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Национална агенција за регионални развој 

 
• Закон о регионалном Развоју 
• Циљеви подстицања регионалног развоја 
• Начело синхронизације регионалног развоја 
• Субјекти регионалног развоја 

 



Инвестициони пројекат 
 

комплексан техничко-технолошки, организациони, 
финансијски и правни подухват чији је циљ 
изградња и опремање објекта или објеката за које је 
претходним инвестиционим студијама показано и 
доказано да су својом функцијом неопходни 
инвеститору и/или да му доносе профит 

 



Циљ одржаних обука: 

• 2011.и 2012. година:  
 Оспособљaвање РРА да раде анализе потреба, иницирање 

и утврђивање приоритета и одабира инфраструктурних 
пројеката за потенцијално финансирање. 

• 2013. и 2014. година:  
 Пројекат обуке представника АРРА и ЈЛС за припрему 

инфраструктурних пројеката. 

 



Учесници обука: 

2011. и 2012. година:  
• Регионалне развојне агенције (РРА) 
• Стална конференција градова и општина (СКГО) 
• Министарство економије и регионалног развоја (МЕРР) 

2013. и 2014. година:  
• Акредитоване регионалне развојне агенције (АРРА) 
• Јединице локалне самоуправе (ЈЛС) 



 
 
 

Области и теме 
2011-2012. година: 

 
 

• Управљање пројектима; 
• Упит и понуда; 
• Закон о планирању и изградњи; 
• ФИДИК и Закон о планирању и изградњи; 
• Уговорна стратегија; 
• Дефинисање методологије и критеријума за утврђивање приоритета 

инфраструктурних пројеката; 
• Студија оправданости (изводљивости); 
• Израда буџета пројеката; 
• Захтеви ЕУ при припреми и спровођењу инфраструктурних пројеката; 
• Развој и имплементација инфраструктурних пројеката финансираних од 

стране ЕУ; 
• Уговор о радовима и Уговор о услугама према правилима ЕУ.  

 Начин обуке: презентације, вежбе, примери из праксе 



Области и теме 
2013. година: 

• Управљање пројектима; 
• Уговори о грађењу у савременој инжењерској пракси- ФИДИК;  
• Процедуре набавке према правилима ПРАГ;  
• Управљања инвестиционим пројектом и пратећа законска регулатива; 
• Дефинисање методологије и критеријума за утврђивање приоритета 

инфраструктурних пројеката 
• Извори средстава ЕУ за финансирање развоја и финансирење пројеката 

средствима ЕУ; 
• Студија оправданости (изводљивости). 
 

Начин обуке: презентације, примери из праксе 



Области и теме 
2014. година: 

 
• принцип управљања инвестиционим пројектом; 
• неопходна планска и техничка документација са проценом трошкова 

за припрему инфраструктурних пројеката 
• уговори о грађењу у савременој инжењерској пракси- ФИДИК;  
• претходна студија оправданости и Студија оправданости са акцентом 

на cost benefit анализу 
• утврђивање приоритета инфраструктурних пројеката 

 
       Начин обуке: презентације, примери из праксе 

 



Консултант: Грађевински факултет 
Катедра за менаџмент, технологију и информатику у грађевинарству 

• Проф. др Бранислав Ивковић, дипл.грађ.инж. 
• Проф. др Милан Тривунић, дипл.грађ.инж. 
• Проф. др Ненад Иванишевић, дипл.грађ.инж. и дипл. правник 
• Доц. др Зоран Стојадиновић, дипл.грађ.инж. 
• мр Марија Шијан Митровић, дипл.грађ.инж. 
• Асист. Миљан Микић, дипл.грађ.инж. 
• Асист. Александар Сенић, дипл.грађ.инж. 
• Асист. Зорана Петојевић, дипл.грађ.инж. и 
• Срђан Топаловић, дипл.грађ.инж 

 



 
Одржане обуке 

2011. године 

 Основни ниво: 
• Први блок  обуке (Стара Пазова у трајању 2 дана) 
• Други блок  обуке (Златибор у трајању 4 дана) 

Напредни ниво 
(Зајечар у трајању 4 дана) 
 
 
 
Учесници (12 РРА, СКГО, МЕРР) 

 



Одржане обуке 
2012. године 

Обједињени основни и напредни ниво: 
• Први блок  обуке (Зајечар у трајању 4 дана) 
• Други блок  обуке (Зајечар у трајању 4 дана) 
 
Нови учесници (6 РРА, СКГО, МЕРР) 



Одржане обуке 
2013. године 

Две компоненте: 
1. Организација обуке за представнике АРРА (тренинг за тренере) 
(Зајечар у трајању од 4 дана – 19 учесника из 11 АРРА) 
 
2. Обука ЈЛС коју су вршили тимови АРРА 
6 једнодневних обука (МЕНТОР: проф. Др. Бранислав Ивковић)  
у следећим регионима:  
• Војводина – Нови Сад 
• Шумадија и Западна Србија – Крагујевац, Лозница, Нови Пазар 
• Јужна и Источна Србија – Ниш и Зајечар 
Укупно: 162 учесника из 69 ЈЛС, 9 учесника из привредних друштава 
 
 



Одржане обуке 
2014. године 

Две компоненте: 
1. Организација обуке за представнике АРРА (тренинг за тренере) 
(Зајечар у трајању од 3 дана – 15 учесника из 12 АРРА) 
2. Обука ЈЛС коју су вршили тимови АРРА 
7 једнодневних обука (МЕНТОР: проф. Др. Бранислав Ивковић)  
у следећим регионима:  
• Београд 
• Војводина – Суботица, Зрењанин 
• Шумадија и Западна Србија – Краљево, Ужице 
• Јужна и Источна Србија – Лесковац, Зајечар 
Укупно: 242 учесника из 89 ЈЛС, 9 учесника из Министарства привреде и 

омладине и спорта 

 



Планирана обука 
2015. године 

Две компоненте: 
 

Компонента 1 
Једнодневна радионица за представнике АРРА чији ће резултат бити дефинисање 
упитника - позива ЈЛС да номинују теме са неопходним обимом информација, ПП 
презентације, могући начин решавања неких проблема, студије  случаја, 
примери добре праксе, који ће бити подлога за спровођење друге компоненте 
обуке 
планирано место и време:  Београд- мај 2015. године 
 
       ЈЛС ће предлоге достављати АРРА а одабир тема за радионице ће извршити   
НАРР, АРРА, одабрани консултант 
 
   
 



Планирана обука 
2015. године 

    Компонента 2 
      Једнодневне Радионице за представнике ЈЛС. 
      У зависности од предлога биће донета одлука о броју тема  за  сваку 

појединачну радионицу, као и броју и саставу консултаната-експерата 
који ће учествовати на радионици. 

 
     планирано место и време:   
     12-14 једнодневних радионица у   седишту АРРА  
     септембар- новембар 2015. године 

 



Литература 

 
Приручник за управљање инфраструктурним пројектима  

 
• http://narr.gov.rs/index.php/Dokumenta/Broshure-i-

publikacije 

http://narr.gov.rs/index.php/Dokumenta/Broshure-i-publikacije
http://narr.gov.rs/index.php/Dokumenta/Broshure-i-publikacije


ХВАЛА НА ПАЖЊИ 

Теразије 23/VII , Београд 
011 2060-837 

 
simo.cvetic@narr.gov.rs 

www.narr.gov.rs 
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