
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД НИШ 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 

 
 
 
 

 
На основу члана 59. Одлуке о буџету Града Ниша за 2017. годину („Службени лист 

Града Ниша“, број 148/16) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, број 1/13, 95/2016 и 98/2016,124/2016 и 144/2016), 

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 10.03.2017. године, доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ПРИХВАТАЊУ УЧЕШЋА И РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ПРОЈЕКТА „САКУПЉАЊЕ И ПРЕРАДА ОТПАДНИХ ВОДА У ГРАДУ НИШУ“ 
         

I Град Ниш прихвата наставак активности за припрему документације за 
изградњу постројења за прикупљање и пречишћавање отпадних вода на територији града, 
кроз реализацију пројекта „Сакупљање и прерада отпадних вода у Граду Нишу“, који се 
финансира из донаторске развојне помоћи Шведске агенције за међународну развојну 
сарадњу (SIDA), кроз програм „Подршка развоју инвестиција у области заштите животне 
средине“ („PEID“) који у Србији имплементира EPTISA Servicios de Ingenieria S.L. 
(Шпанија). 

II Циљ реализације ове фазе Пројекта је припрема техничке документације у 
складу са законодавством Републике Србије, а на основу концепта, планова и предрачуна 
садржаних у одговарајућим планским и другим документима. Техничка документација коју 
ће испоручити Пројекат користиће све резултате до којих су у овом погледу до сада дошли 
Министарство пољопривреде и заштите животне средине и Град Ниш, укључујући све 
примере и принципе добре праксе из Србије и региона. 

           Сврха реализације наставка активности кроз ову фазу пројекта је побољшање 
еколошке инфраструктуре кроз инвестиције у изградњи постројења за пречишћавање 
отпадних вода за регион Ниша, што ће као резултат имати чисту и сигурну животну средину. 

III Носилац наставка реализације овог пројекта је Град Ниш, а партнер на пројекту 
је Министарство пољопривреде и заштиту животне средине Републике Србије. 

            Вредност финансирања израде техничке документације је 805.000,00 еура. 
 Обавезе Града Ниша и Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике 
Србије у оквиру овог пројекта ће бити одређене Меморандумом о разумевању између Града 
Ниша и Министарством пољопривреде и заштиту животне средине. 

IV Овлашћује се Градоначелик Града Ниша да у име Града закључи Меморандум 
о разумевању о имплементација Пројекта сакупљања и прераде отпадних вода у Граду Нишу 
са Министарством пољопривреде и заштиту животне средине, чији је нацрт саставни део 
овог решења. 

V Налаже се Канцеларији за локални економски развој и пројекте Града Ниша,, 
ЈКП „Наиссус“ и Градској управи Града Ниша-Секретаријату за комуналне делатности, 
енергетику и саобраћај да реализују ово решење. 

 
 
 
 

 



 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Град Ниш је кроз Програм PPF5 аплицирао пројекат „Постројење за прераду отпадних 

вода“. Пројекат је предложен као приоритет стратешке инфраструктуре из области заштите 
животне средине, за финансирање кроз инфраструктурне фондове Европске уније 

Да би Пројекат био усклађен са захтевима програма ЕУ који финансирају приоритетне 
пројекте, неопходно је да се припреми документација која подразумева Студију 
изводљивости за постројење за прикупљање и пречишћавање отпадних вода и урбанистичко-
техничку документацију. 

 Граду Нишу су одобрена средства кроз Програм подршке инфраструктурним 
пројектима животне средине, за финансирање I фазе израде Студије, која претходи 
реализацији осталих фаза пројекта, одобрењу средстава за израду пројектно-техничке 
документације и одобрењу средстава за изградњу објекта. 

 Град Ниш је реализовао активности  у овиру  пројекта „Студија изводљивости за 
постројење за прикупљање и пречишћавање отпадних вода“, који је финансиран из 
донаторске развојне помоћи Шведске агенције за међународну развојну сарадњу (SIDA), а 
спровела га је међународна менаџмент група IMG, у оквиру Програма подршке 
инфраструктурним пројектима животне средине. 

Наставком започетих активности, преко Министарства пољопривреде и заштите 
животне средине, израдиће се неопходни елементи, које треба да садржи апликација за 
коначну реализацију, изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода и завршетак 
радова на колекторској мрежи града. 

Активности које ће се реализовати кроз овај пројекат  обухватиће следеће елементе: 
Компонента 1 - Постројење за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) Ниш  
• Генерални пројекат, по потреби 
• Идејно решење 
• Геодетскa подлогa сa топографским снимкoм и катастарским планом 
• Елаборат о геотехничким истражним радовима и условима изградње 
• Идејни пројекат 
• Студија утицаја на животну средину 
• Упутства понуђачима 
• Сагласност са FIDIC процедурама 
• FIDIC техничке спецификације 
• FIDIC захтеви у погледу понуђача 
• План и временски распоред активности 
• Технички услови за надзор изградње 
 
Компонента 2 – ППОВ Ниш – додатни третман муља 
• Генерални пројекат, по потреби 
• Идејно решење 
• Идејни пројекат 
• Студија утицаја на животну средину 
• Упутства понуђачима 
• Сагласност са FIDIC процедурама 
• FIDIC техничке спецификације 
• FIDIC захтеви у погледу понуђача 
• План и временски распоред активности 
• Технички услови за надзор изградње 
 
Компонента 3 – Главни колектори до ППОВ Ниш 
• Идејно решење 



• Геодетскa подлогa сa топографским снимкoм и катастарским планом 
• Елаборат о геотехничким истражним радовима и условима изградње 
• Идејни пројекат 
• Студијa утицаја на животну средину, по потреби 
• Пројекат за грађевинску дозволу 
• Пројекат за извођење 
• Упутства понуђачима 
• Сагласност са FIDIC процедурама 
• FIDIC техничке спецификације 
• Технички услови за надзор изградње 
 
Компонента 4 – Реконструкција колектора у Нишу  
• Идејно решење 
• Геодетскa подлогa сa топографским снимкoм и катастарским планом 
• Елаборат о геотехничким истражним радовима и условима изградње 
• Снимање камером постојећих колектора који су предмет реконструкције  
• Идејни пројекат 
• Студијa утицаја на животну средину, по потреби 
• Пројекат за грађевинску дозволу 
• Пројекат за извођење 
• Упутства понуђачима 
• Сагласност са FIDIC процедурама 
• FIDIC техничке спецификације 
• Технички услови за надзор изградње 
 
Компонента 5 – Проширење колекторске мреже   
• Генерални пројекат 
• Идејно решење 
• Геодетскa подлогa сa топографским снимкoм и катастарским планом 
• Елаборат о геотехничким истражним радовима и условима изградње 
• Идејни пројекат 
• Студијa утицаја на животну средину, по потреби 
• Пројекат за грађевинску дозволу 
• Пројекат за извођење 
• Упутства понуђачима 
• Сагласност са FIDIC процедурама 
• FIDIC техничке спецификације 
• Технички услови за надзор изградње 
 
Компонента 6 – Постројење за пречишћавање питке воде Медијана – третман воде од 

прања филтера 
• Генерални пројекат 
• Идејно решење 
• Идејни пројекат 
• Студија утицаја на животну средину 
• Упутства понуђачима 
• Сагласност са FIDIC процедурама 
• FIDIC техничке спецификације 
• FIDIC захтеви у погледу понуђача 
• План и временски распоред активности 
• Технички услови за надзор изградње 
 



Министарство ће у договору са градом Нишoм, а у складу са Предлогом пројекта 
PEID-a (који представља саставни део овог Меморандума и приказан је у Анексу 1), 
обезбедити подршку Пројектном одбору и ЈИП у свим фазама имплементације Пројекта дo 
тренутка избора извођача радова. 

На основу свега напред изложеног, као и због значаја овог пројекта за снабдевање 
становништва Града Ниша квалитетном пијаћом водом и заштиту животне средине, Градско 
веће Града Ниша је одлучило као у диспозитиву овог решења. 

 
 
 
 

Број: 311-15/2017-03 
У Нишу,   10.03.2017. године                                
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 
 

                                                                                                             
                                    ПРЕДСЕДНИК 

 

                                                                                                       Дарко Булатовић 
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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ 
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Број:   /2017- 
Датум: 03.03.2017. године 

Београд 
 
 
 
 

МЕМОРАНДУМ О РАЗУМЕВАЊУ 
 

између 
 

Министарство пољопривреде и заштите животне средине 
Београд, Немањина 22-26 

кога заступа по овлашћењу број 119-01-51/37/2016-09 од 23.11.2016. године, 
државни секретар Жељко Радошевић, 

(у даљем тексту: Министарство) 
 

и 
 

Града Ниша 
Ниш, 7.јула 2, 

који заступа Градоначелник Дарко Булатовић, 
(у даљем тексту: град Ниш) 

 
 

Министарство и град Ниш ДОГОВОРИЛИ су се о следећем: 
 

Члан 1. Предмет Меморандума 
 
Предмет овог меморандума је имплементација Пројекта сакупљања и прераде 

отпадних вода у Граду Нишу (у даљем тексту: Пројекат), који финансира Шведска 
међународна развојна агенција SIDA (у даљем тексту: Донатор) кроз програм „Подршка 
развоју инвестиција у области заштите животне средине” (у даљем тексту: PEID) који у 
Србији имплементира фирма EPTISA Servicios de Ingenieria S.L. (Шпанија), ради 
дефинисања улога страна потписница.  

