
 
 

 

ЕУ ПОДРШКА РЕФОРМАМА У СЕКТОРУ ВОДА      

 

Општина Косјерић и КЈП „Елан“ су изабрани као једна од 20 локалних самоуправа / јавних предузећа на 
нивоу Србије , који су директно укључени у Пројекат „ЕУ подршка реформама у сектору вода“. 
 
У априлу 2022. године је потписан Меморандум о разумевању између: Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде, Општине Косјерић и КЈП „Елан“ Косјерић. 
 
Пројекат финансира Европска унија кроз Уговор о услугама између Министарства финансија, Сектора за 
уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ и конзорцијума фирми на челу са Eptisa Servicios de 
Ingenieria S.L. 
 
Као резултат пројекта 20 (двадесет) пилот јавних комуналних предузећа и њихови оснивачи, локалне 
смоуправе, добиће директну подршку у унапређењу њиховог учинка и квалитета у пружању водних услуга 
кроз ревизију постојећих организационих, управљачких, финансијских, оперативних и других аспеката, као 
и кроз предлагање мера реформе за ефективније и ефикасније функционисање. У ту сврху, Пројекат ће 
обезбедити подршку у развоју релевантних организациоих о правних оквира, као и у развоју пословних 
планова јавних комуналних предузећа и водећих параметара за процену учинка. 
 
Трајање пројекта : јануар 2022 – јануар 2024 године 

  



 

ЦИЉ ПРОЈЕКТА 
Општи циљ пројекта: 

 Побољшан 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, укључујући 
имплементацију ревидираних захтева 
за поврат трошкова на централном и 
локалном нивоу. 

 

 

 

 

 



СПРОВОЂЕЊЕ ЕУ ПОЛИТИКА О ВОДАМА 

 Осигурати снабдевање ЗДРАВЕ ПИЈАЋЕ ВОДЕ 

 Повећати КАПАЦИТЕТЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА 

 ЗАШТИТИ ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 од штетних утицаја отпадних вода кроз сакупљање и третман пре испуштања 

 Систем поврата трошкова у складу са захтевима ЕУ директиве  

 Економска анализа коришћења вода 

 Поврат трошкова за водне услуге 

 принцип поврата трошкова за водне услуге 

 принцип корисник/загађивач плаћа 

  



 


