
www.exchange.org.rs 

Sedmi sastanak SLAP koordinatora  
Beograd, 1-2. april 2015 

 



www.exchange.org.rs 

ŠTA JE SLAP IS ? 
 

 

• Informacioni sistem o stanju i spremnosti planske, 
projektno- tehničke dokumentacije opštinskih/ 
međuopštinskih i regionalnih infrastrukturnih 
projekata                                            

•  (eng: “project pipeline”) 
• www.slap.skgo.org  

 
 

  
 

http://www.slap.skgo.org/
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SLAP - istorija 

• MIASP (2006-2007)    -   SLAP 1.0 
– System of Long listed Advanced infrasructure Projects  
– Povratna informacija 

• SKGO – decembar 2007  
 

• MISP (2007-2010)   -  SLAP 2.0 
 

• SKGO-EXCHANGE, MISP (2010-...) 
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SLAP (Karakteristike) 
 

• Kontinuirani i održivi  sistem predstavljanja opštinskih infrastrukturnih 
projekata  

•  Top-down approach : ministarstva definišu stratešku politiku i zahteve za 
finansiranje projekata  

• Bottom up approach :  JLS identifikuju i registruju projekte; uspostavljena 
mreža SLAP koordinatora u svim JLS i RRA 

• Sektorski pristup :  relevantnost sektorskih strategija i podrška u 
sprovođenju; integrisano sektorsko planiranje i finansiranje infrastrukture  

• Fleksibilnost : WEB baziran, višekorisnički sistem koji obezbeđuje 
izveštavanje, bodovanje; uključivanje modaliteta monitoringa i 
implementacije projekata   

• Transparentnost : objektivan sistem ocene projekata prema njihovoj 
zrelosti i kvalitetu  
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Prvi sastanak (23. nov. 2010. – 80) 
 

р.бр Тема Почетак завршета  

1 
Поздравно обраћање – Ђорђе Станичић, Генерални Секретар 

СКГО 10:30 10:4  

2 Представљање активности СЛАП тима – Недељко Ћурић 10:40 10:5  

3 Министарство за НИП – Милан Ђокић, државни секретар 10:55 11:1  

4 

Представљање дунавске стратегије и везе са СЛАПом – Сања 
Кнежевић, Кабинет потпредседника Владе за европске 
интеграције, Министарство за дијаспору, Ђорђо Прстојевић, 
помоћник министра 11:10 11:2  

5 

Представљање активности програма ПРОГРЕС и сарадња са 
СЛАПом – Душан Чукић 

Општина Ваљево, Мирјана Теофиловић 11:25 11:4  

6 Пауза за кафу 11:40 12:0  

7 

СЛАП информациони систем и управљање 
инфраструктурним пројектом локалне самоуправе - Милорад 
Росић 12:05 12:2  

8 

Управљање инфраструктурним пројектом локалне 
самоуправе и СЛАП упитник - Бора Обрадовић  12:20 12:3  

9 

СЛАП упитник (Поглавље 4.1. Стање пројектне 
документације) и Закон о планирању и изградњи – Милорад 
Росић 

12:35 12:5  

10 Конкурс ЕКО фонда – Никола Орловић 12:50 13:0  

11 Пауза за ручак и међусобни контакт СЛАП координатора 13:05 13:3  

12 МИСП – Сања Вемић 13:35 13:5  

13 

Приказ могућих модификација СЛАП-а уз дискусију – 
Љубиша Цветковић 13:50 14:0  

14 Дискусија – питања, предлози СЛАП координатора  14:05 14:3  
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Drugi (20. jun. 2011. – 65) 

20.06.2011.  