Циљ Пројекта је припрема техничке документације у складу са законодавством 
Републике Србије, а на основу концепта, планова и предрачуна садржаних у 
одговарајућим планским и другим документима. Техничка документација коју ће 
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испоручити Пројекат користиће све резултате до којих су у овом погледу до сада дошли 
Министарство и град Ниш, укључујући све примере и принципе добре праксе из Србије и 
региона.  

 
Члан 2. Техничка документација 

 
Министарство ће у договору са градом Нишем, а у складу са Предлогом пројекта 

PEID-a (који представља саставни део овог Меморандума и приказан је у Анексу 1) и 
према писаној сагласности коју добије од Донатора, предузети све неопходне активности 
како би се кроз програм PEID израдила следећа документа: 

 
Компонента 1 - Постројење за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) Ниш  
• Генерални пројекат, по потреби 
• Идејно решење 
• Геодетскa подлогa сa топографским снимкoм и катастарским планом 
• Елаборат о геотехничким истражним радовима и условима изградње 
• Идејни пројекат 
• Студија утицаја на животну средину 
• Упутства понуђачима 
• Сагласност са FIDIC процедурама 
• FIDIC техничке спецификације 
• FIDIC захтеви у погледу понуђача 
• План и временски распоред активности 
• Технички услови за надзор изградње 
 
Компонента 2 – ППОВ Ниш – додатни третман муља 
• Генерални пројекат, по потреби 
• Идејно решење 
• Идејни пројекат 
• Студија утицаја на животну средину 
• Упутства понуђачима 
• Сагласност са FIDIC процедурама 
• FIDIC техничке спецификације 
• FIDIC захтеви у погледу понуђача 
• План и временски распоред активности 
• Технички услови за надзор изградње 
 
Компонента 3 – Главни колектори до ППОВ Ниш 
• Идејно решење 
• Геодетскa подлогa сa топографским снимкoм и катастарским планом 
• Елаборат о геотехничким истражним радовима и условима изградње 
• Идејни пројекат 
• Студијa утицаја на животну средину, по потреби 
• Пројекат за грађевинску дозволу 
• Пројекат за извођење 
• Упутства понуђачима 
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• Сагласност са FIDIC процедурама 
• FIDIC техничке спецификације 
• Технички услови за надзор изградње 
 
Компонента 4 – Реконструкција колектора у Нишу  
• Идејно решење 
• Геодетскa подлогa сa топографским снимкoм и катастарским планом 
• Елаборат о геотехничким истражним радовима и условима изградње 
• Снимање камером постојећих колектора који су предмет реконструкције  
• Идејни пројекат 
• Студијa утицаја на животну средину, по потреби 
• Пројекат за грађевинску дозволу 
• Пројекат за извођење 
• Упутства понуђачима 
• Сагласност са FIDIC процедурама 
• FIDIC техничке спецификације 
• Технички услови за надзор изградње 
 
Компонента 5 – Проширење колекторске мреже   
• Генерални пројекат 
• Идејно решење 
• Геодетскa подлогa сa топографским снимкoм и катастарским планом 
• Елаборат о геотехничким истражним радовима и условима изградње 
• Идејни пројекат 
• Студијa утицаја на животну средину, по потреби 
• Пројекат за грађевинску дозволу 
• Пројекат за извођење 
• Упутства понуђачима 
• Сагласност са FIDIC процедурама 
• FIDIC техничке спецификације 
• Технички услови за надзор изградње 
 
Компонента 6 – Постројење за пречишћавање питке воде Медијана – третман воде 

од прања филтера 
• Генерални пројекат 
• Идејно решење 
• Идејни пројекат 
• Студија утицаја на животну средину 
• Упутства понуђачима 
• Сагласност са FIDIC процедурама 
• FIDIC техничке спецификације 
• FIDIC захтеви у погледу понуђача 
• План и временски распоред активности 
• Технички услови за надзор изградње 
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Министарство ће у договору са градом Нишем, а у складу са Предлогом пројкта 
PEID-a (који представља саставни део овог Меморандума и приказан је у Анексу 1), 
обезбедити подршку Пројектном одбору и ЈИП у свим фазама имплементације Пројекта 
дo тренутка избора извођача радова. 

 
Члан 3. Имплементација Пројекта 

 
Пројектни одбор 

 
Пројектом ће руководити Пројектни одбор (у даљем тексту: Одбор) који ће бити 

састављен од представника Града Ниша, ЈКП Naissus, PEID пројекта и Министарства. 
Одбор ће бити образован одмах по закључењу овог меморандума. 

Одбором ће руководити Председник, а имаће и Секретара који ће организовати 
техничке аспекте рада Одбора. Председника и Секретара именује град Ниш и они су 
одговорни да се Одбор редовно састаје у циљу прегледа напретка Пројекта, пружања 
стратешке оријентације и техничких информација важних за успешну имплементацију 
Пројекта. 

У чланство Одбора могу бити позвани додатни чланови, док састанцима Одбора 
могу присуствовати посматрачи и/или стручњаци по позиву. 

Све одлуке Одбора ће се доносити консензусом. 
На састанцима Одбора ће се водити записници који ће бити припремљени и 

дистрибуирани члановима Одбора у електронском формату најкасније седам дана од дана 
одржавања састанка. Записници ће бити одобрени на првој наредној седнице Одбора. 
Записнике припрема Секретар Пројектног одбора. 

 
Јединица за имплементацију пројекта 

 
Јединица за имплементацију пројекта (у даљем тексту: ЈИП) је тело које ће 

управљати реализацијом Пројекта (укључујући припрему месечних извештаја за Одбор) и 
бавити се:  

- активностима и одлукама које су имплементиране,  
- активностима и одлукама које се планирају,  
- идентификацијом потреба за изменама у плановима током имплементације 

Пројекта,  
- предлагањем одлука у складу са изменама о којима је постигнут споразум,  
- осталим питањима потребним за имплементацију Пројекта у складу са упутствима 

добијеним од Одбора.  
ЈИП ће чинити представници Града Ниша, ЈКП „Naissus”, PEID, Министарства и 

стручњаци позвани на захтев Руководиоца пројекта. ЈИП-ом ће управљати Руководилац 
пројекта. 
 

Руководилац пројекта 
 

Руководиоца пројекта именује град Ниш. 
Руководилац пројекта ће бити одговоран за свеобухватну координацију ЈИП. 

Руководилац пројекта ће сазивати састанке када је то потребно и подносити извештаје 
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Одбору. У случајевима када Руководилац пројекта није слободан, именоваће свог 
заменика уз претходну сагласност Председника Одбора. 

Главна дужност Руководиоца пројекта је да руководи активностима у складу с 
Предлогом пројекта, планира рад на свим пољима (техничком, институционалном и 
финансијском) и одржава редован контакт са стручњацима PEID-a. 

Очекивани резултати и распоред активности су детаљно приказани у Предлогу 
пројекта. 
  
 

Члан 4. Обавезе, улога и дужности Града Ниша 
 

Град Ниш ће реализовати следеће активности: 
- представници града Ниша ће узети учешће и подржати функционисање Одбора и 

ЈИП; 
- благовремено достављати податке и документацију стручњацима PEID-a (у 

отвореном електронском формату када је год то могуће); 
- обезбедити радни простор за стручњаке; 
- предузети даље активности које ће уследити као резултат успешног завршетка 

пројекта како би се пројект довео у фазу финансирања, имплементације и 
функционисања а посебно: 

o завршетак процеса експропријације и омогућавање несметаног приступа 
извођачима геотехничких и геодетских истраживања на парцелама на траси 
колектора и локације ППОВ, 

o подношење захтева и прибављање локацијских услова, 
o подношење захтева и прибављање грађевинске дозволе. 
o Припрема и усвајање урбанистичке и планске документације које је 

неопходна у процесу имплементације Пројекта 

- обезбедити прихватање свих пројектних докумената и других аката из члана 2 овог 
меморандума; 

- учествовати у благовременом тражењу средстава за финансирање изградње и 
надзора предметног Пројекта. 

 
Члан 5.  

