Ниш ће добити постројење за
пречишћавање отпадних вода
Градоначелник Ниша Проф. др Зоран Перишић и државни секретар
Министарства пољопривреде и заштите животне средине Стана Божовић на
конференцији за новинаре поводом студије изводљивости изградње
постројења за пречићавање отпадних вода у Нишу, рекли су да је изградња
овог постројења недавно увршћена у приоритетне пројекте којим ће наша
земља конкурисати за средства из претприступних фондова ЕУ.
„Рок за израду студије је април 2016. године. Након тога уследиће израда
пројекта и техничке документације, а средства Европске уније могли би да
добијемо 2017. године. Овај пројекат могао би нам донети од Европске уније
између 45 и 70 милиона евра“, рекао је Градоначелник.
Изградњом постројења, додао је Градоначелник, биће решен проблем
пречишћавања отпадних вода у Нишу и у неколико околних општина.
„Постројење треба да се гради на градском земљишту, на локацији поред
Нишаве чији је назив „Цигански кључ“ . Изградња не би ништа коштала
грађане Ниша јер ће део пара који буде недостајао финансирати наша
држава“, казао је Перишић.
Он је подсетио да је град Ниш уз помоћ донације из Шведске пре три године
завршио студију изводљивости изградње постројења, али се од те студије
одустало јер је она предвиђала јавно-приватно партнерство, због чега би
град морао да се задужује а грађани да плаћају каналисање воде пет до
осам пута више него сада
Да би достигла европске стандарде у свих десет области које се односе на
заштиту животне средине (воде и отпадне воде, ваздух, климатске
промене…) нашој земљи биће потребно око 11 милијарди евра, што
представља трећину свих финансијских обавеза у процесу придруживања
Европској унији, изјавила је у Нишу државни секретар Министарства
пољопривреде и заштите животне средине Стана Божовић.
Она је истакла да су две најскупље и најкомпликованије области – воде и

њихово пречишћавање и управљање отпадом.
„Да би достигла постављене стандарде Србија треба да до 2041. године у