 – 10:30 Dolazak i registracija učesnika 
 

0 -10.40 
 
Uvodno obraćanje- Djordje Staničić, Generalni sekretar, SKGO  

 
 
 
 

0 – 11:30  
 
   

  
Finansiranje opštinske infrastrukture- prioriteti i planovi  
 

• Dragijana Radonjić- Petrovic, Državni sekretar Ministarstvo ekonomije i regionalnog ra  
(čeka se potvrda) 

• Nebojša Pokimica, Pomoćnik ministra Ministarstvo životne sredine, prostornog planira   
rudarsva (čeka se potvrda) 

 
 0 – 11:45  Pauza za kafu  

 
5 – 15:00 

 
Unapređenje  i korišćenje SLAP IS  
 Sektorski pristup razvoja SLAP IS i predstavljanje upitnika Ministarstva životne sredine, prostornog 

planiranja i rudarsva uz tehničku pomoć Programa podrške razvoju infrastrukture u oblasti zaštite  
sredine – SIDA 

 Korišćenje SLAP IS  u lokalnoj samoupravi- primer Pančeva  
 Korišćenje SLAP IS za GIS – primer Centra za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga   
 Priprema regionalnih infrastrukturnih projekata- iskustva Regionalne deponije Subotica- Aron S. B  

projektni menadžer, Regionalna deponija d.o.o. Subotica   
 Plan obuke SLAP Koordinatora, MISP  

 
0 – 16:00 Ručak 
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Treći (05. nov. 2012. – 83) 
САСТАНАК СЛАП КООРДИНАТОРА  

Београд, Хотел Палас, 05. новембар 2012. Године 
 

10.30-11.00 Регистрација учесника  
 
11.00-11.30 

 
Уводна обраћања 

- Ђорђе Станичић, генерални секретар Сталне конференције градова и 
општина  

- Ана Станковић, пројектни менаџер у Делегацији ЕУ  
 
11:30-14.30 

 
Инфраструктура у области ж ивотне  и СЛАП  ИС  

- Искуства министарства у коришћењу СЛАП ИС као инструмент за 
планирање и  програмирање фондова ЕУ, међународне помоћи  – 
представник Министарства енергетике, развоја и заштите животне 
средине  

- Недостаци у попуњавању секторских упитника у области животне 
средине, Недељко Ћурић, СЛАП Менаџер, СКГО 

- Дискусија  
 
Пословна инфраструктура и СЛАП ИС  

−  Представље секторских упитника – Борис Шћекић, експерт за развој 
пословне инфраструктуре, МИСП  

− Дискусија 
 
План обука за јединице локалне самоуправе кроз нови МИСП, ИПА 
2010  
 

14.30-15.30 Ручак 
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Četvrti (25. feb. 2013. - 83) 
10.00-10.30 Регистрација учесника  
 
 
 
10.30-11.30 

 
Уводнo обраћањe 
 

- Ђорђе Станичић, Генерални секретар Сталне конференције градова и 
општина  

 
Финансирање општинских инфраструктурних пројеката  
 

- Планирање и програмирање фондова ЕУ 2014-2020 (ИПА 2), 
Канцеларија за европске интеграције  

- Финансирање инфраструктурних пројеката из области туризма, 
Министарство финансијa и привреде, Сектор за туризам   

 
 
 
 
11.30-13.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Развој СЛАП ИС - базe општинских инфраструктурних пројеката   

 
- Oстварени резултати у развоју СЛАП ИС кроз ЕXCHANGE 3  и 

даљи развој у оквиру ЕXCHANGE 4 ,  
Стална конференција градова и општина   

- Измене у секторским упитницима и упутства за регистровање и 
ажурирање пројеката у СЛАП ИС, Стална конференција градова и 
општина 

- План обуке за  локалне самоуправе кроз програм МИСП ИПА 
2010,  
Михајло Јовановић, координатор за тренинге, МИСП ИПА 2010  

 
13.00-13.30 Пауза за кафу 
 
13.30- 
15.00  
 
 

 
- Основна питања и проблеми приликом регистрације пројеката 

у СЛАП ИС, општински и регионални СЛАП координатор  
- Дискусија.  
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Peti (08-09 okt. 2013. - 61) 
12.30 Регистрација учесника  
13.00 – 14.00 Смештај и ручак у хотелу  

14.00 - 16.00 

  
Уводна обраћања  
  
• Представник Сталне конференције градова и општина; 
• Јелена Спасић, помоћник министра, Министарство регионалног развоја и 

локалне самоуправе; 
• Представник Републичке дирекције за воде; 
• Недељко Ћурић, СЛАП менаџер; 
• Представник Канцеларије за европске интеграције (представљање методологије 

за одабир и приоритизацију инфраструктурних пројеката и веза са СЛАП 
информационим системом); 

• Увод у наставак рада, по групама. 
  

