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МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Сектор за уговарање и финансирање програма
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ПРОЈЕАКТ КОЛУБАРА 
ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОЈЕКТУ

КОЛУБАРА РЕГИОНАЛНИ СИСТЕМ ВОДОСНАБДЕВАЊА

ЕУ ППФ/EuropeAid/137044/DH/SER/RS

Сектор: Животна средина

ЦИЉЕВИ
Циљ овог пројекта је побољшање постојећег стања и обезбеђење дугорочног снабдевања пијаћом водом у седам општина 
које се налазе у западном делу Србије. Инвестиција у регионални систем водоснабдевања Колубара обезбедиће пијаћу 
воду за 160.000 становника, што ће допринети одрживом управљању водама и побољшању квалитета животне средине, 
здравља и благостања грађана у региону.

Основни циљеви пројекта Колубара  Регионалног система водоснабдевања су:

 » Постизање пуне функционалности КРВСС, односно снабдевање дефицитарном пијаћом водом корисника у граду 
Ваљеву и општинама Мионица, Уб, Лајковац, Лазаревац, Љиг и Коцељева;

 » Обезбеђење довољног протока воде у реци Колубари за потребе термоелектране „Колубара Б“;

 » Обезбеђење потребних количина воде за остале потенцијалне кориснике (обезбеђивање еколошког минималног 
протока низводно од бране, водоснабдевање индустрије, производња хидроенергије...);

 » Обезбеђење дела акумулације Стубо-Ровни за заштиту од поплава низводних подручја.
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ОБИМ РАДОВА
Tим стручњака пројектне јединице ЕУ ППФ6 припремиће следећу техничку документацију:

 » Студију оправданости;

 » Идејно решење;

 » Идејни пројекат за постројење за пијаћу воду;

 » Идејни пројекат за КРСВ у целини;

 » Студију о процени утицаја на животну средину;

 » Пројекат за грађевинску дозволу за КРСВ;

 » Пројекат за извођење радова;

 » Тендерску документацију.

РЕЗУЛТАТИ
 » Радни документ бр. 1 достављен је корисницима са циљем постизања договора о најрелевантнијим критеријумима и политикама 

планирања;

 » Финални Извештај Идејног Пројекта је представљен Радној групи 18. фебруара 2021.

 » Опциона анализа је достављена ЈАСПЕРС-у крајем јуна 2021.

 » Прелиминарна анализа је достављена ЈАСПЕРС-у  у септембру 2021.

 » Презентација техничких решења за повезивање на КРВС у свим општинама.

 » Студија оправданости је достављена ЈАСПЕРС-у  у марту 2022.


