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ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОГРАМУ
ЕУ ППФ - Перспектива Србије за одрживи развој 

Име програма: Подршка Европске уније у припреми пројеката 

Сектор: Инфраструктура (заштита животне средине, транспорт, енергетика, социјална инфраструктура) 

Град/Регион: Република Србија

Укупна вредност програма: 35,57 милиона евра

Донација ЕУ: 34,24 милиона евра

Допринос Владе РС: 1,33 милиона евра

Буџетска линија: ИПА 2013, ИПА 2014

Текући пројекти: ППФ6, ППФ7, ППФ8, ППФ9, ППФ10

Година почетка програма: 2017.

Година завршетка програма: 2025.

Уговарачи: Делегација Европске уније у Републици Србији
Министарство финансија - Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ 

Главни корисник програма: Министарство за европске интеграције

Интернет презентација: www.ppf.rs

Друштвене мреже: @euppf

Хештег: #euppfserbia, #euppfsrbija #podrškaEUzaodrživirazvoj, #ppfeudonacija, #ppfeudonation 
#perspektivasrbijezaodrživirazvoj, #serbiasperspectiveforsustainablegrowth
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ЕУ ППФ је финансиран од стране Европске уније и Владе Републике Србије, а њиме управљају Делегација Европске уније у 
Републици Србији, Министарство финансија – Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ и Министарство за 
европске интеграције. Министарство за европске интеграције је главни корисник програма.

Ресорна министарства која су директно укључена у имплементацију и која су такође корисници програма су:

 » 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, запошљавање, 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.

ОПИС И ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА
ЕУ ПФФ програм “Подршка Европске уније у припреми пројеката” представља техничку помоћ која се финансира из средстава 
Европске уније, која има за циљ јачање техничких и административних капацитета администрације Републике Србије у области 
управљања и коришћења претприступних фондова ЕУ и друге међународне финасијске помоћи, као и подршку у припреми 
инфраструктурних пројеката. 

ОПШТИ ЦИЉ програма је пружање помоћи српској администрацији да ефикасније управља процесом европских интеграција и 
доступним претприступним фондовима ЕУ и друге међународне финансијске помоћи, како би се убрзао процес припреме за 
чланство Србије у Европској унији.

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ се односи на припрему техничке и тендерске документације за инфраструктурне пројекте из сектора животне 
средине, енергије, транспорта и социјалне инфраструктуре као и на организацију обука за представнике релевантних локалних и 
државних институција и јачање њихових капацитета. 

УПРАВЉАЊЕ ЕУ ППФ ПРОГРАМОМ
Под покровитељством Министарства за европске интеграције оформљени су Управни одбори за ЕУ ППФ Програм. Управне одборе 
чине представници Уговарача програма ЕУ ППФ, кључних корисника програма (ресорна министарства), као и представници других 
институција корисника програма који су укључени у имплементацију програма, а по потреби. Управни одбори се састају редовно 
како би надгледали спровођење ЕУ ППФ6, ЕУ ППФ7, ЕУ ППФ8, ЕУ ППФ9 и ЕУ ППФ10 пројеката..

Остале заинтересоване стране ЕУ ППФ програма су: 

Директно укључене институције и групе 

 » Ресорна министарства укључена у ИПА програмирање;

 » Општине које су повезане са инфраструктурним пројектима који се припремају;

 » Јавна Предузећа (Железнице Србије, ЕПС, Воде Војводине…);

 » Јавна комунална предузећа (ЈКП);

 » Радне групе за инфраструктурне пројекте.
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Остале институције и организације 

 » НИЦ – Национални одбор за инвестиције; 

 » Директорат за политику суседства и преговоре о проширењу Европске комисије (ДГ НЕАР); 

 » Стална конференција градова и општина (СКГО); 

 » Заједничка помоћ за подршку пројектима у европском региону (ЈАСПЕРС); 

 » Министарство финансија, Управа за јавни дуг и Сектор буџета..