16.00 – 16.30 
  
Пауза за кафу  

  
  
  
16.30 – 18.00 
  
  
  
  
  

  
  
 Рад по групама (три тематске групе): 

1. Међуопштинска сарадња (Борис Шћекић, експерт за институционална 
питања и развој економске инфраструктуре, МИСП); 

2. Планирање комуникације и одрживост инфраструктурних пројеката 
(Сања Бабић, експерт за односе са јавношћу); 

3. Вештине комуникације, јавног и медијског наступа (Наташа Ристић, 
експерт за односе са јавношћу). 

За више информација, погледати тематске агенде у прилогу. 

19.00  Вечера  
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Peti (08-09 okt. 2013. - 61) 

9.00 - 10.30 Рад по групама  

10.30 - 11.00 Пауза за кафу  

11.00 - 12.30 Рад по групама  

12.30 -13.00  Пауза за кафу  

13.00 -14.00 Рад по групама  

14.00 -15.00  Ручак  

15.00 Одлазак  
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Šesti (08-09. okt. 2014) 
12.30 Регистрација учесника  
13.00 – 14.00 Смештај и ручак у хотелу  

14.00 - 15.00 

  
Уводна обраћања  
  
• Представник Сталне конференције градова и општина; 
• Иван Бишњак, државни секретар, Министарство државне управе и локалне 

самоуправе; 
• Растислав Крагић, саветник, Министарство рударства и енергетике (МРЕ), 

Сектор за енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије, Одсек за 
обновљиве изворе енергије  

• Недељко Ћурић, СКГО СЛАП менаџер; 
• Проф. Милорад Филиповић, Програм за подршку пројектима енертетске 

ефикасности локалних самоуправа у Србији (МЕГЛИП) 
  

14:45- 
15:15 

Представљање MIDIF Fonda ((Municipal Infrastructure Development Fund 
), подршка инфраструктурним пројектима локалних самоуправа у 
Србији, путем кредитних линија и израде пројеката путем техничке 
подршке, Peter Moelders  i Radomir Savić, 

15.15 –  
16.00 

Веза стратешког планирања и СЛАП ИС, Александар Маринковић, СКГО  

16.00 – 16.30 
  
Пауза за кафу  

16.30 –  
17.30 
  

Веза програмског буџета и СЛАП ИС, Недељко Ћурић, СЛАП менаџер  

  
  
  
17.30 – 18.00 
  
  
  
  
  

Представљање кредитне линије КfW Програма за подршку пројектима 
енертетске ефикасности локалних самоуправа у Србији (МЕГЛИП), 
проф. Милорад Филиповић, Меглип финансијски експерт 
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Šesti (08-09. okt. 2014) 
9.00 – 
10.00 

Извори финансирања за општинску инфраструктуру, Огњен Мирић, експерт 
за ЕУ фондове  

10.00 – 
11.00 

Представљање нових сектора - област „Енергетика“ у СЛАПу (1. део): 
Растислав Крагић, саветник у МРЕ, Борис Шћекић, МИСП експерт, Недељко 
Ћурић, СЛАП менаџер. 
Циљеви, кључни подаци, начин прикупљања, контроле и уноса у СЛАП, 
примери.  

11.00 - 11.30 Пауза за кафу  

11.30 - 12.30 

Представљање нових сектора - област „Енергетика“ у СЛАПу (2. део): 
Растислав Крагић, саветник у МРЕ, Борис Шћекић, МИСП експерт, Недељко 
Ћурић, СЛАП менаџер. 
Циљеви, кључни подаци, начин прикупљања, контроле и уноса у СЛАП, 
примери. 