 
Министарство ће реализовати следеће активности: 
- учествовати у раду Одбора; 
- саветовати технички тим у погледу последица различитих приступа будућем 

финансирању; 
- пратити процес имплементације пројекта; 
- у највећој могућој мери обезбедити подршку граду Нишу у погледу прибављања 

свих потребних дозвола, сагаласности и мишљења; 
- обезбедити благовремене коментаре по питању националне политике, докумената и 

методологије током процеса имплементације пројекта; 
- учествовати у благовременом тражењу средстава за финансирање изградње и 

надзора предметног Пројекта. 
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Члан 6. Рок важности Меморандума  
 

Одредбе овог меморандума ступају на снагу даном потписивања споразумних 
страна и остаје на снази док Донатор не прихвати Завршни извештај о имплементацији 
Пројекта који ће припремити PEID пројекат. 

 

Члан 7.  
 

Овај Меморандум је потписан у 4 (четири) примерака с тим да свака страна 
задржава задржати по 2 (два) примерка. 
 
 

Члан 8. Измене Меморандума 
 

Све евентуалне измене и допуне овог меморандума извршиће се, уз сагласност  
споразумних страна, доношењем анекса. 

 

За Град Ниш:                                                                           За Министарство: 

            ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                               ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР 

 

 

Дарко Булатовић                                                                      Жељко Радошевић 
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1 Ciljevi projekta 
Srbija je ostvarila značajan napredak ka pridruživanju EU u poslednje 3 godine, nakon što je 2013. 
godine dobila status kandidata a potom i akreditaciju za sistem decentralizovanog upravljanja. 
Naročito je Odeljenje za rukovođenje projektima (ORP) u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite 
životne sredine ostvarilo napredak u pogledu strateškog planiranja investicija i razvoja liste 
projekata u oblasti upravljanja otpadom i otpadnim vodama.  

Projekat podrške razvoju infrastrukture u oblasti zaštite životne sredine (PEID) pružiće tehničku 
pomoć Odeljenju za rukovođenje projektima (ORP) Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne 
sredine (MPZŽŠ) u rukovođenju projektom, i to u okviru  razvoja sposobnosti i kapaciteta. Ova 
podrška će omogućiti ORP da razvije prioritetne projekte koji će dati strateški doprinos ili manje 
projekte kako bi se došlo do raspoloživih finansijskih sredstava dok se radi na konačnom 
završavanju velikih projekata.   

Cilj ovog predloga je da se odrede aktivnosti za izradu tehničke dokumentacije za prioritetne 
projekte u skladu sa srpskom pravnom regulativom i konceptom utvrđenim za prioritetni projekat 
definisan u Referentnim uslovima i Studiji opravdanosti (u junu 2016. godine). Dokumentacija 
treba da odgovara i za dobijanje nepovratnih sredstava iz EU IPA fondova i za dobijanje kredita od 
međunarodnih finansijskih institucija (IFI). Izrada tenderske dokumentacije, što će verovatno biti 
FIDIC-ova Crvena knjiga za kolektore otpadnih voda i Žuta knjiga za PPOV. 

Bez zrelih projekata Srbija ne može da apsorbuje raspoloživa nepovratna sredstva te će uskoro 
postati nerealistično da se Poglavlje 27 sprovede u ostavljenom roku. Pripremom prioritetnog 
projekta PPOV u Nišu, projekat PEID će doprineti strateškom napretku  Srbije na putu ka 
ispunjavanju zahteva u skladu sa Direktivom o preradi otpadnih voda u gradskom području 
(UWWTD). 
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2 Kontekst i osnovni podaci 
Kako bi ispunila domaće i standarde EU koji se odnose na velike investicije u oblasti zaštite životne 
sredine, u podsektorima čvrstog otpada, voda i otpadnih voda, Srbija treba da uloži oko 5,1 
milijardu evra u narednih 25 godina. Pored toga, biće čitav niz malih projekata i projekata srednje 
veličine koji će podržavati  nadopunjavati sprovođenje velikih projekata. U vezi s tim Srbija treba 
da razvije interne kapacitete i sposobnosti za rukovođenje tim procesom. 

Projekat kolektora otpadnih voda u Nišu je prepoznat kao projekat prikupljanja i prerade otpadnih 
voda koji je prioritetan za finansiranje (PIP).  Njegovo sprovođenje, uključujući i pripremnu fazu i 
fazu projektovanja, sprovođenje tenderske procedure, izgradnju i nadzor, će doprineti izgradnji 
kapaciteta i poboljšanju sposobnosti lokalnih samouprava i nacionalnih institucija. To će pomoći 
da se ispune zahtevi u skladu sa zakonskom regulativom EU. Projekat PEID će raditi na 
obezbeđivanju tehničke pomoći relevantnim akterima kako bi proces sprovođenja bio uspešan i 
lak. Na taj način projekat PEID će doprineti ispunjavanju ciljeva u vezi sa zakonskom 
usaglašenošću sektora zaštite životne sredine. 

U Projektnom zadatku (ToR) projekta PEID, Poglavlje 4.4.  Konkretne aktivnosti i rezultati, 
Komponenta 1.1- Projekat prikupljanja i prerade otpadnih voda u Nišu, kaže se sledeće:  

„Prioritetan projekat za finansiranje će verovatno podrazumevati izgradnju glavnog prenosnog 
sistema ka lokaciji PPOV (primarni, glavni kolektori, pumpne stanice po potrebi), kao i izgradnju 
PPOV za urbano naselje Niš. Prioritetan projekat se vidi kao najmanja moguća investicija potrebna 
da se najpre relevantni tokovi usmere ka lokaciji PPOV, a onda i da se obezbedi odgovarajuća 
prerada otpadnih voda za gradsko područje.” 

Predlog je pripremljen bez uvida u detaljni obuhvat radova koji će se predložiti za finansiranje te 
je alokacija resursa koja je predložena u projektnom zadatku (ToR) stoga prihvaćena bez pitanja. U 
projektnom zadatku se zahtevao i detaljan prikaz grupe eksperata za dva pod-projekta u okviru 
Komponente 1, te je stoga Eptisa proizvoljno dodelila pul eksperata u skladu sa stepenom 
izgrađenosti  pripreme projekta za dve pod-komponente. Tako je novosadskom projektu, čiji je 
nivo izgrađenosti mnogo niži od nivoa izgrađenosti niškog projekta, dodeljeno više resursa. 

Obuhvat utvrđen za Niš u Studiji opravdanosti 

U Studiji opravdanosti za pod-komponentu Niš utvrđene su sledeće prioritetne komponente 
projekta 

• N1 – Izgradnja PPOV-a sa osnovnom preradom mulja – 380.000 pe 

• N2 – Dodatno sušenje mulja na 50% DS 

• N3 – Glavna kanalizacija ka PPOV – 6,7 km 

• N4 – Saniranje glavne kanalizacije unutar grada – 14,1 km 

• N5 – Proširenje mreže – 20,2 km 

• N6 - Postrojenje za preradu  otpadne vode od povratnog ispiranja – 600l/s (kapacitet 
postrojenja za preradu vode Medijana) 
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3 Metodologija i aktivnosti 
 
Prioritetni projekat se vidi kao najmanja moguća investicija potrebna da bi se najpre usmerili 
relevantni tokovi ka lokaciji PPOV a onda i obezbedila odgovarajuća prerada otpadnih voda za 
gradsko područje.  
Projektna dokumentacija u skladu  sa srpskom pravnom regulativom, koja će se zahtevati u 
različitim fazama Projekta za izradu tenderske dokumentacije, uključuje, gde je to potrebno: 

• Idejno rešenje 
• Generalni projekat sa prethodnom studijom opravdanosti 
• Idejni projekat sa studijom opravdanosti  
• Studija procene uticaja na životnu sredinu 
• Projekat za građevinsku dozvolu  

 
Izrada tehničkih dokumenata mora da se odvija u skladu sa zakonima koji važe u Srbiji, sa 
primenjivim standardima i propisima, kao i sa međunarodnim standardima. Tehničku 
dokumentaciju obavezno izrađuje privredno društvo i/ili lica koji propisno ovlašćeni. 
 
Za projekat prikupljanja i prerade otpadnih voda u Nišu biće neophodni geotehnički i topološki 
snimci čitavog područja projekta. Projekat PEID će razmotriti postojeće podatke, dok će podatke 
koji nedostaju i/ili detaljnije podatke razmatrati spoljno stručno privredno društvo.  
Slična aktivnost će biti sprovedena i u vezi sa izradom PUŽS za koju će biti potrebno inicijalno 
utvrđivanje obuhvata a onda i samoocenjivanje. 
 
