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Стратешко планирање и програмирање инфраструктурних пројеката

Агенда
28. новембар 2018.

ХОТЕЛ Jump Inn, Коће Поповића 2а, Београд

Време Тема

8:45 – 9:00 Регистрација и кафа добродошлице

9:00 - 9:30

Увод
 Добродошлица;
 Представљање предавача и учесника;
 Представљање програма обуке;
 Почетни упитник.

9:30 - 10:15

Тренутно стање процеса планирања и програмирања инфраструктурних 
пројеката у Србији

 Преглед тренутног стања у Србији у погледу планирања инфраструктурних 
пројеката - припрема вишегодишњег планског документа за период 2019 -2025, 
улоге и одговорности релевантних институција укључених у овај процес;

 Начин програмирања инфраструктурних пројеката, методологија селекције и 
приоритизације, израда јединствених приоритетних листи за инфраструктурне 
пројекте у секторима животне средине, саобраћаја, енергетике и пословне 
инфраструктуре; 

 Стратешка релевантност и јединствена листа приоритених инфрастуктурних 
пројеката у секторима заштите животне средине и енергетике - процедуре, улоге 
и одговорности у овом процесу;

 Тренутно стање и координација пословања интернационалних донатора у Србији.

10:15 - 11:00

Планирање и програмирање инфраструктурних пројеката сектора за воде - 
искуства из Хрватске

 Сектор за воде у Хрватској – одговорности, кључне карактеристике, стратешки и 
плански документи;

 Споразум о придруживању ЕУ и прелазни период за спровођење Директива о 
коришћењу вода (Water Utility Directives);

 Институционални оквир за фондове ЕУ;
 Планирање и програмирање за период 2014-2020. (приоритетни правци, 

распоређивање средстава и индикатори);
 Припрема развојних инфраструктурних пројеката за коришћење вода који се 

финансирају из средстава ЕУ;
 Процедуре за подношење и одобравање пројеката;
 Употреба фондова ЕУ до краја 2018 - абсорпција ЕУ средстава, Н+3 правило, 

значајни индикатори (кључни догађаји);
 Дугорочно планирање.

11:00 - 11:30 Пауза за кафу
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11:30 - 12:00

Кључни проблеми у припреми и реализацији инфраструктурних пројеката у 
сектору вода - искуства из Хрватске

 Припрема пројеката (главни пројекат, грађевинске дозволе, имовинско-правна 
питања, документација о заштити животне средине, капацитети корисника, 
финансирање, ...)

 Питање процеса надметања за подуговарање - стандардизација тендерске 
документације, неправилности, ревизије;

 Кључни проблеми у реализацији уговора.

Кључни захтеви за благовремену припрему инфраструктурних пројеката који 
се суфинансирају из средстава ЕУ – искуства урбаниста / корисника у 
Хрватској

 Основни кораци ка испуњавању законских услова у вези са планирањем 
инфраструктурних пројеката и добијањем дозвола;

 Анализа пројеката са становишта испуњавања законских услова;
 Планирање динамике екстерних (ниво националне управе) и интерних процедура 

(ниво градске управе) за издавање потребних докумената за одобравање 
пројеката.

12:15 - 13:00

Финансијско и буџетско планирање на нивоу градске управе

 Израда процене финансијских ресурса за сваку од разматраних активности;
 Дефинисање буџетских захтева у одговарајућем делу градског буџета;
 Формални поступак доношења буџета и управљања ризицима;
 Планирање јавних набавки – кључни елемент објективног планирања припреме и 

реализације пројеката.

13:00 - 14:00 Пауза за ручак

14:00 - 14:45

Институционална имплементација пројеката - интерно јачање капацитета и 
развој организационог система - искуства из Хрватске

 Избор пројектног тима – идентификација релевантних организационих јединица, 
стручњака – дефинисање улога и одговорности (управљање интерним 
заинтересованим странама), формално именовање и процедуре за усвајање 
докумената

 Развој интерног система комуникације и сарадње (управљање пројектом, 
процесима и доношење одлука);

 Управљање екстерним заинтересованим странама – дефинисање релевантних 
екстерних институција (министарстава, тела на националном нивоу, локалне 
заједнице и организације цивилног друштва) – успостављање система 
комуникације и сарадње

14:45 - 15:30 Питања и одговори - дискусија 

15:30 - 16:00
Затварање

 Завршне напомене и евалуација обуке


