Аналитичке картице стратешких приоритета
Просторног плана Републике Србије
и његовог Програма имплементације

Од 292 стратешка приоритета Просторног плана Републике Србије 125 је детаљно
разрађено попуњавањем аналитичких картица у сарадњи са надлежним институциjама и
обрађивачима просторног плана. У овом документу се налазе аналитичке картице на
основу којих је попуњена табела 2 у Програму имплементације ППРС за период од 2011.
до 2015. године. На страни 11. Програма имплементације предвиђено је да аналитичке
картице буду постављене на интернет презентацији Републичке агенције за просторно
планирање.
Аналитичке картице стратешких приоритета попуњене су у сарадњи са релевантним
актерима просторног развоја пре израде коначне верзије Програма имплементације и биле
су основ за ираду табеле 2.
Кроз Годишње извештаје о реализацији Просторног плана Републике Србије чија је израда
предвиђена чланом 58. став 5. Закона о планирању и изградњи биће ажурирано стање
реализације стратешких приоритета из аналитичких картица које се налазе у овом
документу. Такође кроз Годишње извештаје постоји могућност додавања нових картица са
разрадом стратешких приоритета Просторног плана Републике Србије који се налазе у
другом делу поглавља IV иза табеле 2 и из наведених разлога нису били детаљно
разрађени током израде Програма имплементације.
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А. Приоритетна активност 1
Стратешки приоритет

успостављање информационог система о пољопривредном
земљишту,
компатибилним
системима
географске
информатике, у циљу формулисања и спровођења земљишне
политике у складу са законима ЕУ
Поглавље ППРС-а
1.1.1. Коришћење пољопривредног земљишта
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
МПТШВ
Хоризонтална сарадња
РГЗ, МФ
Вертикална сарадња
Јединице локалне самоуправе
Могућности партнерства
/
В. Финансијска средства
Цена / вредност
450.000.000 динара
Извори финансирања
Додатни приход органа, буџет РС, (средства из ЕУ фондова)
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
3 године
Почетак
2012.
Крај
2014.
Фазе
3 фазе
Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
50. Број предузећа у области иновација
утиче реализација приоритета
73. Удео култивисаних подручја
99. Чланство у међународним организацијама и мрежама
сарадње
Веза са циљем
2.3 Унапређење технолошког нивоа регионалних економија
(аспект иновација и know-how технологија у економији)
3.2 Рационално заузимање замљишта
5.1 Учешће у програмима трансграничне и међурегионалне
сарадње
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Финансијска средства, израда информационог система
Републичког
геодетског
завода,
обезбеђивање
ортофотоснимака или сателитских снимака, обезбеђивање
дигиталних катастарских планова од РГЗ
Могућа решења
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А. Приоритетна активност 2
Стратешки приоритет

eвидентирање терена угрожених процесима водне и еолске
ерозије, одређивање и контрола спровођења одговарајућих
радова и мера заштите земљишта на тим теренима;
карта ерозије Републике Србије и биланс продукције и проноса
наноса у сливовима
Поглавље ППРС-а
1.1.1. Коришћење пољопривредног земљишта
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
МЖСРПП (Агенција за заштиту животне средине)
Хоризонтална сарадња
МПТШВ
Вертикална сарадња
Јединице локалне самоуправе
Могућности партнерства
Факултети, Институти
В. Финансијска средства
Цена / вредност
80.000.000 динара
Извори финансирања
МСЖСРПП и МПТШВ
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
2
Почетак
2012.
Крај
2013.
Фазе
2
Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
83. Насеља и култивисана подручја потенција потенцијално
утиче реализација приоритета
угрожена од поплава
85. Насеља са ризиком од клизишта
Веза са циљем
3.5 Заштита од природних непогода
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Могућа решења
Коментар
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А. Приоритетна активност 3
Стратешки приоритет
имплементација Стратегије развоја шумарства
Поглавље ППРС-а
1.1.2. Шуме и шумско земљиште
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
МПТШВ
Хоризонтална сарадња
МЖСРПП, МФ и друга министарства, научне институције,
јавна предузећа идр.
Вертикална сарадња
Вертикална интеграција је условљена пре свега просторно
функционалом поделом утврђеном законом о шумама-шумско
подручје, газдинска јединица, одељење или организационо-ЈП,
Шумска газдинства, шумска управа
Могућности партнерства
В. Финансијска средства
Цена / вредност
9.200 милиона динара годишње
Извори финансирања
МПТШВ, Минстарство финансија, Страни капитал нпр.
фондови трговине угљеником
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
у континуитету
Почетак
2010.
Крај
Фазе

Д. Индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
утиче реализација приоритета

Веза са циљевима
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Могућа решења