12.30 -13.00  Пауза за кафу  

13.00 -14.00 Примери, питања СЛАП координатора и дискусија, Растислав Крагић, 
саветник у МРЕ 

14.00 -15.00  Ручак  

15.00 Одлазак  
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... I još MISP pomoć  
izvor: www.misp-serbia.rs 

• 10. -11. decembar 
2008, Beograd 

• 6 regionalnih obuka:  
– 5. okt. 2011. Kragujevac. 
– 25. okt. 2011. NIš 
– 3. nov. 2011. Zlatibor 
– 23. nov. 2011. Palić 
– 15. dec. 2011. Zrenjanin 
– 24. jan. 2012. Beograd 

 
 

• 24. maj 2012. Babe 
• 15. jun 2012. Niš 
• 14. nov.2012. Niš 
• 4. feb. 2014. Novi Sad 
• 25. mart 2014. Bg 
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1. Zastupanje i podrška u izradi zakonodavnog i strateškog 

okvira (reforma javnih finansija, izrada Plana za transformaciju 
JKP, izrada strateških planova)  

2. Unapređenje saradnje sa resornim ministarstvima u 
planiranju, pripremi i sprovođenju infrastrukturnih projekata 

3. Podržano je preko 30 projekata za izradu projektno- tehničke 
dokumentacije kroz EU fondove, EKOFond, NARR; 8 projekata 
odobreno za finansiranje iz fondova EU (oko 150 miliona 
evra) 

4. Unapređenje međuopštinske saradnje u oblasti komunalne 
infrastrukture (izrada različitih uputstava, unapređenje 
zakonodavnog okvira) 

5. Kontinuirano jačanje kapaciteta LS (strateško planiranje, 
finansijsko upravljanje, priprema i sprovođenje projekata u skladu 
sa procedurama EU, obuka za SLAP koordinatore)  

 
 

  

OSTVARENI REZULTATI  
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Коришћење података 
Техничка помоћ: Израда тендерске документације за: 
• 29, септембар 2008, 3. састанак Координационе групе за подршку 

развоју локалне самоуправе у Републици Србији - SLAP база 
података “project pipeline” је промовисана као једини званични 
извор података за ИПА програмирање од стране Министарства за 
финансије 

• Фонд за заштиту животне средине: 
– Јесен 2008-2009 године. Конкурс ЕКО ФОНДА где је СЛАП 

методологија била елиминаторна за доделу новца  
– Јесен 2011. Конкурс 28 пројеката из СЛАП система  

• Децембар 2011 Национална Агенција за Регионални развој (израда 
студије изводљивости) 

• 9. јануар 2012 Нови упитник – Министарство заштите животне 
средине, рударства и  просторног планиранја  

• Сарадња са АПР (Регистар подстицајних средстава) 
• Консултантске куће (март 2010) 
• Остали програми (“Дунавска стратегија”) 
• За израду Акционих планова општинских стратегија развоја 
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PRIMER: REGIONALNI SISTEM SNADBEVANJA VODOM U KOLUBARI (budžet 13 miliona evra)  

19 

` 

КORAK 1 
IDENTIFIKACIJA 

PROJEKTA: lokalni 
strateški dokumenti, 

Direkcija za vode 
јеsen 2008. 

КОRАК 2 
 

REGISTRACIJA 
PROJEKATA (SLAP 

IS) 
jesen 2008. 

КОRАК 3 
 ZA STUDIJU 

OPRAVDANOSTI 
Nadzorni odbor 

januar 2009. 

КОRАК 4 
 PRIPREMA 

STUDIJE 
OPRAVDANOSTI  
МISP 3.-8.2009. 

КОRАК 5 
 

 ODOBRAVANJE 
STUDIJE(RS, ЕU) 

октоbаr 2009. 

КОRАК 6 
 

 RADNA GRUPA ZA 
PROJEKAT 
маrt 2010. 

КОRАК 7 
 SPORAZUM O 
FINANSIRANJU  
Nadzorni odbor  

мај. 2010. 

КОRАК 8 
TEHNIČKI 
PROJEKAT,TENDER 

avgust  2010.- 
avgust 2011. 

