Град Београд – Пројекти из области управљања водама
Назив пројекта:

РЕКОНСТРУКЦИЈА ЦЕНТРАЛНОГ КАНАЛИЗАЦИОНОГ СИСТЕМА
Обнова и надградња канализационог система на територији Београда

Опис пројекта:

како би се значајно повећао постојећи капацитет и увео третман
отпадних вода.


Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода „Велико Село"
– I фаза,



Завршетак изградње главног канализационог колектора
„Интерцептор", односно повезивање колектора „Хитна помоћВенизелосова" са улазом у тунел „Карабурма" (пречника 3,8 м и

Главни циљеви:

дужине 943 м), изградња недостајућих делова тунела „Карабурма“
(пречника 4,0 м и дужине 852 м), изградња колектора „Хитна помоћВенизелосова“ (пречника 2,8 м и дужине 3.080 м),


Реконструкција црпне станице „Мостар" са везом колектора „Хитна
помоћ-Венизелосова“.


Главне предности:

Укупно побољшање квалитета вода (отпадне воде ће бити третиране
у новоизграђеном постројењу за прераду отпадних вода и тек онда
пуштене у Дунав).

Временски оквир:

7 година.

Локација пројекта:

Широм Града Београда, Велико село.

Висина
инвестиције:

282 милиона €
Студија изводљивости завршена. Главни пројекти појединих објеката су

Напомене:

завршени (делови „Интерцептор", колектор „Хитна помоћ-Венизелосова“).
Следећи кораци укључују завршетак недостајуће техничке документације.

Пројекти Града Београда

Град Београд – Пројекти из области управљања водама

Назив пројекта:

Опис пројекта:

Главни циљеви:

НОВО ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА
„КРЊАЧА”
Изградња постројења за пречишћавање оптадних вода са припадајућом
инфраструктуром.


Изградња постројења за механичко-биолошки третман отпадних вода,



Сакупљање и прерада канализације са територије Банатског
канализационог система пре испуштања у Дунав.

Главне предности:



Испуњење обавеза из Директиве о водама Еврпоске уније,



Решавање дугорочног проблема отпадних вода у Београду,



Заштита животне средине.

Временски оквир:

Биће накнадно утврђено.

Локација пројекта:

Општина Палилула, Београд.

Висина
инвестиције:
Напомене:

15 милиона €
У следећем периоду следи припрема недостајуће техничке
документације.
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Пројекти Града Београда

Град Београд – Пројекти из области управљања водама

Назив пројекта:

Опис пројекта:

Главни циљеви:

НОВО ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА
„БАТАЈНИЦА”
Изградња постројења за пречишћавање оптадних вода са припадајућом
инфраструктуром.


Изградња постројења за механичко-биолошки третман отпадних вода,



Сакупљање и прерада канализације са територије Батајничког
канализационог система пре испуштања у реку Дунав.

Главне предности:



Испуњење обавеза из Директиве о водама Еврпоске уније,



Решавање дугорочног проблема отпадних вода у Београду,



Заштита животне средине.

Временски оквир:

Биће накнадно утврђено.

Локација пројекта:

Општина Земун, Београд.

Висина
инвестиције:
Напомене:

11,3 милиона €
У следећем периоду следи припрема недостајуће техничке
документације.
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Пројекти Града Београда

Град Београд – Пројекти из области управљања водама

Назив пројекта:

Опис пројекта:

Главни циљеви:

НОВО ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА
„ОСТРУЖНИЦА”
Изградња постројења за пречишћавање оптадних вода са припадајућом
инфраструктуром.


Изградња постројења за механичко-биолошки третман отпадних вода,



Сакупљање и прерада канализације са територије Остружничког
канализационог система пре испуштања у Саву.

Главне предности:



Испуњење обавеза из Директиве о водама Еврпоске уније,



Решавање дугорочног проблема отпадних вода у Београду,



Заштита животне средине.

Временски оквир:

Биће накнадно утврђено.

Локација пројекта:

Општина Чукарица, Београд.

Висина
инвестиције:
Напомене:

8,4 милиона €
У следећем периоду следи припрема недостајуће техничке
документације.
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Пројекти Града Београда

