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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Сектор за уговарање и финансирање програма
из средстава Европске уније

ДОКУМЕНТА

Пројектне јединице ЕУ ППФ7 и ЕУ ППФ10 посебно ће 
припремити следећу документацију: 

 » Сва програмска документа неопходна за планирање 
и координацију ИПА фондова за период 2018-2019, 
као и за 2020. годину. (ЕУ ППФ7)

 » Документ Национални приоритети за међународну 
помоћ (НАД), за период 2014-2017 са пројекцијама 
до 2020. године структурно прилагођен, ажуриран и 
прерађен за период до 2025. године (ЕУ ППФ7) 

 » Критеријуми стратешке релевантности Обрасца за 
идентификацију пројеката за пројекте социјалне 
инфраструктуре који ће бити укључени у јединствени 
пројектни план. (ЕУ ППФ7)

ЕУ ППФ ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ 

Све активности ЕУ ППФ програма можете пратити на 
друштвеним мрежама на којима ћете такође пронаћи 
и детаљне информације о обукама, инфраструктурним 
пројектима, документима која се припремају, 
промотивним активностима као и о догађајима из 
области заштите животне средине које ЕУ ППФ 
подржава у сарадњи са ресорним министарствима и ЕУ 
инфо центром.
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Подршка ЕУ у припреми пројеката 

Ресавска 31
11000 Београд
Република Србија

Тел: +381 11 3234 730
E-пошта: info@ppf.rs 
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Република Србија
Министарство финансија 
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МИСИЈА
„Подршка Европске уније у припреми пројеката“ (ЕУ ППФ) 
представља техничку помоћ вредну више од 35,5 милиона 
евра која се финансира из претприступних средстава 
Европске уније. Донација ЕУ је 34,24 милиона евра а 1,33 
милиона евра је допринос Владе Републике Србије. 

Циљ програма је јачање техничких и административних 
капацитета администрације Републике Србије у области 
управљања и коришћења претприступних фондова ЕУ и 
друге међународне финансијске помоћи, како би се убрзао 
процес припреме за чланство Србије у Европској унији.  

УПРАВЉАЊЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЈА
ЕУ ППФ програмом управљају Делегација Европске уније 
у Републици Србији, Министарство финансија – Сектор 
за уговарање и финансирање програма из средстава 
Европске уније (ЦФЦУ) и Министарство за европске 
интеграције које је уједно и кључни корисник. Корисници 
техничке помоћи ЕУ ППФ програма су и бројна ресорна 
министарства: Министарство пољопривреде, шумарства 
и водопривреде (као и Дирекција за воде), Министарство 
заштите животне средине, Министарство рударства и 
енергетике, Министарство грађевинарства, саобраћаја 
и инфраструктуре, Министарство за рад, запошлјавање, 
борачка и социјална питања, Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја, Министарство државне 
управе и локалне самоуправе, Министарство омладине 
и спорта, Министарство финансија, Министарство 
здравља, Министарство правде, Министарство привреде 
и Министарство спољних послова.

Како би спровели задатке у оквиру Пројектних задатака 
(ТоР) за ЕУ ППФ програм Делегација ЕУ, Министарство за 
европске интеграције (МЕИ) и ЦФЦУ јединица уговорили су 
формирање ЕУ ППФ тима који чине пет пројектних јединица:  

1. ЕУ ППФ6 пројектна јединица;

2. ЕУ ППФ7 пројектна јединица;

3. ЕУ ППФ8 пројектна јединица;

4. ЕУ ППФ9 пројектна јединица;

5. ЕУ ППФ10 пројектна јединица.јединица.

ЦИЉЕВИ
 » Помоћ српској администрацији у процесу 

евроинтеграција и управљања претприступним 
фондовима Европске уније;

 »  Припрема техничке и тендерске документације за 
инфраструктурне пројекте из сектора животне средине, 
енергије, транспорта и социјалне инфраструктуре; 

 » Организација обука за представнике релевантних 
локалних и државних институција и јачање њихових 
капацитета; 

 » Стручна помоћ у ажурирању и структурном 
прилагођавању вишегодишњег планског документа 
за развојну помоћ (НАД документ) 

 » Помоћ Министарству за европске интеграције 
и ресорним министарствима у програмирању 
претприступних фондова како би се прецизно 
дефинисали захтеви Србије за међународну помоћ.

РЕЗУЛТАТИ

ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЈЕКТИ

Уз помоћ ЕУ ППФ програма, припрема се сва неопходна 
документација за 15 великих пројеката у области 
транспорта, енергетике, животне средине и социјалне 
инфраструктуре.

Градови и општине обухваћени ЕУ ППФ инфраструктурним 
пројектима: Лозница, Панчево, Брус, Блаце, Врбас, 
Краљево, Сокобања, Ужице, Ариље, Пожега, Косјерић, 
Ивањица, Кладово, Велика Плана, Гиље, Параћин, 
Сталаћ, Ђунис, Ниш, Трупале, Брестовац, Борски округ 
(Општина Неготин), Бабушница, Бела Паланка, Прокупље, 
Алексинац, Ражањ, Ковачица, Трстеник, Кнић, Мали 
Зворник, Кучево, Рача, Свилајнац, Србобран, Смедеревска 
Паланка, Нови Пазар, Жабаљ, Мали Иђош, Књажевац, 
Свилајнац, Опово, Бела Црква, Београд, Бачка Паланка, 
Бачки Петровац, Беочин, Темерин, Нови Сад. 

ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА/ОБУКЕ

Кроз компоненту јачања капацитета у оквиру ЕУ ППФ 
тренинг програма, до сада је огранизовано 70 обука за 
више од 1000 државних службеника, који су побољшаљи 
своја знања. Обуке ће се наставити у наредном периоду.  