46. Удео пољопривреде, шумарства и рибарства у додатој
вредности региона
63. Коришћење земљишта (пољопривредно, шумско, играђено,
водне површине) (CORINE)
2.2 Диверзификованост регионалне економије
3.1 Очување природних ресурса
Недостатак финансијских средстава
Увећање степена активности (инвентивности) свих учесника у
процесу инплементације Стратегије
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Стратешки приоритет
доношење Стратегије управљања дивљачима и ловством
Поглавље ППРС-а
1.1.2. Шуме и шумско земљиште
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
МПТШВ
Хоризонтална сарадња
МЖСРПП, МЕРР, друга министарства, научне институције,
ЈЛС
Вертикална сарадња
Вертикална интеграција је условљена пре свега просторно
функционалом поделом утврђеном законом о ловству-од
државе ка ловном подручју до ловишта.
Могућности партнерства
В. Финансијска средства
Цена / вредност
15.000.000 динара
Извори финансирања
МПТШВ, Ловачки савез Србије
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
Две године
Почетак
2011.
Крај
2013.
Фазе
- фаза припреме;
- оперативна фаза;
- фаза израде, и
- фаза реализације и праћења.
Д. Индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
90. Нестајање/развој природних предела у целини
утиче реализација приоритета
Веза са циљевима
4.1 Лимитирано самњивање природних подручја – заштита
природних станишта и очување биодиверзитета
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Процес формирања ловишта је у току
Могућа решења
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А. Приоритетна активност 5
Стратешки приоритет
Активности

Развој и заштита високопланинских подручја - Голија
одрживи развој туризма
инфраструктурно опремање
повезивање села уз унапређење пољопривреде и других
комплементарних делатности
унапређење статуса заштићеног природног добра – МАВ
Поглавље ППРС-а
1.1.4. Високопланинска подручја
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
МЕРР, МЖСРПП
Хоризонтална сарадња
МИЕ, МКИИ, МПТШВ
Вертикална сарадња
Скијалишта Србије, ТОС, ЗЗП, ЗЗСКПС, локална самоуправа
(Рашка, КВ, НП, Ивањица, Сјеница), UNESCO
Могућности партнерства
ТОС, приватни сектор (ЈПП), НВО......
В. Финансијска средства
Цена / вредност
4.000.000.000 динара
Извори финансирања
Буџети РС (преко ресорних министарстава), локалне
самоуправе, ЈПП, донације....
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
4
Почетак
2011.
Крај
2015.
Фазе
Према годишњим програмима (I фаза: израда планске и
техничке документације где недостаје)
Д. Индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
91. Заштићена природна подручја
утиче реализација приоритета
96. Број туриста и туристичких ноћења годишње
Веза са циљевима
4.1 Лимитирано самњивање природних подручја – заштита
природних станишта и очување биодиверзитета
4.3 Унапређење регионалних потенцијала за туризам и
креативне индустрије
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
велики број активности које треба координисати
Могућа решења
подручје је покривено просторним планом подручја посене
намене
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Стратешки приоритет

Израда Елабората о резервама угља у Колубарском басену и
одговарајуће студијске документације за перспективна поља
''Поље Радљево'', ''Поље Звиздар'' и ''Поље Шопић-Лазаревац''
Поглавље ППРС-а
1.1.5 Минералне сировне
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
ЕПС
Хоризонтална сарадња
МЖСРПП
Вертикална сарадња
Општине Лазаревац, Лајковац и Уб
Могућности партнерства
В. Финансијска средства
Цена / вредност
30.000.000 динара
Извори финансирања
Сопствена средства ЕПС-а
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
4 године
Почетак
2012.
Крај
2015.
Фазе
Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
45. Запосленост по економским делатностима
утиче реализација приоритета
79. Обновљива енергија у укупној производњи енергије
82. Број и % становника насеља у зонама загађења од
индустријских/рударских/енергетских постројења
Веза са циљем
2.2 Диверзификованост регионалне економије
3.3 Одрживо коришћење енергије
3.4 Здрава животна средина и превенција хазарда
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Могућа решења
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Стратешки приоритет
Активности

Санација и ремедијација црних тачака (hot spots)
а) РТБ Бор - санација и ремедијација флотацијског јаловишта и
топионице; ремедијација напуштених флотацијских јаловишта,
изградња новог кривељског колектора/тунела; изградњa нове
топионице са реконструкцијом фабрике сумпорне киселине
б) Колубарски лигнитски басен – рекултивација и ремедијација
в) Костолачки лигнитски басен – рекултивација и ремедијација
г) Велики бачки канал – санација и ремедијација
Поглавље ППРС-а
1.2.1. Елементи животне средине
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
МЖСРПП, МИЕ, МПТШВ
Хоризонтална сарадња
Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и
одрживи развој
Вертикална сарадња
а) РТБ Бор; општина Бор
б) ЈП ЕПС; РБ „Колубара“ Лазареавац; општине Лазаревац,
Обреновац, Уб, Лајковац;
в) ЈП ЕПС; TE Костолац, град Пожаревац,
г) општина Врбас
Могућности партнерства
В. Финансијска средства
Цена / вредност
а) 2.040.000.000 динара
12.240.000.000 динара
б) 35.000.000.000 динара
в) 15.000.000.000 динара
г) 5.000.000.000 динара
Извори финансирања
/
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
Почетак
а) 2011; 2011.
б) 2012.
в) 2012.
г) 2011.
Крај
а) 2013; 2014.
б) 2017.
в) 2017.
г) 2014.
Фазе
Д. Индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
65. Квалитет вода водотака (класе квалитета)
утиче реализација приоритета
81. Број и % становника насеља који су изложени сталном и
учесталом прекомерном загађењу ваздуха
82. Број и % становника насеља у зонама загађења од
индустријских/рударских/енергетских постројења
Веза са циљевима
3.1 Очување природних ресурса
3.4 Здрава животна средина и превенција хазарда
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Могућа решења
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Стратешки приоритет