Za svaku od komponenti prioritetnog projekta kako su utvrđene u Studiji opravdanosti, projekat 
PEID će utvrditi da li je u skladu sa projektnim zadatkom (ToR) i opisati aktivnosti i odgovarajuće 
očekivane rezultate:  
 
Komponenta prioritetnog projekta N1:  PPOV Niš – sa osnovnom preradom mulja 
Očekivani rezultat: Idejno rešenje, generalni projekat, idejni projekat, PUŽS i tenderska 
dokumentacija 
 
Aktivnost 1 prema Projektnom zadatku – Projektna dokumentacija u skladu sa srpskom pravnom 
regulativom 
 
Sva dokumentacija za pripremu projekta, poput idejnog rešenja, generalnog projekta, idejnog 
projekta, će se pripremiti kako je to propisano srpskim zakonima.  
Obuhvat  aktivnosti će zavisiti od vrste projekata, napretka koji je već načinjen na pripremi 
projekta, vrste ugovora koji će se usvojiti za nabavku i od konačnih komponenti prioritetnih 
projekata. Redosled aktivnosti koje su završene prikazan je na grafikonu dole. 
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Aktivnost 3 prema Projektnom zadatku – Izrada tenderske dokumentacije za projektovanje i 
izgradnju PPOV-a u Nišu  
 
Napomena:  
U Poglavlju 13.2 Studije opravdanosti  se kaže da će prioritetni PPOV obezbeđivati tek sekundarnu 
preradu sa proširenjem koje će obuhvatati i odstranjivanje bioloških hranljivih materija u kasnijoj 
fazi. Međutim, zapaženo je i da Poglavlje 13.4.1.4 – Sekundarna prerada (aktivirani mulj) sa 
predlogom odstranjivanja bioloških hranljivih materijal (BNR) uključuje i nitrifikaciju dok je 
denitrifikacija izostavljena. Nitrifikacijom će se odstraniti amonijak  iz otpadne vode i to će imati za 
rezultat bolje uslove za ribe i druge žive organizme, ali troškovi energije za nitrifikaciju će biti 
mnogo veći nego za jednostavno odstranjivanje ugljeničnim jedinjenjima. Kod biljaka za BNR. 
procesom denitrikacije se vraća najveći deo kiseonika koji je potreban za smanjivanje OPEX. Tu 
prednost treba sagledati u odnosu na troškove dodatne zapremine rezervoara za denitrifikaciju. 
Podrazumeva se da je ovo povećanje  OPEX prihvatljivo za sve zainteresovane. 

 
Tenderskom dokumentacijom će se omogućiti ugovaranje radova u budućnosti tako što će se 
primenjivati Praktični vodič za ugovaranje procedura za procedure nabavke spoljnih aktivnosti EU 
PRAG) i izvoditi korišćenjem FIDIC-ovih uslova ugovaranja (Žuta knjiga).  
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U vezi sa tenderskom dokumentacijom, projekat PEID će uraditi sledeće: 
- pregled postojeće projektne dokumentacije i dozvola  
- pregled i utvrđivanje osnovnih podataka i projektnih kriterijuma (količina protoka i 

zagađenja,  standardi za efluente, kvalitet mulja);  
- pregled idejnog rešenja/idejnog projekta, koncepta i rešenja za preradu otpadnih 

voda i mulja;  
- priprema tenderskog projekta, koji je indikativan i u skladu sa kriterijumima 

utvrđenim u Zahtevima poslodavca, te uključuju sve predloge za izmene i dopune 
postojećeg projekta postrojenja za preradu otpadnih voda, uključujući:  
- generalni tlocrt, strukture, zgrade,  
- posebne osnovne mere,  
- zaštita od poplave,  
- koncept proširenja (sprovođenje u fazama),  
- Infrastruktura, pristupni putevi,  
- shema procesa, shema P&I,  
- proračun hidraulike i uzdužni presek;  
- mašinska i elektro oprema po funkcionalnoj celini i opštem značaju;  
- kao i  
- priprema poverljive procene izdataka na potrošni materijal i građevinske radove;  
- priprema procene troškova rada postrojenja i troškove održavanja. 

  
PEID će pripremiti tendersku dokumentaciju za projekat i izgradnju. PEID će razmotriti, između 
ostalog, sledeće aspekte u vezi sa pomenutim oblicima ugovora: 

 razrada strukturalne prezentacije troškova rada i održavanja koje garantuje izvođač;  
 razrada pokazatelja uspešnosti pojedinačnih procesnih  celina i PPOV u celini;  
 razrada programa za praćenje uspešnosti rada pojedinačnih procesnih celina, kao i PPOV 

u celini (uključujući pripremu oblika za proveru uspešnosti rada tokom ugovaranja posla);  
 priprema evaluativnih kriterijuma i metodologije na osnovu investicije i troškova rada i 

održavanja;  
 razrada detaljne tehničke specifikacije i tlocrta tehničkih standarda koji će se primeniti. 

 
Izvođaču će se dostaviti neophodna dokumentacija, kao što su lokacijski uslovi, idejni projekat, 
PUŽS, izvod iz katastra za izradu projekta za građevinsku dozvolu. Pošto se uradi projekat za 
građevinsku dozvolu, na korisnicima će biti odgovornost za pribavljanje građevinske dozvole. 
Građevinski radovi ne mogu  da počnu pre nego što se dobije građevinska dozvola. 
 
Resursi koji će se koristiti za ovu Komponentu prioritetnog projekta su prikazani u sažetom 
tabularnom prikazu resursa u Poglavlju 4.3. Zainteresovane strane u ovoj fazi uključuju JKP 
Naissus, gradske organe i lokalne interesne grupe. 
 
Komponenta prioritetnog projekta N2: PPOV Niš  – dodatna prerada mulja 
Očekivani rezultat: idejno rešenje, generalni projekat, idejni projekat, PUŽS, i tenderska 
dokumentacija 
 
Komponenta dodatnog sušenja mulja nije deo prioritetnog projekta koji je naznačen u projektnom 
zadatku za Komponentu 1 koja se sastoji od tradicionalnog načina obrade mulja što podrazumeva 
anaerobnu digestiju i odstranjivanje vode iz mulja. Dodatna prerada postaje sve lakše priuštiva i 
treba da se smatra sastavnim delom strategije za odlaganje mulja u Srbiji. U najvećem broju 
tranzicionih EU zemalja, mulj sa sadržajem DS od oko 25% se još uvek odlaže na deponiju,  kao što 
je to bio slučaju u mnogim zemljama EU u prošlosti. Smanjivanje koncentracije vode se praktikuje 
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u mnogim zemljama, ali s obzirom na troškove velike potrošnje energije, ova praksa se ponovo 
razmatra u svetlu uticaja efekata staklene bašte na klimatske promene. 
Uvođenje novih tehnologija za povećanje sadržaja suvih čvrstih materija mulja sa smanjenim 
emisijama GHG pre konačnog odlaganja učinilo je da ova mogućnost bude privlačnija.  
Biće potrebno da se još radi na troškovima odlaganja mulja kako bi se utvrdilo koje je najmanje 
skupo rešenje (capex i apex).  
Korišćenje solarne energije sušenjem u staklenoj bašti iziskuje ulaganja u rasturanje i aerisanje 
mulja korišćenjem mešalica da bi se pospešila evaporacija. Za izvlačenje vlažnog vazduha iz 
staklenih bašta biće potrebni odgovarajući ventilatori. U prednosti spadaju ušteda na prevozu i 
odlaganje na deponije, kao i drugi troškovi odlaganja mulja.  
Objekat će se nalaziti na lokaciji PPOV-a i moraće da bude unesen u urbanistički plan, projekat 
procesa, plan odlaganja mulja, kao i u elektro sistem. 
Biće potrebni dodatni resursi da bi se ova komponenta uključila kao komponenta prioritetnog 
investicionog projekta za koji projektnu dokumentaciju obavezni priprema projekat PEID. S 
obzirom da će se objekat nalaziti na lokaciji PPOV-a i da će biti ugovoren u isto vreme, projekat 
PEID može da postigne neke uštede na resursima tako što će prilagoditi plan nabavke. 
 
Komponenta prioritetnog projekta N3: Glavna kanalizaciona mreža ka PPOV Niš 
Očekivani rezultat:  Idejno rešenje, Idejni projekat, PUŽS, projekat za građevinsku dozvolu, 
projekat za izvođenje radova, tenderska dokumentacija 
 
Aktivnost 1 prema Projektnom zadatku– Projektna dokumentacija u skladu sa srpskom pravnom 
regulativom 
 
Sva dokumentacija za pripremu projekta, kao što su idejno rešenje, generalni projekat idejni 
projekat, projekat za građevinsku dozvolu i projekat za izvođenje radova se priprema na načiin na 
koji je to propisano srpskim zakonima. 
 