КОRАК 9 
 

 JAVNE NABAVKE,  
IZGRADNJA  
2012.-2013. 
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SLAP – akcioni plan  
PRIORITET  1 - Poboljšati kvalitet životne sredine strateškim upravljanjem otpadom na teritoriji opštine i 
obezbediti odgovarajuće snabdevanje vodom i zaštitu voda 

VIZIJA – XXXXX je mesto sa razvijenom komunalnom infrastrukturom, očuvanom zdravom životnom 
sredinom, održivim korišćenjem prirodnih resursa, značajnim udelom alternativnih izvora energije koji 
čine preduslove dobrog kvaliteta za zdrav život i socijalni razvoj zajednice.  
STRATEŠKI CILJ 1.1. – Uspostavljen efikasan sistem strateškog upravljanja otpadom 

br. Specifični 
cilj  (merljiv ) 

Projekti ili 
akcije ili 
aktivnosti 
 

Partneri 
(identifikacija 
uloga i 
odgovornosti 
svakog 
pojedinačnog 
partnera) 

Vremenski 
okvir 
(vremenski 
okvir za 
svaku 
pojedinačnu 
aktivnost ) 

Sredstva iz:  
- gradskog 
budžeta  

- centralne 
vlade 

- međunarodnih 
donatora 

- privatnog 
sektora 

- partnera 

Indikatori 
(iz Izveštaja o održivosti)  

1 

20% 
domaćinstava 
u naseljima 
priključeno na 
kanalizacionu 
mrežu 

 
Završetak 
izgradnje 
deonice L9 
kanalizacione 
mreže   
 

- Opštinska 
direkcija 
za… 

- JKP 
Usluge  

- 
Ministartsv
o finansija 

- EU/IPA  

2010 – 
2012. 

1.000.000 
EUR iz: 
- opštinskog 
budžeta  
(15%) 

- NIP-a (35%) 
- 
Međunarodni
h kreditnih 
linija (50%) 

- Broj domaćinstava 
priključenih na 
kanalizacionu mrežu 
(Indikator 1.1) 
- Kvalitet vode 
(Indikator 1.2) 
- Gradska 
kanalizaciona mreža: 
završene deonice 
(specifičan indikator) 

  IZVOR PODATAKA: (“Project pipeline”) - SLAP 
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SLAP i PKI (Priručnik za planiranje kapitalnih investicija, 
oktobar 2012, MSP IPA 2010) 



www.exchange.org.rs 

SEIO (PPF5) 

• www.ppf5.rs (novembar 2012-novembar 2014) 
 

• Methodology for Selection and Prioritization of Infrastructure 
Projects (PPF) – početak maja 2013, finale sredinom oktobra 2013 

 
– Doprinos projekta ostvarenju strateških odluka (Relevantnost 

projekta) 
– Institucionalni okvir i kapaciteti za realizaciju projekata 
– “Zrelost projekta” (spremnost projektne dokumentetacije) 

 
 

http://www.ppf5.rs/


www.exchange.org.rs 

1. Prikupljanje podataka o postojećim infrastrukturnim projektima (“project 
pipeline”, SLAP, ministarstva, sektorske strategije)  

2. Identifikacije šire liste projekata putem popunjenih PIF (Project Identification 
Form) i unos u ISDACON 

3.   Ocena strateške relevantnosti (eliminacioni korak)   

4.   Kraća lista strateški relevantnih projekata 

5. Analiza nedostataka: 
Obim projekta (Ciljevi, vrsta investicije, identifikacija opcija )   
Tehnički elementi (prostorna, planska i tehnička dokumentacija) 
Institucionalni okvir (postojanje i kapacitet institucija) 
Finansijski/ekonomski elementi (pokriće troškova / izvodljivost) 
Elementi zaštite životne sredine/društveni aspekti  

6. Konačna lista prioritetnih projekata (biće u ISDACON) 

Priprema projekata prema zahtevima zakonodavstva Srbije i EU 
procedurama 

2. Project 
identification form 
(PIF)  

3. Strategic 
Relevance 
Assessment 
criteria (from PIF)  

5. Upitnik za analizu 
nedostataka / izveštaj + 
projektna dokumentacija 



www.exchange.org.rs 

Za više invormacija : 
www.skgo.slap.org  

 
Ili zovite: 

Недељко Ћурић, SLAP manager  
Tel:011 3223 446 

mob: 064 870 3350 
nedeljko.curic@skgo.org  

 

http://www.skgo.slap.org/
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