Изградња постројења за одсумпоравање и денитрификацију у
термоенергетским постројењима, и уградња нових или
реконструкција постојећих електрофилтера у постројењима
која емитују суспендоване честице изнад ГВЕ и која
представљају највећи ризик по животну средину и здравље
Поглавље ППРС-а
1.2.1. Елементи животне средине
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
МИЕ
Хоризонтална сарадња
МЖСРПП
Вертикална сарадња
ЈП ЕПС
Могућности партнерства
/
В. Финансијска средства
Цена / вредност
60.000.000.000 динара
Извори финансирања
Сопствена средства ЈП ЕПС, донације, кредити
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
7 година
Почетак
2011.
Крај
2017.
Фазе
/
Д. Индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
81. Број и % становника насеља који су изложени сталном и
утиче реализација приоритета
учесталом прекомерном загађењу ваздуха
82. Број и % становника насеља у зонама загађења од
индустријских/рударских/енергетских постројења
Веза са циљевима
3.4 Здрава животна средина и превенција хазарда
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Могућа решења
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Стратешки приоритет
Активност

Побољшање квалитета површинских и подземних вода
Израда плана управљања водама за непосредни слив Дунава
(ICPDR)
Поглавље ППРС-а
1.2.1. Елементи животне средине
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
МПТШВ
Хоризонтална сарадња
Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и
одрживи развој
Вертикална сарадња
Међународна комисија за заштиту реке Дунав (ICPDR)
Могућности партнерства
ЈП Србијаводе, ЈП Воде Војводине
В. Финансијска средства
Цена / вредност
3.000.000 динара
Извори финансирања
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
2 године
Почетак
2012.
Крај
2013.
Фазе
Д. Индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
65. Квалитет вода водотока (класе квалитета)
утиче реализација приоритета
66. Квалитет подземне воде
98. Број пројеката са међународним учешћем
Веза са циљевима
3.1 Очување природних ресурса
5.1 Учешће у програмима и пројектима трансграничне и
међурегионалне сарадње
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Могућа решења
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Подстицање рационалног коришћења природних ресурса,
подстицање коришћења секундарних сировина, смањење
емисије загађујућих материја и увођење чистије производње
Активности
реконструкција, цементара и железара у складу са техничким
захтевима за коинсинерацију, уз увођење BAT за цементаре и
железаре, етапно увођење и примена стандарда ISO 14000 за
управљање животном средином у предузећима, и у другој фази
изградња и увођење система ЕМАЅ
а) Холцим (Србија) фабрика цемента Нови Поповац
(аутоматска мерна станица за квалитет ваздуха;систем за
редукцију емисије азотових оксида; инсталација прогушивача
буке
на
главне
емитере;постројење
за
редукцију
шестовалентног хрома у цементу;даљинска контрола
потрошње воде и контрола количине испуштене воде у
реципијенте; складиштење и аутоматско дозирање коректива и
адитива; аутоматско отпрашивање путева за копове)
б) ЛФБЦ (Унапређење технолошке линије у складу са
захтевима за коинсинерацију, уз увођење BAT током
дефинисаног периода прилагођавања. У захтеву за добијање
IPPC дозволе наведене су предвиђене активности у периоду
прилагођавања: унапређење енергетске ефикасности (систем
управљања електричном енергијом); додатна континуална
мерења емисије загађујућих материја у ваздух (суспендоване
честице, ТОC, HCl, HF, метали, PCDD/F), као и систем улазне
контроле свих потенцијалних алтернативних горива; одрживо
дугорочно решење за редукцију емисије SO2; целисходно
решење за третман отпадних вода)
Поглавље ППРС-а
1.2.1. Елементи животне средине
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
МЖСРПП
Хоризонтална сарадња
МЕРР, МИЕ
Вертикална сарадња
Холцим (Србија) фабрика цемента Нови Поповац, ЛФБЦ,
Могућности партнерства
/
В. Финансијска средства
Цена / вредност
а) 650.000.000 динара
б) /
Извори финансирања
Сопствена средства предузећа
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
5 година
Почетак
а) 2011.
б) 2011.
Крај
а) 2015.
б) 2015.
Фазе
Д. Индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
утиче реализација приоритета
Веза са циљевима
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Могућа решења
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Подстицање рационалног коришћења природних ресурса,
подстицање коришћења секундарних сировина, смањење
емисије загађујућих материја и увођење чистије производње
Активности
реконструкција, цементара и железара у складу са техничким
захтевима за коинсинерацију, уз увођење BAT за цементаре и
железаре, етапно увођење и примена стандарда ISO 14000 за
управљање животном средином у предузећима, и у другој фази
изградња и увођење система ЕМАЅ
в) Титан Цементара Косјерић д.о.о. (Неопходне
модификације (изградња, инсталација опреме) постројења у
циљу: омогућавања коришћење СРФ-а – горива добијеног из
отпада, и то првенствено из комуналног отпада, уз смањење
употребе фосилних горива; повећања удела секундарних
сировина (високопећне шљаке и сувог електрофилтерског
пепела) у технолошком поступку производње клинкера и
цемента, уз смањење коришћења природних сировина)
г) U.S.S.Serbia d.o.o. (Изградња затвореног система воде за
хлађење компресорске станице и хлађење кисеоничких копаља
– уштеда природних ресурса; уградња система за отпрашивање