Aktivnost 2 prema Projektnom zadatku – Izrada tenderske dokumentacije za izgradnju 
prioritetnog sistema za prikupljanje otpadnih voda 
 
Za ovu komponentu prioritetnog projekta, projekat PEID će uraditi pripremu tenderske 
dokumentacije za izgradnju glavnog kanalizacionog sistema u gradu, u pravcu PPOV-a. 
Tenderska dokumentacija se priprema na osnovu detaljnih projekata, i to toliko detaljnih da neće 
biti potrebno dodatno detaljno projektovanje od strane izvođača radova.  
Tenderskom dokumentacijom je neophodno omogućiti ugovaranje radova u budućnosti uz 
primenu Praktičnog vodiča za procedure ugovaranja prema procedurama nabavke spoljnih 
aktivnosti za EU (PRAG) i sprovesti korišćenjem FIDIC-ovih uslova za ugovaranje (Crvena knjiga). 
Opseg aktivnosti obuhvata aktivnosti date u Komponenti prioritetnog projekta N1, uz dodatne 
obračune i projekte koji su neophodni za pribavljanje odgovarajućih dozvola.  
 
Redosled aktivnosti koje se moraju izvršiti prikazan je u grafikonu dole. 
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Preliminarnim ispitivanjima je utvrđeno da je izrada projektne dokumentacije za glavne kolektore 
ograničena. Za većinu kolektora nisu završena topografska snimanja a kompletni topografski 
snimci će biti neophodni za sve glavne kolektore. Neka geotehnička ispitivanja su završena, ali biće 
potrebno izvršiti još ispitivanja. 
Još uvek nije poznato dokle se stiglo sa eksproprijacijom jer raspored kolektora još nije konačno 
utvrđen. Idejno rešenje još nije urađeno pa gradska uprava nema osnove za pripremu 
urbanističkog projekat nakon čega bi postupak eksproprijacije mogao da počne. 
 
Resursi koji će se koristiti za ovu komponentu prioritetnog projekta prikazani su u tabelarnom 
prikazu resursa u Poglavlju 4.3. 
U ostale zainteresovane strane neće biti uključene strane koje su uključene u slučaju komponente 
prioritetnog projekta N1, uglavnom samo ona odeljenja JKP Naissus koja se bave kanalizacijom i 
održavanjem.  
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Komponenta prioritetnog projekta N4: Mrežna sanacija glavne kanalizacije – gradsko područje 
grada Niša 
Očekivani rezultat:  Idejno rešenje, Idejni projekat, PUŽS, projekat za građevinsku dozvolu, 
projekat za izvođenje radova, tenderska dokumentacija 
 
Opseg radova na saniranju kanalizacije nije izvršen i u Studiji opravdanosti je samo navedeno da 
postoji potrebe za sanacijom na osnovu onoga na šta je ukazalo osoblje JKP-a, hidraulično 
modelovanje i spekulativna procena troškova. Ova vrsta sanacionih radova će zavisiti od detaljnoj 
snimanja utvrđenih kanalizacija što može da uključuje i pregled šahtova i snimke CCTV kako bi se 
utvrdio opseg sanacije. Vrsta sanacije može da uključi popravke šahtova, sporadično krpljenje, 
ponovno izolovanje celom dužinom korišćenjem različitih tehnologija, zavisno od materijala od 
kojeg su cevi napravljene, strukturnog stanja mreže i drugih faktora. Za ovakva snimanja 
neophodno je dosta resursa a u  komunalnim preduzećima  kojima se dobro upravlja, ovi snimci 
se prave redovno i uključuju u redovne godišnje planove održavanja. U Studiji opravdanosti nije 
razvijena strategija za održavanje protoka, a sanacioni radovi na postojećoj kanalizaciji su završeni. 
Ove aktivnosti mogu da izazovu značajne dodatne troškove koji nisu prepoznati u Studiji 
opravdanosti. 
Za sanacione radove na postojećoj kanalizaciji teoretski nije neophodna građevinska dozvola, ali 
za najveći deo kanalizacije u Nišu ne postoji upotrebna dozvola pa stoga nije jasno koje 
administrativne postupke treba završiti za obavljanje sanacionih radova. 
Ukazano je da bi idejni projekat mogao da bude dovoljan za pribavljanje neophodne građevinske, 
a onda i upotrebne, dozvole, ali ne postoji propis kojim je to precizno definisano. Obavljanje 
administrativnih postupaka i izrada potrebne projektne dokumentacije za sanacione radove vršiće 
se od slučaja do slučaja jer će se opseg sanacije konačno definisati nakon što se dobije snimak 
CCTV. 
Iako je naziv ove komponente prioritetnog projekta sanacija, dve deonice kolektora ukupne 
dužine 4,4 km potpuno su nove. One opslužuju naselja Medoševac i Popovac i zapravo 
predstavljaju proširenje mreže za prikupljanje otpadnih voda. 
 
Grad smatra da je sanacija prioritet i to je navedeno i u studiji opravdanosti, ali ova investicija nije 
uključena u projektni zadatak projekta PEID za komponentu 1.  Zato će biti neophodni dodatni 
resursi kako bi ova komponenta uključila kao komponenta prioritetnog investicionog projekta za 
koju projektnu dokumentaciju obavezno priprema PEID. Koliko će resursa biti potrebno zavisi od 
rezultata snimanja, opsega radova, kao i od vrste sanacionih radova. U daljem tekstu je prikazano 
koliko je dodatnih resursa potrebno. 
 
Komponenta prioritetnog projekta N5:  Proširivanje mreže za prikupljanje otpadnih voda  
Očekivani rezultat:  generalni projekat, idejno rešenje, idejni projekat, PUŽS, projekat za 
građevinsku dozvolu, projekat za izvođenje radova, tenderska dokumentacija 
 
Iako je poželjno sa stanovišta zaštite životne sredine i usaglašenosti sa evropskim direktivama, 
urgentno proširivanje mreže je veoma subjektivno i zavisi od raspoloživosti sredstava. U Studiji 
opravdanosti označena su naselja u kojima će morati da se izgrade sekundarne mreže u dužini od 
20 km, dok je trasiranje urađeno samo preliminarno, na osnovu topografskih mapa. Još treba 
proučiti koliko je opravdano ovo preliminarno trasiranje. Studijom opravdanosti predviđeni su 
samo troškovi za sekundarnu mrežu, ali iskustva iz prošlosti pokazuju da će ta mera biti 
nedelotvorna ako se istovremeno ne izgrade tercijarna mreža i kućni priključci. Kućne priključke 
obično plaćaju domaćinstva i oni ne ispunjavaju uslove za finansiranje iz IPA sredstava. Mere za 
podsticanje domaćinstava da se priključe na kanalizacionu mrežu su uvedene, ali te mere nisu 
obuhvaćene projektom PEID. 
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Za izradu projektne dokumentacije će biti potrebno da se urade topografska snimanja i 
geotehnička ispitivanja. Opseg eksproprijacije još uvek nije poznat jer još nije konačno uvrđen 
raspored kolektora. Mora da se uradi idejno rešenje da bi gradska uprava imala osnov za izradu 
urbanističkog projekta nakon čega može da se počne sa postupkom eksproprijacije. 
 
Ova komponenta FS PIP nije deo projektnog zadatka projekta PEID i smatra se dodatkom na 
prvobitnu komponentu 1 projektnog zadatka. Biće potrebni dodatni resursi da bi se ova 
komponenta uključila kao komponenta prioritetnog investicionog projekta za koju projektnu 
dokumentaciju obavezno priprema projekat PEID. Treba uraditi topografska snimanja i 
geotehnička ispitivanja da bi se uradili projekti i tenderska dokumentacija. 
 
Komponenta prioritetnog projekta N6:  Prerada otpadne vode povratnim ispiranjem u 
Postrojenju za preradu otpadne vode Medijana 
Očekivani rezultat: idejno rešenje, generalni projekat, idejni projekat, PUŽS, tenderska 
dokumentacija 
 
Postojeće postrojenje za preradu otpadnih voda u Medijani koje podrazumeva brze gravitacione 
filtere ispušta svoju vodu od ispiranja direktno u reku Nišavu bez prethodne prerade i tako 
povećava zagađenost ove reke. Sva moderna postrojenja za preradu otpadnih voda imaju objekat 
za preradu ispirne vode i povraćaj prerađene vode.  
Nema sumnje da je ovaj objekat prioritetna komponenta za poboljšanje kvaliteta vode u reci 
Nišavi. Međutim, ovaj objekat se ne može smatrati komponentom objekata za prikupljanje i 
preradu otpadnih voda i jasno je da nije u obuhvatu prvobitnog projektnog zadatak projekta PEID. 
 
