РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Сектор за уговарање и финансирање
програма из средстава Европске уније
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Републичка дирекција за воде

Овај пројекат финансира
Европска унија

ЕУ ПОДРШКА РЕФОРМАМА У СЕКТОРУ ВОДА
ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОЈЕКТУ
ЦИЉ ПРОЈЕКТА
Побољшати квалитет живота становништва унапређењем
стандарда животне средине у Републици Србији, у складу са
стандардима и најбољом праксом земаља чланица
Европске уније.

СВРХА ПРОЈЕКТА
Подршка реформама у сектору вода и унапређење
ефикасности у пружању водних услуга, реализацијом две
главне компоненте пројекта:
1. Компонента 1: Процена стања у области пружања водних
услуга и припрема предлога за унапређење њихове
ефикасности. Ова компонента ће подржати реформу
система јавних комуналних предузећа у области
водоснабдевања и третмана отпадних вода;
2. Компонента 2: Подршка имплементацији ревидираних
захтева за поврат трошкова (укључујући примену
тарифне методологије) и успостављање регулаторног
система водних тарифа.
Пројекат ће директно допринети квалитету живота грађана
побољшањем стандарда и ефикасности услуга у сектору
вода, унапређењем пословања комуналних предузећа
(укључујући односе са потрошачима), и повећаном
транспарентности и јединственим приступом водним
тарифама, осигуравајући праведну методологију обрачуна
трошкова која се може користити широм земље.

ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Назив пројекта:
ЕУ подршка реформама у сектору вода
(NEAR/BEG/2020/EA-RP/0063)
Локација пројекта:
Република Србија
Трајање пројекта:
24 месеца (јануар 2022 – јануар 2024.)
Вредност пројекта:
1.800.000 EUR
Тело за уговарање:
Министарство финансија, Сектор за уговарање и
финансирање програма из средстава Европске
уније (CFCU)
Главни корисник:
Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреде
Републичка дирекција за воде
Пројекат спроводи:
EPTISA Servicios de Ingenieria S.L. (ES) у
конзорцијуму са Eptisa Southeast Europe d.o.o. (RS)
www.eptisa.com / www.eptisasee.com

ГЛАВНИ РЕЗУЛТАТИ
Резултат 1: Побољшан систем комуналних услуга на локалном нивоу;
Резултат 2: Развијен модел за раздвајање водних услуга од осталих комуналних услуга;
Резултат 3: Развијени модели за унапређење пословања јавних комуналних предузећа;
Резултат 4: Развијена тарифна методологија и систем одређивања цена водних услуга;
Резултат 5: Развијен модел за успостављање регулаторног тела – регулатора;
Резултат 6: Ојачани капацитети на локалном нивоу за увођење регулаторног тела – регулатора.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Е-мејл: ofﬁce@waterrefom.rs
Веб-сајт: https://waterreform.euzatebe.rs