на станици за аргонирање – смањење емисије загађујућих
материја; реконструкција електрофилтера #2 и #3 на
агломашини 2 - смањење емисије загађујућих материја; замена
електрода на новом филтерском постројењу агломерације смањење емисије загађујућих материја; изградња постројења за
управљање отпадом – подстицање коришћења секундарних
сировина)
Поглавље ППРС-а
1.2.1. Елементи животне средине
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
МЖСРПП
Хоризонтална сарадња
МЕРР, МИЕ
Вертикална сарадња
Титан Цементара Косјерић д.о.о, U.S.S.Serbia d.o.o.
Могућности партнерства
/
В. Финансијска средства
Цена / вредност
в) 800.000.000 динара
г) 1.216.280.000 динара
Извори финансирања
Сопствена средства предузећа
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
5 година
Почетак
в) 2011.
г) 2011.
Крај
в) 2015.
г) 2012.
Фазе
Д. Индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
утиче реализација приоритета
Веза са циљевима
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Могућа решења
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успостављање и проширење мониторинга и даље развијање
регистра извора загађивања
Активност
а) Успостављање мониторинга загађивача у складу са чланом
72. Закона о заштити животне средине
б) Даљи развој Националног регистра извора загађивања у
Агенцији за заштиту животне средине
Поглавље ППРС-а
1.2.1. Елементи животне средине
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
МЖСРПП (Агенција за заштиту животне средине)
Хоризонтална сарадња
Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и
одрживи развој, Локалне самоуправе.
Вертикална сарадња
Могућности партнерства
Индустрија, Привредна комора, СКГО, Друга удружења
индустрије.
В. Финансијска средства
Цена / вредност
а) /
б) 1.000.000 дин
Извори финансирања
а) Загађивачи, у складу са чланом 72.
б) Буџет
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
У фази имплементације на годишњем нивоу
Почетак
Крај
Фазе
Д. Индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
81. Број и %становника насеља који су изложени сталном и
утиче реализација приоритета
учесталом прекомерном загађењу ваздуха
Веза са циљевима
3.4 Здрава животна средина
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Непоштовање рокова за достављање података од стране
загађивача.
Достављање непотпуних или недовољно квалитетних података.
Могућа решења
Још боља сарадња са Инспекцијом животне средине МЖСРПП

Национални регистар извора загађивања дефинисан је Правилником о методологији за израду националног
и локалног регистра извора загађивања објављеном у „Службеном гласнику РС“ 91/2010 и више се не зове
Интегрални катастар загађивача с обзиром да је усвајањем новог правилника престао да важи Правилник о
методологији за израду Интегралног катастра загађивача „Службени гласник РС“ 94/07
http://www.sepa.gov.rs/index.php?id=18&akcija=showAll
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изградња осам регионалних центара за управљање отпадом регионалних депонија са постројењима за сепарацију
рециклабилног отпада, трансфер станицама и центрима за
одвојено сакупљање рециклабилног отпада - рециклажним
двориштима (папир, стакло, пластика, лименке и др)
Поглавље ППРС-а
1.2.2. Управљање отпадом
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
МЖСРПП
Хоризонтална сарадња
/
Вертикална сарадња
локалнe самоуправe
Могућности партнерства
удружене општине, ЈПП
В. Финансијска средства
Цена / вредност
24.000.000.000 динара
Извори финансирања
локални буџети, Фонд за заштиту животне средине, IPA, SIDA,
EBRD...
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
четири године
Почетак
2011.
Крај
2014.
Фазе
Д. Индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
86. количина насталог оптада
утиче реализација приоритета
87. количина прикупљеног отпада
89. проценат укупне количине отпада који се рециклира
Веза са циљевима
3.6 Смањење количине отпада, повећање рециклирања
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Могућа решења
Стратегија управљања отпадом предвиђа изградњу 12 депонија
до 2014.
Oвај приоритет je преузет у ППРС, активности које воде ка
реализацији нових депонија су започете у више од осам
регионалних центара (Бањица код Нове Вароши, Халово код
Зајечара, Лапово, Лесковац, Суботица, Петровац, Колубара,
Кикинда, Пирот, Ужице, Јагодина ...) Стратешки приоритет
ППРС је да депоније буду завршене у осам центара.
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успостављање система за сакупљање и третман посебних
токова
отпада
(отпадних
уља,
отпада
од
електричних/електронских производа, истрошених батерија и
акумулатора, отпадних гума, отпадних возила, амбалажног
отпада и др)
Поглавље ППРС-а
1.2.2. Управљање отпадом
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
МЖСРПП, Агенција за заштиту животне средине
Хоризонтална сарадња
/
Вертикална сарадња
локалне самоуправе
Могућности партнерства
приватни партнери
В. Финансијска средства
Цена / вредност
3.200.000.000 динара (према Стратегији управљања отпадом)
Извори финансирања
приватни капитал, ЈКП, индустрија, локална самоуправа
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
4 године
Почетак
2011.
Крај
2014.
Фазе
/
Д. Индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
89. проценат укупне количине отпада који се рециклира
утиче реализација приоритета
Веза са циљевима
3.6 Смањење количине отпада, повећање рециклирања
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Могућа решења