Projekat je još u početnoj fazi izrade. Još nije utvrđena lokacija na izvorištu Medijana, a nije 
urađena ni procena dimenzija koje je potrebno da objekat ima. Nisu izdati „vodni uslovi“ za 
postrojenje za preradu otpadnih voda i ovo postrojenje već godinama radi bez dozvola koje se 
zahtevaju. Uticaj nepostojanja dozvola na izvođenje novih građevinskih radova u Medijani nije 
moguće u potpunosti utvrditi dok se ne urade dublja ispitivanja i još ne razgovara sa nadležnim 
organima. 
Sa ovom komponentom se najmanje uznapredovalo od svih komponenti projekta i očekuje se da 
će za izradu projektne dokumentacije biti potrebno više vremena što bi moglo da dovede do 
odlaganja nabavke druge komponente. Postoji opcija da se raspiše poseban tender za ovu 
komponentu i ovu opciju treba razmotriti. Odluka da li uključiti ovu komponentu u nabavku za 
PPOV će morati da se donese kada bude ostvaren dovoljan napredak. 
Biće potrebni dodatni resursi da bi se ova komponenta uključila kao komponenta prioritetnog 
investicionog projekta za koju projektnu dokumentaciju obavezno priprema projekat PEID. Treba 
uraditi topografska snimanja i geotehnička ispitivanja da bi se uradili projekti i tenderska 
dokumentacija. 
 
Aktivnost 4 Prema projektnom zadatku: – Pomoć gradu u pribavljanju saglasnosti i dozvola  
Ishod: Kontinuirano pružanje pomoći opštinskim organima u Nišu kako bi blagovremeno izdali 
odobrenja i dozvole u skladu sa sveobuhvatnim planom radova 
Kao dodatak, i uz koordinisan pristup, projekat PEID će pružiti i potrebnu podršku Gradu Nišu u 
pribavljanju potrebnih saglasnosti i dozvola, i to kako tokom pripreme projektne dokumentacije 
tako i tokom procesa tehničke kontrole koju vrše nacionalne institucije. Kada i kako bude 
potrebno, projekat PEID će obezbediti direktnu pomoć opštinskim organima, kao i JKP Naissus. U 
projektu PEID se shvata koliko je značaj uključivanja lokalnih vlasti i JKP u proces izrade tehničke 
dokumentacije, kao i procese odobravanja konačno završene tehničke dokumentacije. 
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Procenjuje se da će se u ovoj fazi koristiti sledeći resursi: 

• Rukovodilac tima za ceo projekat, 20 
• Koordinator projekta, 60 
• Rukovodilac tima za komponentu KE, 20  
• Ekspert za prikupljanje otpadnih voda KE, 10 
• Ekspert za proces prikupljanja otpadnih voda KE, 10   
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4 Organizacija 

4.1  Rukovođenje 

Glavna  rukovodilačka podrška će biti obezbeđena kako sledi: 
• Džo Kapka (Joe Capka): generalno rukovođenje projektom, koordinisanje vremenskog 

okvira i opsega angažovanja eksperata, održavanje veze sa korisnicima projekta, 
Ministarstvom za poljoprivredu i zaštitu životne sredine; pregled i kompilacija završnog 
izveštaja o projektu 

• Dragana Vasić: generalno koordinisanje projekta, održavanje veze sa korisnicima, MPZŽS i 
gradom Nišom, priprema izveštaja o projektu 

Projekat PEID je odredio Dragana Vasić za glavnu kontakt-tačku sa gradom Nišom, kao i sa JKP 
Naissus u pogledu opštih, ali i posebnih, pitanja.  
Projekat PEID će organizovati redovne sastanke sa svim zainteresovanim stranama kako bi se 
razgovaralo o napretku koji je postignut na projektu. Isto tako, pružaće se i pomoć opisana u 
Aktivnosti br. 4, i to na ad hoc bazi. 

4.2  Glavni eksperti 

4.2.1 Opseg radova po projektnom zadatku: 

Predlog projekta Eptisa obuhvata samo prioritetne komponente projekta N1 i N3 kako je to 
opisano u projektnom zadatku i u daljem tekstu. 
 
Glavni eksperti, njihove aktivnosti i dodela dana definisani su u projektnom zadatku kako sledi: 
  

• Rukovodilac tima za projekat Niš  - g. Žan Klod Ahman (Jean Claude AhMan), 140 dana, 
zadužen za opšte rukovođenje pripremom tenderske dokumentacije za pojedinačne pod-
projekte. On će organizovati vremenski okvir i opseg angažovanja eksperata, preispitivati i 
kontrolisati projektovanje, ugovaranje i komunikaciju sa organima u vezi sa obradom 
dozvola, kao i državnim revizionim odobrenjem. Koordinacija geotehničkog snimanja, kao 
i PUŽS. Koordinacija i priprema završnog Izveštaja o projektu.   

• Ekspert za mrežu otpadnih voda – g. Siksto Blanko (Sixto Blanco), 120 dana, zadužen za 
for analizu i preispitivanje mreže za prikupljanje otpadnih  voda, analizu prioritetno 
zahtevanog sistema za prikupljanje, pregled i kontrola projektnih radova za kanalizacionu 
mrežu, pregled hidrauličnih obračuna, pregled trase glavnih kanalizacionih vodova 
Koordinacija pomoćnih radova koje obezbeđuju ne-glavni eksperti. Doprinos završnom 
izveštaju o projektu 

• Ekspert za proces otpadnih voda – g. Matijas Blanš (Mathias Blanche), 120 dana, zadužen 
za pregled projekata za procese prerade u PPOV i njegovim komponentama. Pregled 
predloženog prioritetnog dela projekta. Pregled i verifikacija (ulaznih) podataka o 
otpadnim vodama  i obračuni kvaliteta efluenata. Koordinacija pomoćnih radova koje 
obezbeđuju ne-glavni eksperti. Doprinos završnom izveštaju o projektu. 

Glavni eksperti će biti zadužen i za pružanje pomoći Gradu u pribavljanju saglasnosti i dozvola na 
ad hoc bazi.  

4.3 Ostali eksperti  

I tim ostalih eksperata je određen za vršenje zahtevanih aktivnosti u opisanim delovima projekta, 
kako sledi: 
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Opis  Ukupan broj dana 
Međunarodni eksperti 100 
Viši eksperti 400 
Mlađi eksperti 200 
Ukupno 600 

 
Viši nacionalni eksperti će redovno održavati vezu sa gradskom upravom kako projekat bude 
napredovao tokom faza pripreme i davaće savete i pomoć na ad hoc bazi, kao i pomoć kao deo 
redovne interakcije sa gradskom upravom. 
 
Dodatni opseg radova kako je to definisano u projektnom zadatku (ToR): 

Po opsegu radova zahteva se uključivanje dodatne 4 komponente (N2, N4, N5 i N6) u okviru ovog 
podprojekta, kako je to napred opisano. Resursi koji su potrebni za završavanje svih prioritetnih 
investicionih projekata su opisani na sledećoj tabeli. 

Komponenta PPOV 
Dodatna 
prerada 

mulja 

Glavni 
kolektori 

Sanacija 
mreže 

Proširenje 
mreže 

Postrojenje 
za povratno 

ispiranje 

Sve 
komponent

e 
Tarifa Troškovi, 

pun opseg ToR 
Troškovi, 
prvobitni 

opseg 

 Komponenta N1 N2 N3 N4 N5 N6 
 

  EUR 
 

EUR 

 
dana dana dana dana dana dana dana dana dana dana   

Resurs                       

Međunarodni 
eksperti                       

Rukovodilac tima 65 10 65 15 10 5 170     130   

Ekspert za proces 110 10         120     110   

Ekspert za mrežu     110 20 20   150     110   

Mašinski ekspert 10           10     10   

Elektro ekspert 10 5       10 25     10   

SCADA 10           10     10   

Ekspert za nabavke 10   10     10 30     20   

Ekspert za tehničke 
specifikacije 25 5 15     10 55     40   

Ukupno 
međunarodni 
eksperti 

240  30 200 35 30 35 570 750 427,500 440 330,000 

Viši nacionalni 
eksperti                       

Ekspert za mrežu 10   90 80 80   260     100   

Ekspert za proces 60 10       50 120     60   

Inženjer statičar 30 10 10       50     40   

Inženjer 
niskogradnje 15   15 10 10   50     30   

Elektro inženjer 30 10       15 55     30   

Nabavka  10   10 10   10 40     20   

Ekspert za ZŽS 35 5 20     10 70     55   

Ostali eksperti 25 5         30     25   

Ukupno viši  215 40 145 100 90 85 675 300 202,500 360 108,000 

Mlađi eksperti 110 50 70 55 55 50 390         

Ukupno mlađi 110 50 70 55 55 50 390 250 97,500 180 45,000 

Ukupno  565 120 415 190 175 170 1635     980   
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Komponenta PPOV 
Dodatna 
prerada 

mulja 

Glavni 
kolektori 

Sanacija 
mreže 

Proširenje 
mreže 

Postrojenje 
za povratno 

ispiranje 

Sve 
komponent

e 
Tarifa Troškovi, 

pun opseg ToR 
Troškovi, 
prvobitni 

opseg 

Nepredvidivi resursi                       

međunarodni 
eksperti             60 750 45,000 40 30,000 

Viši nacionalni 
eksperti             75 300 22,500 40 12,000 

Mlađi eksperti             40 250 10,000 20 5,000 

Sveukupno             1810   805,000 1080 530,000 

                Capex 57M   35M 

                % Capex  1.4%   1.5% 
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5 Rizici i pretpostavke 
Polazišta na kojima se zasnivaju aktivnosti i inicijative projekta PEID: 

• Relevantne nacionalne institucije, opštine i komunalna preduzeća aktivno učestvuju u 
tehničkoj pomoći u smislu pružanja traženih informacija, učestvuju u radionicama i 
slede mere nacionalne politike u kontekstu pripreme investicionih projekata.   

