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Oдељење за управљање пројектима 

Основано је 2007. године у складу са препорукама Европске комисије, у циљу 

обављања захтевних процедура и послова везаних за управљање пројектима 

(ДИС структура); 

 

Идентификација,припрема и спровођење пројеката у циљу: 

• Унапређења стања животне средине у РС 

• Имплементације националног законодавства и стратегија  

• Приближавања стандардима ЕУ 

 

Координација донаторске помоћи и осталих извора финансирања 

 

 

Циљ: Максимална апсорпција бесповратних финасијских средстава 

 
 



3 

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА 

 
 EУ фондови - IPA II 2014-2020 (Инструмент за претприступну помоћ) 

 

 Билатерални донатори (Sida, Норвешка, Холандија, JICA, итд.) 

 

 Међународне организације (GEF, UNDP, UNEP)  

 

 WBIF-Western Balkans Investment Framework – комбинације донације и кредита 

(EBRD, EIB, WB, KfW) 

 

 Међународне финансијске  институције (банке) – кредитне линије  

 

Домаћи извори финансирања:  

• Републички буџет  

• Буџет локалних самоуправа 
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Корисници донација 

 Директни буџетски корисници (министарства, службе Владе, 

агенције и др.); 

 

 

  Индиректни буџетски корисници уз писмену подршку 

министарства;  
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Пројектни предлози треба да су усклађени са приоритетима дефинисаним у: 

 

Националним стратешким документима 

• Национални приоритети за међународну помоћ (НАД) за период 2014-

2017.(2020.); 

• Национални програм заштите животне средине (2010-2019.) 

• Стратегија за апроксимацију у области заштите животне средине РС  

 

Стратешким циљевима донатора  

• Sector Planning Document (SPD 2015-2017.) 

• Action Document  

• Indicative Strategy Paper (ISP) 

• Извештај о напретку (Progress Report) 

СТРАТЕШКИ ОКВИР 



Поглавље 27 (животна средина) је једно од најсложенијих 

преговарачких поглавља због:  

 

 високих трошкова имплементације 

 

 сложене институционалне структуре 

 

 неопходности јачања административних капацитета на свим 

нивоима  

 

ПОГЛАВЉЕ 27 
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Национална стратегија апроксимације у области животне средине 

Животна 
средина 

Инвест. 
трошкови

(CAPEX) 

Оперативни 
трошкови 

(OPEX) 

Администр
ативни 

трошкови 

 
УКУПНО        

(милиони €) 

Воде  3.505 1.901 146 5.552 

Отпад 555 2.071 171 2.796 

Индустријско  загађење 

и бука 
1.101 344 93 1.540 

Заштита природе 56 73 10 139 

Квалитет ваздуха и 

климатске промене 
214 145 93 452 

Хемикалије и ГМО 59 23 23 105 

УКУПНО 5.490 4.558 536 10.584 

Трошкови апроксимације по секторима 
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МПЗЖС предузима одговарајуће активности у циљу 

успостављања ефикасног система за финансирање у области 

животне средине који би омогућио спровођење захтева Европске 

уније:  

● Развијање имплементационих планова ради бољег 

разумевања мера које треба предузети и њихових импликација 

● Процена трошкова спровођења 

● Процењивање потенцијалних финансијских извора и 

развијање финансијског модела 

● Развијање додатних финансијских инструмената (Зелени 

фонд) 

● Развијање Листе приоритетних инфраструктурних пројеката и 

њихова припрема за финансирање 

 
 

Процена трошкова и финансирање  
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Методологија за селекцију и приоритизацију 

инфраструктурних пројеката 

 Израђена на иницијативу Делегације ЕУ, а усвојена од стране 

Владе 2013.године, кроз НАД документ 

 

 СЕИО и ресорна министарства 

 

 Стратешки релевантни пројекти 

 

 Методологија применљива на све изворе финансирања 
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Методологија за селекцију и приоритизацију 

инфраструктурних пројеката 

• Шира листа потенцијалних пројеката 

• Процена стратешке релевантности 

• Ужа листа пројеката 

• Процена недостатака (Gap Assessment) 

 4 категорије пројеката (према спремности) 



● Генерални пројекат 

● Предходна студија оправданости 

● Идејни пројекат 

● Студија оправданости 

● Анализа трошкова и користи (CBA) 

● Студија о процени утицаја 

● Локацијски услови 

● Пројекат за грађевинску дозволу 

● Грађевинска дозвола 

● Пројекат за извођење 

● Тендерска документација 

●Остале неоходне дозволе у складу са Законом  о планирању и изградњи и 

другим законима из области заштите животне средине 

Потребна техничка документација 
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Реализација инфраструктурног пројекта - ИПА 