15

А. Приоритетна активност 14
Стратешки приоритет

изградња централног постројења за физичко-хемијски третман
опасног отпада и изградња пет централних регионалних
складишта опасног отпада у Републици Србији у складу са
наводима из Просторног плана
Поглавље ППРС-а
1.2.2. Управљање отпадом
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
МЖСРПП
Хоризонтална сарадња
Министарство финансија
Вертикална сарадња
Локална самоуправа на чијој територији се налази постројење
Могућности партнерства
/
В. Финансијска средства
Цена / вредност
1.500.000.000 динара - централно постројење
1.000.000.000 динара - регионална складишта
Извори финансирања
IPA, Фонд за заштиту животне средине
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
Четири године
Почетак
2011.
Крај
2014.
Фазе
/
Д. Индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
88. укупна количина произведеног индустријског отпада
утиче реализација приоритета
годишње
Веза са циљевима
3.6 Смањење количине отпада, повећање рециклирања
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Могућа решења
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спровођење програма мултидисциплинарних истраживања
локалних промена климе и утицаја климатских промена на
пољопривреду, шумарство, водопривреду, енергетику,
биодиверзитет и екосистеме, инфраструктуру и здравље
становништва и израда секторских планова и програма
адаптације и ублажавања климатских промена
Поглавље ППРС-а
1.2.3. Ефекти климатских промена
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
РХМЗ
Хоризонтална сарадња
МЖСРПП, МПТШВ, МИE, МЗ
Вертикална сарадња
Kабинет Председника Владе
Могућности партнерства
Светска метеоролошка организација, EUMETNET, MeteoFrance, Национална метеоролошка служба САД, UNFCCC и
IPCC секретаријат.
В. Финансијска средства
Цена / вредност
300.000.000 динара
Извори финансирања
Фонд за заштиту животне средине Републике Србије, Буџетски
фонд за шуме Републике Србије, Буџетски фонд за воде
Републике Србије, Буџет Републике Србије
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
Пет година
Почетак
Јануар 2012.
Крај
Децембар 2016.
Фазе
I фаза - Адаптација (2012-2013); II фаза – Ублажавање (20142015); III фаза – Обједињени Извештај (2016)
Д. Индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
80. Потрошња енергије према изворима и врсти корисника
утиче реализација приоритета
81. Број и % становника који су изложени сталном и учесталом
прекомерном загађењу ваздуха
82. Број и % становника насеља у зонама загађења од
индустријских/рударских/енергетских постројења
Веза са циљевима
3.3 Смањење утицаја саобраћаја на животну средину и
одрживо коришчење енергије
3.4 Здрава животна средина и превенција хазарда
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Одлив кадрова из Србије, Стопирање пројекта успостављања
суперкомпјутерског центра у Србији (пројекат ”Плави Дунав”).
Могућа решења
Ангажовање српских научника из дијаспоре или страних
стручњака. Изнајмљивање рачунарских ресурса (скупо).
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развој климатског мониторинг система и база просторних
података и информација о локалним и регионалним променама
климе, укључујући информације о климатским екстремним
појавама и непогодама, рањивости појединих подручја, ради
њиховог коришћења у стратешком планирању и планирању
просторног развоја
Поглавље ППРС-а
1.2.3. Ефекти климатских промена
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
РХМЗ
Хоризонтална сарадња
Агенција за заштиту животне средине, МЖСРПП, МПТШВ
Вертикална сарадња
Влада Републике Србије
Могућности партнерства
Светска метеоролошка организација, EUMETNET, Meteo
France
В. Финансијска средства
Цена / вредност
1.000.000.000 динара
Извори финансирања
Буџет Републике Србије, Фонд за заштиту животне средине
Републике Србије, Буџетски фонд за шуме Републике Србије,
Буџетски фонд за воде Републике Србије, ИПА фонд ЕУ,
билатерални донатори
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
Пет година
Почетак
Јануар 2011.
Крај
Децембар 2015.
Фазе
Континуални пројекат
Д. Индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
50. Број предузећа у области иновација
утиче реализација приоритета
81. Број и % становника који су изложени сталном и учесталом
прекомерном загађењу ваздуха
99. Чланство у међународним организацијама и мрежама
сарадње
Веза са циљевима
2.3 Унапређење технолошког нивоа регионалних економија
(аспект иновација и know-how технологија у економији)
3.4 Здрава животна средина и превенција хазарда
5.1 Учешће у програмима трансграничне и међурегионалне
сарадње
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Могућа решења
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Повећање укупне површине под заштитом до 10% територије
Републике Србије кроз проглашење нових заштићених
подручја
Поглавље ППРС-а
1.3.1/2. Природно наслеђе и биодиверзитет
Б. Одговорност за реализацију активности