Rizici: 
• Lokalne ili regionalne vlasti nisu u mogućnosti ili očigledno nisu voljne da definišu 

prioritete među projektima kako bi iskoristile tehničku pomoć u raspoloživom 
vremenskom periodu i omogućile izvršenje ugovorenih zadataka. 

• Aktivnosti na ublažavanju posledica: Rizik se ne može potpuno izbeći jer su lokalne 
vlasti zakonski odgovorne za upravljanje uslugama sakupljanja otpadnih voda/otpada 
i vrlo malo njih ima ikakvo iskustvo u razvoju velike, moderne infrastrukture. Izvođač 
mora biti spreman da pomogne lokalnim i državnim vlastima što je deo procesa 
pripreme. Istovremeno, na projektu PEID se radi u saradnji sa Odeljenjem za 
rukovođenje projektima, MPZŽS i Programom podrške razvoju infrastrukture u oblasti 
zaštite životne sredine (EISP).   Ovaj projekat će prevashodno raditi na projektima koji 
su već dobili značajnu tehničku pomoć pa se zato očekuje da su lokalni organi svesni 
koliko je značajno da se dokumentacija pravovremeno odobre. 

• Nepotpuni podaci ili podaci koji nedostaju su uobičajen problem.  
• Aktivnosti na ublažavanju posledica: Većinom podataka o otpadnim vodama 

raspolaže Direkcija za vode u okviru MPZŽS. Istovremeno, lokalna javna komunalna 
preduzeća raspolažu ograničenim podacima.  Za verifikaciju i reviziju podataka će biti 
potrebno više vremena. Projekat PEID će izvršiti sva moguća preispitivanja kako bi se 
ublažio ovaj rizik. 

• Pravovremeno obezbeđivanje lokacijskih uslova za različite komponente.    
• Ublažavanje: konsultacije sa zainteresovanim stranama u projektu i sa Ministarstvom 

za građevinarstvo kako bi se obezbedilo pravovremeno izdavanje lokacijskih uslova. 
Projekat PEID smatra da su lokacijski uslovi od presudne važnosti za projektovanje i za 
nastavak projekta, te će zato Konsultant obezbediti intenzivno praćenje ovog procesa. 

• Odobravanje idejnog projekta od strane Državnog revizionog odbora 
• Ublažavanje: pravovremeno (što je pre moguće) osnivanje Državnog revizionog 

odbora. Projekat PEID će pomoći lokalnim vlastima da se obavi ovaj zadatak.   

5.1 Horizontalna pitanja: borba protiv korupcije, smanjenje siromaštva, osetljive 
grupe stanovništva i pitanja rodne jednakosti  

Rodna ravnopravnost   

Pravilima srpskog zakonodavstva i EU (i drugih donatora) predvođen je proaktivan pristup rodnim 
pitanjima.  U ovom trenutku se samo ograničen obim uputstava i podrške nudi odeljenjima 
resornog ministarstva kao što je ORP, a verovatno još i manji opštinama.  Projekat PEID će pomoći 
doslednim delovanjem koje će se primeniti u svakoj prilici kako bi se rodna pitanja na 
odgovarajući način razrešila.  
Jedinica za Baltičko more agencije Sida je publikaciju „Raditi na rodno ravnopravan način na 
projektu za Baltičko more (2011)”  koja bi mogla direktno da se primeni i za ovaj projekat. Tražiće 
se podrška agencije Sida kako bi se iskoristila ova povratna sprega.   
Projekat PEID će nastojati da preispita polazne podatke o rodnim pitanjima i da se uveri da postoji 
adekvatna rodna uključenost u obuku i javne komunikacione kampanje. Treba napomenuti da je u 
ovom trenutku zastupljenost žena na sastancima sa  korisnicima i opštinom veoma visoka i da 
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njihovo aktivno učešće doprinosi  razvoju projekta. Projekat PEID će podržati značaj ove 
zastupljenosti kako bi se i dalje održalo ovakvo stanje.   

Uticaj na životnu sredinu 

Predloženim PUŽS potvrdiće se – naznačiće se detalji uticaja predloženog projekt na životnu 
sredinu. Od sličnih projekata je očekivano da PPOV Niš donese značajna poboljšanja kvalitetu 
vode u lokalnom primaocu, čime će se ostvariti snažan ekološki uticaj  za tamošnje stanovništvo. 
Pored toga, delotvornije odvođenje otpadnih voda će poboljšati svakodnevni život stanovništva. 
Naredna predložena faza proširenja PPOV-a će dodatno poboljšati kvalitet efluentne vode, čime 
će se Srbija još više približiti ispunjavanju zahteva prema UWWTD, Natura 2000, itd.  
Princip uticaja na životnu sredinu će se pratiti kao usmeravajući princip za visoke investicione 
troškove koji bi trebalo da budu u javnom domenu kako bi se projekta, odnosno investicija, učinili 
održivim.  U aktivnosti će spadati i unapređenje vidljivosti, kampanje i sastanci   
 
Borba protiv korupcije 

Najvažnije pitanje u okviru borbe protiv korupcije pred kojim će se ORP naći u narednom periodu 
biće da se obezbedi transparentnost i odgovornost prilikom odabiranja i sprovođenja predloga 
infrastrukturnih projekata. Obim neophodne investicije podrazumeva da će te odluke biti 
analizirane u  budućnosti. 
Za predloženi projekat, aktivnosti projekta PEID i njegovih partnera će uključivati i podršku 
uvođenju i razvoju transparentnih procesa u okviru tenderske dokumentacije i to može da odigra 
glavnu ulogu u smanjivanju rizika od korupcije. Međutim, JIP i nadzorni tim će odigrati ključnu  
ulogu u smanjivanju ovog rizika.    
 
Smanjenje siromaštva 

Projekat Niš predstavlja prilično veliku investiciju u ovaj region. Njegovo sprovođenje će otvoriti 
mogućnosti za viši nivo zapošljavanje tokom izgradnje, pa će samim tim doneti dobre šanse za 
zapošljavanje mnogih žitelja regiona, nekih od njih i na duže vreme. To će obezbediti i dobre šanse 
za sticanje odgovarajućih veština tokom procesa rada, kako bi se ostalo među radnim 
stanovništvom. Takođe, biće i prilika za one sa višim stepenom obrazovanja da rade u izgrađenoj 
PPOV. 

5.2 Upravljanje 

Upravljanje projektom u Nišu će se vršiti preko sledećih mehanizama: 
Naziv Opis Izradio Odobrio 
Obim radova Obim radova predstavlja opši opis aktivnosti 

koje će sprovesti projekat PEID 
MPZŽS Projektni 

odbor 
Predlog Projekta U predlogu projekta koji je izradio PEID daje se 

detaljni predlog koji obuhvata ciljeve, 
neposredne rezultate, neophodne resurse 
razložene po stavkama, rizike, pitanja 
upravljanja 

Projekat 
PEID 

Projektni 
odbor 

Memorandum o 
razumevanju 

Memorandum o razumevanju opisuje 
odgovornosti svih strana koje učestvuju u 
izvođenju projekta 

Projekat 
PEID 
 

MPZŽS 
Grad Niš 

Projektni odbor  
 

Projektni odbor će biti odgovoran za 
odobravanje izmena obuhvata projekta 

Projekat 
PEID 
 

MPZŽS 
Grad Niš 
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Sprovođenje 
projekta 

Grad Niš će biti odgovoran za uspostavljanje 
jedinice za sprovođenje projekta koja će blisko 
sarađivati sa MPZŽS i PEID projektom  na 
sprovođenju svih upravnih postupaka koje je 
neophodno sprovesti kako bi se izradila 
dokumentacija za pripremu projekta. 