Међународни донори, међународне финансијске институције и сродни пројекти 

 » Европска инвестицона банка (ЕИБ); 

 » Европска банка за обнову и развој (ЕБРД); 

 » Светска банка; 

 » КфW Немачка Развојна банка; 

 » Шведска агенција за међународни развој и сарадњу (СИДА); 

 » ЕУ пројекат ИПФ – Подршка инфраструктурним пројектима (подржан у оквиру Инвестиционог оквира за Западни Балкан – 
WБИФ).

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 следеће пројектне јединице: 

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. 

Главни циљ формираних ЕУ ППФ пројектних јединица је да обезбеде комплетну административну, оперативну, логистичку и 
техничку подршку Уговарачима пројекта (Делегација ЕУ и ЦФЦУ) као и главном кориснику пројекта (МЕИ), али и ресорним 
министарствима и осталим заинтересованим странама, а све у складу са пројектним активностима које су детаљно описане у 
Пројектним задацима за ЕУ ППФ6, ЕУ ППФ7, ЕУ ППФ8, ЕУ ППФ9 И ЕУ ППФ10 пројекте. 

Тренутно се спроводи пет ППФ пројеката који чине ЕУ ППФ програм:

ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНО

ППФ6 - ЕУ ПОМОЋ У ПРИПРЕМИ ПРОЈЕКАТА – ПРИПРЕМА ИНВЕСТИЦИОНИХ ПРОЈЕКАТА / (ИПА 2013)
Број уговора: 48-00-145/2014/28 • EuropeAid/135637/IH/SER/RS
Овај пројекат имплементира конзорцијум који чине Louis Berger, GIZ, Louis Berger doo и подизвођач EPCCO

ППФ7 – ЕУ ПОМОЋ У ПРИПРЕМИ ПРОЈЕКАТА / ПОДРШКА У ИПА ПРОГРАМИРАЊУ, ОБУКАМА, И ПРИПРЕМИ ПРОЈЕКАТА (ИПА 2013)
Број уговора: 48-00-00204/2014 28 • EuropeAid/137119/IH/SER/RS
Овај пројекат имплементира конзорцијум који води GIZ (International Services – InS) у партнерству са Louis Berger, Louis Berger doo и EPCCO

ЦЕНТРАЛИЗОВАНО

ППФ8 – ЕУ ПОМОЋ У ПРИПРЕМИ ПРОЈЕКАТА / (ИПА 2014)
Број уговора (CRIS)2016/381-052 • EuropeAid/137044/DH/SER/RS
Овај пројекат имплементира конзорцијум који чине Louis Berger, GIZ, Stantec, Louis Berger doo и EPCCO

ППФ9 – ЕУ ПОМОЋ У ПРИПРЕМИ ПРОЈЕКАТА
Broj ugovora (CRIS)2020/415-787 • EuropeAid/139687/DH/SER/RS
Овај пројекат имплементира SUEZ Consulting (SAFEGE) у конзорцијуму са EGIS, EPEM и KPMG
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ППФ10 – ПОДРШКА ПЛАНИРАЊУ, ПРОГРАМИРАЊУ И КООРДИНАЦИЈИ У ВЕЗИ СА ЕУ И ДРУГОМ ФИНАНСИЈСКОМ ПОМОЋИ – ППФ 10 У СРБИЈИ
Број уговора (CRIS)2022/432-695 • NEAR/BEG/2021/EA-RP/0078
Овај пројекат имплементира International Consulting Expertise EEIG (ICE) у конзорцијуму са Business and Strategies in Europe S.A. (B&S) (BE), Kommunalkredit 
Public consulting GmbH (KPC) (AT) и Agenтia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR) (RO)

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ ЕУ ППФ ПРОГРАМА
Директни резултати активности у оквиру ЕУ ППФ програма:

1.  Припремљена техничка и тендерска документација за инфраструктурне пројекте из области животне средине, енергетике, 
транспорта и социјалне инфраструктуре.