Главна одговорност
МЖСРПП, ПСУГЗЖС, ЗЗПС, ПЗЗП, локалне самоуправе
Хоризонтална сарадња
РГЗ, надлежна министарства (МПТШВ, МЕРР, МКИИД, МИЕ)
и покрајински секретаријати
Вертикална сарадња
локална самоуправа, корисници, НВО, управљачи
Могућности партнерства
В. Финансијска средства
Цена / вредност
350 милиона динара просечно годишње (или 1.400.000.000 за
четири године); ова сума подразумева трошкове израде студија
заштите, проглашења и учешћа (државе, покрајине и локалне
самопураве) у управљању заштићеним подручјима
Извори финансирања
Буџет (РС, АПВ и јединице локалне самоуправе)
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
Почетак
2011.
Крај
2015.
Фазе
Д. Индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
91. Заштићена природна подручја
утиче реализација приоритета
70. Фрагмнтациони индекс
Веза са циљевима
4. Заштићено и одрживо коришћено, природно и културно
наслеђе и предео
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
- Спорост интересорног усаглашавања у поступку проглашења
- Супростављеност еколошког и развојног интереса у
утврђивању зона са различитим режимима заштите
- Тешкоће у обезбеђивању ортофото снимака и података у вези
са катастарским површинама приликом израде студија
- Непотпуно вредновање социо-економских ефеката
(последица) проглашења заштићених подручја у студијама
заштите
Могућа решења
- Успостављање брже процедуре доношења аката о заштити
У складу са десетогодишњим планом ПЗЗП (распон приказује године рада на валоризацији са циљем
стављања под режим заштите, док је крајња година израде студије и предавања надлежном органу): КарашНера 2011, Русанда 2011, Горња Тиса и Доња Тиса 2011- 2013, Потамишје 2011-2013, Капетански рит 2013,
Босутске шуме 2012-2015, Фрушкогорски лесни плато 2011-2013 и Лесни профил „Циглане“ у Руми 2011
Стратешки приоритет/циљ постиже се израдом студија заштите и проглашењем/успостављањем 40
заштићених подручја (од тога 9 на територији АПВ) површине веће од 500 ha и у различитим врстама и
категоријама, на основу Закона о заштити природе; 75% (три четвртине) планиране површине од 4%
националне територије прогласиће се заштићеним у оквиру следећих подручја: Рудник, Златибор, Ђетиња,
Гоч, Жељин, Столови, Озрен-Јадовник, Камена Гора, Пештер-Дуга долина, Пештерско поље (Карајукића
бунари), Рас-Сопоћани, Мали Рзав, Радан, Дукат, Јерма, Сува планина, Кучај са Бељаницом, Ртањ, Мала
Врбица, Караш-Нера, Окањ бара, Русанда, Потисје, Потамишје, Босутске шуме, Фрушкогорски лесни плато.
Према Програмима заштите природних добара за РС и АПВ на основу члана 104. Закона о заштити природе
(„Службени гласник РС“ бр. 36/09, 88/10, 91/10)
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Ревизија статуса (врсте, категорије, режими и границе заштите)
раније проглашених заштићених подручја и усклађивање са
важећом законском регулативом
Поглавље ППРС-а
1.3.1/2. Природно наслеђе и биодиверзитет
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
МЖСРПП, ПСУГЗЖС, ЗЗПС, ПЗЗП
Хоризонтална сарадња
Надлежна министарства и покрајински секретаријати
Вертикална сарадња
управљачи, локална самоуправа, корисници, НВО, научне
институције
Могућности партнерства
В. Финансијска средства
Цена / вредност
као и претходно
Извори финансирања
Буџет (РС, АПВ и јединице локалне самоуправе)
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
Почетак
2012.
Крај
2014.
Фазе
Д. Индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
91. Заштићена природна подручја
утиче реализација приоритета
Веза са циљевима
4.1 Лимитирано смањивање природних подурчја – заштита
природних станишта и очување биодиверзитета
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
- Спорост администрације
- Ревизија раније заштићених подручја, захтева поновну
валоризацију подручја и израду нових студија (кратак рок)
- Преклапање интереса
- Финансијска средства
Могућа решења
- Установљење брже процедуре за доношење аката о заштити
- Јачање капацитета стручних кућа, усаврашвање техника рада,
методологија приказа резултата тј. садржина студија заштите
У складу са десетогодишњим планом ПЗЗП (распон приказује године рада на ревизији заштићених подручја,
док је крајња година израде студије и предавања надлежном органу): НП Фрушка гора 2011, ПП Бегечка
јама 2011, ПП Тиквара 2011, ПП Палић 2011, ПП Мaли вршачки рит 2011, СП Поњавица 2012, СРП
Засавица 2012, ПП Јегричка 2012, ПП Стара Тиса 2012, СРП Селевењске пустаре, 2012-2013
Стратешки приоритет/циљ постиже се израдом студија којима се предлаже ревизија заштитног статуса 80
(од тога 10 у АПВ) раније проглашених заштићених подручја у погледу врсте, категорије, режима и граница
и доношењем нових аката о проглашењу тих подручја; најзначајнија од тих подручја, по садашњој величини
или планираном проширењу, очуван ости и укупним вредностима су: национални паркови Фрушка гора,
Ђердап, Тара и Копаоник (за које се доносе посебни, нови закони), Палић, Селевењске пустаре,