Управљање комуналним  

отпадом 

Priprema projekta izgradnje 
regionalnog sistema za 

upravljanje otpadom i apliciranje  
• Dokumentacija u skladu sa 

našim zakonom  
•  FS sa CBA u skladu sa EU 

zahtevima 

Izrada 
tenderske 

dokumentacije 
u skladu sa 
Pragom  EU 

pravila i 
ugovaranje 

Realizacija ugovora 
radovi,  

usluge (nadzor) i  
nabavka opreme 

Izvori finansiranja: 
opštinski i republički 
budžet i donatorska 

sredstava 

IPA -80% 
Domaće 

(zajam)-20% 

Priprema projekta Ugovaranje Izgradnja  

Tehnička 
pomoć – 

donatorska 
sredstava 

Odobren za 
određenu IPA 

godinu– Finansijski 
sporazum sa EU 
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Стратегија управљања отпадом 

• Регионални системи за управљање комуналним 

отпадом; 

• Примарна сепарација као приоритет – ефикасан начин 

да се достигну ЕУ циљеви; 

• Приступ изградње кроз три фазе – нижи ризик, бржа 

имплементација; 
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У првој фази изградња инфраструктуре обухвата следеће: 

 

 проширење покривености сакупљањем отпада на 100% становништва; 

 примарна селекција, одвојено сакупљање рециклабилног отпада – папир, 

пластика, стакло и метал; 

 постројење за секундарну сепарација рециклабилног отпада – „чиста“ линија 

за раздвајање претходно сортираног отпада; 

 центри за одвојено сакупљање рециклабилног отпада (рециклажна дворишта) 

(кабасти отпад, отпад од електричних и електронских производа, опасан отпад 

из домаћинства); 

 санитарна депонија; 

 компостирање одвојено сакупљеног био-отпада (најмање зеленог отпада из 

паркова и са јавних површина); 

 затварање постојећих депонија-сметлишта 

Приступ изградње кроз три фазе 
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Приступ изградње кроз три фазе 

Друга фаза 

• Искоришћење отпада за добијање електричне енергије и 

даљинског грејање и 100% искоришћење биоразградивог отпада; 

 

• Механичко-биолошки третман отпада за компостирање, 

производњу горива из отпада за ко-сагоревање или друге методе 

 

Трећа фаза 

• Ремедијација општинских/ градских несанитарних депонија 



 

За пројекте из области управљања комуналним отпадом, обавезно је приложити 

кључне документе, уколико постоје, и то: 

• Међуопштински споразум о регионалној сарадњи у управљању отпадом 

• Оснивачки акт регионалног предузећа 

• Локалне планове за управљање отпадом  

• Регионални план управљања отпадом 

• Делове израђене техничке документације 

 Претходна студија оправданости 

 Генерални пројекат 

 Студија оправданости са анализом трошкова и користи (CBА) 

 Идејни пројекат 

 Пројекат за грађевинску дозволу 

 Пројекат за извођење 
 

 
 

КОМУНАЛНИ ОТПАД  
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За пројекте из области отпадних вода, обавезно је приложити кључне 

документе, уколико постоје, и то: 

• План управљања водама на водном подручју 

• Локални еколошки акциони план 

• Делове израђене техничке документације 

 Претходна студија оправданости 

 Генерални пројекат 

 Студија оправданости са анализом трошкова и користи (CBА) 

 Идејни пројекат 

 Пројекат за грађевинску дозволу 

 Пројекат за извођење 
 

 
 

ОТПАДНЕ ВОДЕ  
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Предуслови за финансирање из ЕУ средстава: 

1) Обезбеђено кофинансирање 

2) Решено питање власништва над земљиштем 

3) Израђена Студија оправданости  

4) Израђен Главни пројекат 

5) Анализа трошкова и користи (CBA) 

6) Студија о процени утицаја на животну средину  

7) Оператер законски одређен  

8) Потребне  дозволе  издате 

 
 
 

Фактори који утичу на зрелост пројекта 
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 Планирање пројеката и координација различитих извора финансирања 

искључиво преко ресорних министарстава 

 Благовремена израда документације неопходна је за одобравање средстава 

за изградњу 

 Пројектна документација мора да буде у складу са националним законима 

и ЕУ захтевима за ИПА  

 Учешће и посвећеност пројекту 

 Обезбеђено кофинансирање 

 Потребне дозволе  прибављене  
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Закључци и препоруке 



 

ХВАЛА НА ПАЖЊИ! 

 

 
 Оља Станић Марић 

Одељење за управљање пројектима у области животне средине 

 
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ  ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

olja.stanic@eko.minpolj.gov.rs 
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