СРЦ „Кошутњак“ и пословни
објекат државних органа и организација (стари и нови објекат) у Новом Саду.
Реконструкција ових установа укључује следеће радове: замену прозора, постављање фасадне изолације, изолацију крова
и обнову хидроизолације (заједно са радовима на олуцима и инсталацији уземљења), реконструкцију система грејања,
обнову електричних инсталација осветљења и инсталирање новог енергетски ефикасног осветљења, проверу ормарића
разводних табли и обнову (уколико је потребно), обнову постојећих система климатизације и вентилације, уградњу
противпожарних аларма и сигнализације, обнову постојећих тоалета, санитарних чворова и подних облога, и уградњу
система за управљање објектом (БМС) и система за мониторинг енергије (ЕМС) који ће обезбедити континуирани надзор
потрошње енергије и евентуалних уштеда.

РЕЗУЛТАТ
Пројекат изведеног стања, енергетски
преглед, опциона анализа и идејна решења
за предшколске установе „Гуливер“ и
„Слончићи“
Идејни пројекат за вртић „Гуливер“ и
пројекат за грађевинску дозволу за вртић
„Слончићи“
Пројекат изведеног стања, Енергетски
преглед, Елаборат Енергетске ефикасности,
опциона анализа и идејна решења за
предшколску установу „Чика Јова Змај“ и
ОШ „Војвода Мишић“
Студија Оправданости са анализом
трошкова и користи за 5 објеката („Гуливер“ ,
„Слончићи“, „Чика Јова Змај“, Мрвица“ и ОШ
„Војвода Мишић“
Студија оправданости са ЦБА и тендерска
документација за објекте Управе и медицине
спорта у оквиру СРЦ „Кошутњак” и пословни
објекат државних органа и организација
(стари и нови објекат) у Новом Саду

Више о пројектима: www.ppf.rs

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Сектор за уговарање и финансирање програма
из средстава Европске уније

#euzatebe

#euppfsrbija

САНАЦИЈА, АДАПТАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА БРОДСКЕ
ПРЕВОДНИЦЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ “ЂЕРДАП II”
ЕУ ППФ7
Сектор: Водни саобраћај и безбедност пловидбе
Бродска преводница саставни је део хидроенергетског и пловидбеног система “Ђердап II” који се налази на реци
Дунав у општини Неготин, 2 км узводно од почетка румунксог острва Острову Маре, 80 км низводно од ХЕ “Ђердап II”
и 2 км узводно од Прахова.
У водном саобраћају она се користи од фебруара 1994. године и на њој је до сада извршено око 38.000 превођења:
преведено је око 160.000 пловила и око 105 милиона тона робе.
Бродска преводница на ХЕ “Ђердап II” је једностепена, са дужином коморе од 310 м и ширином од 34 м. Максимална
разлика нивоа горње и доње воде је 12,5 м. Преводницу чине горња глава, комора и доња глава, узводно и низводно
предпристаниште и командни торањ. Узводно и низводно од бродске преводнице на Дунаву су посебне зоне чекања.
Обе главе преводнице су опремљене вратима (смештеним у комори) која служе за регулисање саобраћаја кроз
преводницу.
Реализацијом пројекта Ђердап II обезбедиће се реконструкција и модернизација технолошких просторија, електричних
инсталација и постојећих интерних саобраћајница бродске преводнице, санираће се гондола командног торња, део
насипа низводног пристаништа, као оштећени део бетонских површина преводнице. Такође, радови ће обухватити
и адаптацију и санацију хидрауличких погонских инсталација и хидромеханичке опреме врата и затварача, заштитне
мреже за кочење бродова, улазних решетки, дизалица, система за пражњење и дренажу, система за аутоматско
подмазивање радних врата, машинске опреме, система управљања и стабилног система за гашење пожара.

РЕЗУЛТАТ
Студија о процени утицаја на животну
средину

Сви радови обухваћени пројектом продужиђе радни век опреме преводнице и већу безбедност рада, побољшаће
поузданост и ефикасност речног саобраћаја и омогућити неометану везу између Западне, Средње и Јужне Европе
(Паневропски коридор VII).
Енергетска ефикасност бродске преводнице биће повећана за 50%. Пројектни тим урадио је Студију о процени утицаја
на животну средину која је завршена у јуну 2021. године.
Више о пројектима: www.ppf.rs
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ПРОЈЕКАТ ПРИСТУПАЧНОСТИ
ЕУ ППФ6
Сектор: Социјална инфраструктура
Основни циљ пројекта је унапређење приступачности за особе са инвалидитетом у јавним установама. Овај пројекат
пружиће подршку локалним самоуправама у Републици Србији у побољшању приступачности јавних објеката за особе
са инвалидитетом и смањеном покретљивошћу. Установе од јавног значаја као што су школе, центри за социјални
рад и запошљавање, домови здравља – биће реконструисани и адаптирани.
ЕУ ППФ6 тим је ангажован да припреми техничку и тендерску документацију за имплементацију мера приступачности
у 41 јавном објекту у 23 општине. Директни корисници пројекта су општине и јавна комунална предузећа одговорна за
управљање различитим јавним установама.
Припрема техничке документације за „Пројекат приступачности“ укључује, где је то могуће и потребно, следећи обим
радова:

РЕЗУЛТАТ
Комплетна техничка и тендерска
документација за 21 објекат прве фазе

• Уградњу лифтова;

Комплетна техничка и тендерска
документација за два објеката друге фазе

• Уградњу косих степенишних платформи;
• Уградњу вертикалних подужних платформи;
• Уградњу бетонских или челичних рампи, на прилазима објекту;
• Реновирање/рехабилитацију санитарних просторија (тоалета, унутрашњих развода канализације и водовода) у
складу са мерама приступачности за особе са посебним потребама;
• Додатна унутрашња побољшања по потреби (замена оштећених подних облога, унутрашњих врата...) у сагласности
са расположивим буџетом.
Више о пројектима: www.ppf.rs
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