Карађорђево, Тиквара, Поњавица, Јегричка, Пашњаци велике дропље, Озренске ливаде, Милешевка,
резервати (на Јеловој гори, паљевине, Гутавица, Поглед, Белег, Ивље, Кукавица, Каленић, Увац и др),
објекти гео-наслеђа заштићени као споменици природе (Вратна, Замна, Шупља стена, Дубочка, Петничка,
Хаџи-Проданова, Петрлашка, Буковичка/Јаворска пећина, поток и водопад Бигар, извор Промуклица и др);
очекује се да ће се кроз ревизију укупна површина заштићених подручја повећати за 30000 хектара (0,3 %
нац.тер.)
Према Програмима заштите природних добара за РС и АПВ на основу члана 104. Закона о заштити природе
(„Службени гласник РС“ бр. 36/09, 88/10, 91/10)
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Рамсарска листа - Примена Рамсарске конвенције, односно
припрема документације и друге активности на упису у
Рамсарску листу следећих подручја: Ковиљскопетроварадинског рита, Карађорђева, Окањ баре и Русанде,
Мале Врбице и Ђердапског сектора Дунава, Мачванског
Подриња.
Поглавље ППРС-а
1.3.1/2. Природно наслеђе и биодиверзитет
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
МЖСРПП, ПСУГЗЖС, ЗЗП, ПЗЗП
Хоризонтална сарадња
Вертикална сарадња
Рамсарски секретаријат у Гланду у Швајцарској, управљачи,
локална самоуправа, НВО
Могућности партнерства
В. Финансијска средства
Цена / вредност
Финансијска средства за извршење стратешких приоритета
заштите природе (проглашење, ревизија , уписн на
међународне листе) износи око просечно 350 милиона динара
годишње, односно 1.400.000.000 за четири године, из средстава
буџета (РС, АПВ, локална самоуправа), при чему 75% те суме
је на рачун буџета Републике Србије; средства републичког
буџета лоцирана су на постојећим буџетским позицијама које
се односе на финансирање завода за заштиту природе, рад
министарства надлежног за послове заштите животне средине
и субвенције за заштићена подручја од националног интереса;
такође, учешће других државних (покрајинских и локалних)
органа и тела у извршењу приоритетникх задатака финасира се
средствима одговарајућег буџета;
Могу се појавити одређене финансијске потребе, односно
трошкови на извршењу приоритета који се не могу покрити из
наведених извора (посебна/специјална документација за
Светску баштину, МаБ, Рамсар)
Извори финансирања
буџет РС и АПВ, локална самоуправа
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
Почетак
2011.
Крај
2014.
Фазе
Д. Индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
91. заштићена природна подручја
утиче реализација приоритета
99. чланство у међународним мрежама сарадње
Веза са циљевима
4.1 Лимитирано смањивање природних подурчја – заштита
природних станишта и очување биодиверзитета
5. Просторно-функционална интегрисаност у окружење
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
припрема предлога за номинацију за упис у Рамсарску листу од
стране наших стручњака и институција до сада је била изуетно
квалитетна и високо оцењена од стране Рамсарског бироа
Могућа решења
наставити са добром праксом, уз ослањање на ресурсе и
капацитете завода за заштиту природе
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Листа резервата биосфере - Учешће у Програму „Човек и
Биосфера (МаБ), односно припрема документације и
активности на упису следећих подручја у Листу резервата
биосфере: Горње Подунавље (Апатинско-моношторски рит) као део прекограничног резервата биосфере Дунав-ДраваМура, Обедска бара, Делиблатска пешчара, Тара
(прекогранични) и Стара планина (прекогранични)
Поглавље ППРС-а
1.3.1/2. Природно наслеђе и биодиверзитет
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
МЖСРПП, ПСУГЗЖС, ЗЗПС, ПЗЗП
Хоризонтална сарадња
Национална комисија за сарадњу Србије са Унеском и
Поткомитет за МаБ и климатске промене
Вертикална сарадња
Координациони савет МаВ у Паризу, управљачи, локална
самоуправа, НВО
Могућности партнерства
В. Финансијска средства
Цена / вредност
као и претходно
Извори финансирања
буџет РС и АПВ, локална самоуправа
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
Почетак
2011.
Крај
2014.
Фазе
Д. Индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
91. заштићена природна подручја
утиче реализација приоритета
99. чланство у међународним мрежама сарадње
Веза са циљевима
4.1 Лимитирано смањивање природних подурчја – заштита
природних станишта и очување биодиверзитета
5. Просторно-функционална интегрисаност у окружење
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
- могућност да неки прекогранични партнери неће адекватно
пратити наше активности на припреми документације и
предлагању уписа
- одређена демотивација наше стране за стицање статуса
резервата биосфере за нова подручја због релативно малих
досадашњих бенефита из примера резервата „ГолијаСтуденица“
Могућа решења
направити темељну анализу могућих ефеката уписа у листу
МаБ и могућности обезбеђења доброг управљања таквим
подручјима /са становишта циљева уписа)