Grad Niš Projektni 
odbor 

 
Predviđeno je da Projektni odbor projekta u Nišu donese zahtevane odluke za napredovanje 
projekta. Projekat PEID će u kratkim intervalima (svakodnevno) biti u komunikaciji sa lokalnim 
vlastima i PIU kako bi se informacije prenosile na viši nivo vlasti (Projektni odbor, Ministarstvo) 
radi pribavljanja potrebnih dozvola.  PIU će se podsticati da preuzme vlasništvo nad projektom i 
da pomogne projektu PEID u obavljanju njegovih dužnosti. 
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6 Budžet, uključujući očekivane nadoknadive/indirektne troškove i 
sufinansiranje gde je to moguće 
Priprema Projekta u Nišu će podrazumevati troškove u skladu sa dnevnicama za angažovane 
članove PEID tima kako je to prikazano u Poglavlju  4. 
Pored toga, biće i troškova za pružanje eksternih usluga u okviru izrade projekata Tenderskog 
dosijea. U ove usluge spada sledeće: 

• Geotehnička ispitivanja 
• Geodetski snimak 
• CCTV i druga infrastrukturna snimanja 
• Troškovi tehničke kontrole i revizionog odbora 
• Komunikacija, prevođenje 

 
Izdaci na geotehnička ispitivanja i geodetska snimanja ne mogu se definitivno utvrditi  sve dok se 
ne izvrše dalja ispitivanja upravnog stanja, poput završetka regulacionog plana i okončanja 
eksproprijacije zemljišta na trasi novog kolektora. Možda bude potrebe da se uradi novo 
topografsko snimanje za lokaciju postrojenja za preradu otpadnih voda i proširenje topografskog 
snimanja kako bi se obuhvatio i pristupni put. Prvobitno snimanje je urađeno pre otprilike 30 
godina te će biti neophodno novo snimanje koje bi uradilo neko akreditovano privredno društvo. 
 
Aktivnosti na pripremi projekta uključuju tehničku kontrolu i odobrenje revizione komisije i obe 
ove aktivnosti podrazumevaju određene troškove za koje mora da se obezbedi budžet.  Treba da 
se postignu dogovori o tome ko će snositi ove troškove.  
 
Za početak, sledeći iznosi su predviđeni za svih šest komponenti: 
 
Opis Količina Jedinična 

cena 
Budžet 

Bušotine, uklj. mobilizaciju 80x6m 75€/m 36,000€ 
Test konične penetracije 6 300€/each 1,800€ 
Komplet laboratorijskih analiza (granulacija, glina, 
proktor, kvalitet vode/ zemljišta) 

120 300€/set 36,000€ 

Istražni geotehnički izveštaji 3 3000€/each 9,000€ 
Topo snimci (katastar, referentne tačke, crteži) 10kmx30m 500€/ha 15,000€ 
Topo snimci (katastar, referentne tačke, crteži) 20kmx 20m 500€/ha 20,000€ 
CCTV – čišćenje kanalizacije – uobičajeno, isklj. teške 
inkr. 

5km 3€/m 15,000€ 

CCTV – snimak kamerom + izveštaj 5km 3€/m 15,000€ 
Ukupno   147,800€ 
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7 Pokazatelji u formatu logičkog okvira 

Nivo  Opšti ciljevi  Pokazatelji  Konkretni ciljevi  
UTICAJ  Pružaju se usluge 

ekološke infrastrukture 
što ima za rezultat 
poboljšanje životne 
sredine i zdravlja 
građana Srbije. 

Veći procenat 
stanovništva je opsluženo 
preradom otpadnih voda 
u skladu sa propisima EU.  
.  

Povećanje od 3% pod 
pretpostavkom da je 
projekat za prikupljanje 
otpadnih voda u Nišu 
predmet ovog projekta. 

ISHOD  
Komponenta 1 Niš 
Project  

Glavni projekti na listi 
projekata DPM su 
spremni za finansiranje. 

Prihvatanje projekta za 
finansiranje.  

MPZŽS je prihvatio da se 
projekat  Niš podnese za 
finansiranje sprovođenja, 
moguće u okviru IPA 2017.  

OUTPUT: 
Komponenta 1 
Niš Project 

 

Projektna 
dokumentacija – 
Tenderska 
dokumentacija, 
kako je to 
definisano u 
Poglavlju 2 
projektnog 
zadatka projekta 
PEID.  

.  

 

Dostavljanje 
dokumentacije prema 
vremenskom planu  
Prihvatanje 
dokumentacije od 
strane zainteresovanih 
strana.  
Dokaz o napretku sa 
dokumentacijom do 
sledeće faze. 

 

Razmatranje svih 
relevantnih uslova, 
pribavljanje propisanih 
dozvola, izrada 
tenderske 
dokumentacije u skladu 
sa dogovorenim 
delovima / fazama.  
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8 Izveštaji 
Projekat PEID će dostavljati redovne izveštaje. Ti izveštaji će odgovarati, odnosno zasnivaće se na 
zapisnicima sa (redovnih) sastanaka koji se organizuju bilo u svrhe praćenja projekta, kao što su 
sastanci JSP i PO, bilo u svrhe postizanja tehničkog napretka sa različitim učesnicima. 
Nakon što završi Tenderski dosije, Projekat PEID će izraditi Završni izveštaj. 
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9 Plan sprovođenja  

9.1 Plan za sprovođenje prioritetnih komponenti projekta N1-PPOV, N2-prošireno 
sušenje mulja, N6- prerada mulja u Medijani 

 
Prema opsegu radova zahteva se da se tenderska dokumentacija za postrojenja za preradu 
otpadnih voda završi do decembra 2017. godine. Tim projekta PEID je napravio vremenski plan 
sprovođenja u kojem je uzeto u obzir realistično trajanje obavljanje administrativnih aktivnosti. 
Ova realistična pretpostavka će se pojaviti prilikom raspisivanja tendera u martu 2018. godine. 
 
Administrativne aktivnosti na vitalnoj putanji uključuju i sledeće: 

 
• Odobravanje predloga 
• Osnivanje Državnog revizionog odbora 
• Izrada generalnog projekta i nepostajanje prigovora od strane revizionog odbora 
• pribavljanje lokacijskih uslova 
• Izrada idejnog projekta 
• Nepostojanje prigovora od strane Revizionog odbora 
• Izrada PUŽS i nepostojanje prigovora na PUŽS 
• Završetak eksproprijacije 
• Pribavljanje potvrde da nema prigovora na PUŽS 

 
Plan za sprovođenje ove prioritetne komponente sledi u nastavku: 
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9.2 Plan za sprovođenje prioritetnih komponenti projekta N3-glavni kanalizacioni 
vodovi, N4-saniranje mreže, N5-proširenje mreže 

 
Prema opsegu radova zahteva se da se tenderska dokumentacija za postrojenja za preradu 
otpadnih voda završi do maja 2018. godine. Mi smo pripremili vremenski plan sprovođenja u 
kojem je uzeto u obzir realistično trajanje obavljanje administrativnih aktivnosti. Ova realistična 
pretpostavka će se pojaviti prilikom raspisivanja tendera u junu 2018. godine, više manje u 
skladu sa opsegom radova (SOW). 
 
Administrativne aktivnosti na vitalnoj putanji uključuju i sledeće: 

 
• Osnivanje Državnog revizionog odbora 
• Završetak eksproprijacije 
• pribavljanje lokacijskih uslova 
• Pribavljanje potvrde da nema prigovora na PUŽS 

 
Plan za sprovođenje ove prioritetne komponente sledi u nastavku: 
 



 
 
 
   
 

Sakupljanje i tretman otpadnih voda u Nišu 
Predlog projekta 
24/02/2017                   Strana | 30 
 



 
 
 
   
 

Sakupljanje i tretman otpadnih voda u Nišu 
Predlog projekta 
24/02/2017                   Strana | 31 
 

 

 



 
 
 
   
 

Sakupljanje i tretman otpadnih voda u Nišu 
Predlog projekta 
24/02/2017                   Strana | 32 
 

 



 
 
 
   
 

Sakupljanje i tretman otpadnih voda u Nišu 
Predlog projekta 
24/02/2017                   Strana | 33 
 

 



 
 
 
   
 

Sakupljanje i tretman otpadnih voda u Nišu 
Predlog projekta 
24/02/2017                   Strana | 34 
 

 



 
 
 
   
 

Sakupljanje i tretman otpadnih voda u Nišu 
Predlog projekta 
24/02/2017                   Strana | 35 
 

 



  
  
 
 
 

Sakupljanje i tretman otpadnih voda u Nišu 
Predlog projekta 
24/02/2017               Strana | 36 
 

9.3 Ostale prioritetne komponente projekta 

 
Nakon što se odobre dodatni  resursi koji su neophodni za završetak drugih prioritetnih komponenti 
projekta, napred naveden plan za sprovođenje će se izmeniti kako bi se obuhvatili i ti dodatni radovi. 
Aktivnosti su slične onima koje su napred u tekstu opisane za sistem za prikupljanje otpadnih voda, 
kao i za postrojenje za preradu otpadnih voda i mogu da se izvrše u  okviru istog vremenskog plana. 
 
Naročito, treba da se donese odluka da li da se postrojenje za preradu otpadnih voda povratnim 
ispiranjem uključi kao posebna ponuda ili zajedno sa preradom otpadnih voda. Ova odluka može da 
utiče na ciljne rokove i na vremenski plan. 
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