ЖИВОТНА СРЕДИНА

ПРОЈЕКТНА ЈЕДИНИЦА ИМЕ ПРОЈЕКТА

ЕУ ППФ6 Систем сакупљања и пречишћавања отпадних вода у граду Лозници

ЕУ ППФ6 Систем сакупљања и пречишћавања отпадних вода у Граду Панчеву

ЕУ ППФ6 Систем сакупљања и пречишћавања отпадних вода у Граду Краљеву

ЕУ ППФ6 Систем сакупљања и пречишћавања отпадних вода у Брусу и Блацу

ЕУ ППФ7 Реконструкција/изградња система за водоснабдевање и дистрибуцију воде и прикупљање и прераду отпадних вода у 
Сокобањи

ЕУ ППФ8 Ремедијација великог Бачког Канала (III фаза)

ЕУ ППФ8 Пројекат регионалног управљања отпадним водама за Златиборски округ

ЕУ ППФ9 Регионални центар за управљање отпадом - Нови Сад

TRANSPORT 

ПРОЈЕКТНА ЈЕДИНИЦА ИМЕ ПРОЈЕКТА

ЕУ ППФ7 Санација, адаптација, и реконструкција, бродске преводнице хидроелектране “ЂЕРДАП II” (Студија о процени утицаја на 
животну средину)

ЕУ ППФ8 Адаптација бродске преводнице (Ђердап I) Гвоздена Врата I

ЕУ ППФ8 Модернизација и реконструкција пруге Велика Плана – Ниш

ЕУ ППФ8 Реконструкција једноколосечне пруге Ниш – Брестовац

ЕУ ППФ9 Реконструкција и модернизација железничке пруге Београд - Ниш
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ENERGETIKA

ПРОЈЕКТНА ЈЕДИНИЦА ИМЕ ПРОЈЕКТА

ЕУ ППФ6 Унапређење енергетске ефикасности у граду Београду – термална рехабилитација три јавна објекта

ЕУ ППФ6 Припрема пројекта за извођење радова и припрема тендерске документације за Хитну помоћ у Београду

ЕУ ППФ6 Пројекат енергетске ефикасности у Београду – Београд 2

SOCIJALNA INFRASTRUKTURA

ПРОЈЕКТНА ЈЕДИНИЦА ИМЕ ПРОЈЕКТА

ЕУ ППФ8 Пројекат приступачности 

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.

2.   Ојачани капацитети српске администрације – 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.  

3.   Сва програмска документа неопходна за планирање и координацију ИПА фондова за период 2018-2019, као и за 2020. годину. 
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. Припремљен документ - Критеријуми стратешке релевантности 
Обрасца за идентификацију пројеката за пројекте социјалне инфраструктуре који ц́е бити укључени у јединствени пројектни 
план. (ЕУ ППФ7).

ЦИЉНЕ ГРУПЕ
 » Општа популација/грађани Србије (становништво градова и општина где се спроводе ЕУ ППФ инфраструктурни пројекти који су 

крајњи корисници ЕУ ППФ инфраструктурних пројеката);

 » Националне, покрајинске и локалне власти и/или јавна предузећа задужена за процес европских интеграција и претприступну 
помоћ (министарства, општине, ЈКП, радне групе које раде на локалном или националном нивоу).

УТИЦАЈ ЕУ ППФ ПРОГРАМА
Програм ће остварити позитиван утицај на грађане Србије и локалне заједнице тако што ће посредно обезбедити бољи квалитет 
живота кроз модернизацију саобраћајне инфраструктуре, унапређену енергетску ефикасност, адекватне системе управљања 
отпадним водама, и унапређеном заштитом животне средине. Такође, ЕУ ППФ ће подржати бржу транспозицију прописа ЕУ у српско 
законодавство.

Позитиван утицај који ће ЕУ ППФ дугорочно остварити огледаће се у следећим резултатима:

 » Ојачани капацитети релевантних националних и локалних институција које су одговорне за припремање техничке и тендерске 
документације у области животне средине, енергетике и транспорта; 

 » Стварање атрактивнијег економског окружења које ће допринети бржем друштвено-економском развоју и социјалној кохезији;

 » Побољшани животни услови грађана и унапређена инфраструктура у области животне средине, енергије и енергетске 
ефикасности; 

 » Ојачан национални приступ према одрживом и ефикаснијем коришћењу природних ресурса.
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