22

А. Приоритетна активност 21
Стратешки приоритет

Листа светске баштине UNESCO – уписивање Ђавоље Вароши
по приордном критеријуму, Ђердапа по мешовитом
критеријуму
Поглавље ППРС-а
1.3.2/3 Природно и културно наслеђе
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
МЖСРПП, МКИИД, ЗЗПС, РЗЗСК
Хоризонтална сарадња
Комисија за сарадњу Србије са Унеском
Вертикална сарадња
Комитет за Светску баштину у Паризу, локална самоуправа
Могућности партнерства
В. Финансијска средства
Цена / вредност
као претходно
Извори финансирања
буџет РС и АПВ, локална самоуправа
Фонд за заштиту светке културне и природне баштине
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
Почетак
2012.
Крај
2014.
Фазе
Д. Индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
91. Заштићена природна подручја
утиче реализација приоритета
99. Чланство у међународним мрежама сарадње
Веза са циљевима
4.1 Лимитирано смањивање природних подурчја – заштита
природних станишта и очување биодиверзитета
5 Просторно-функционална интегрисаност у окружење
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
- недовољна стручна припремљеност за примену критеријума
Конвенције који се односе на упис природних или мешовитих
добара,
- могућност да ће упис Ђердапа бити условљен учешћем
румунске стране и неизвесност у погледу испуњености
критеријума
- ризик обнављања номинације за Ђавољу варош као
самосталног феномена/добра и неизвесност квалитетних доказа
о универзалној изузетној вредности тог споменика природе
Могућа решења
јачање стручних капацитета за обављање овог приоритетног
циљ/задатка и формирање тима који ће тај посао водити и
урадити
Коментар
Поред ових природних добара за заштиту су предложена и
природна добра Делиблатска пешчара, Шара и Тара са кањоном
Дрине и налазе се на тантативној листи Светске баштине, али не
представљају стратешке пиоритете ППРС до 2014.
Бач и околина као мешовито добро предложено за упис на листу
Светске баштине је наведено као приоритет у поглављу 3.1.3,
али не и поглављу 3.1.2
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Успостављање националне еколошке мреже (НЕМ) и европске
еколошке мреже NATURA 2000 и заснивање ГИС-а
Поглавље ППРС-а
1.3.1/2. Природно наслеђе и биодиверзитет
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
МЖСРПП, ПСУГЗЖС, ЗЗПС, ПЗЗП
Хоризонтална сарадња
РГЗ, надлежна министарства (МПТШВ, МЕРР, МИЕ) и
покрајински секретаријати
Вертикална сарадња
Управљачи заштићених подручја, стручно-научне институције
(факултети – биолошки, географски, пољопривредни,
шумарски, институти), локалне самоуправе, НВО
Могућности партнерства
Стручне организације суседних земаља са искуством на
успостављању еколошке мреже
В. Финансијска средства
Цена / вредност
280.000.000 динара
Извори финансирања
Буџет РС и АПВ, међународни фондови
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
5 година
Почетак
2011 (2012. за NATURA 2000)
Крај
2014 (2015. за NATURA 2000)
Фазе
- Завршена је прва фаза успостављања НЕМ, тј. донета је
Уредба о еколошкој мрежи („Сл.гласник РС“, бр. 102/10)
- Идентификована су остала еколошки значајна подручја у
АПВ и утврђене су њихове границе
- Потребно је припремити карту НЕМ (размера 1:300 000 и
крупније)
- Идентификовати границе делова еколошке мреже (у складу са
уредбом) на државној карти 1:5000 (2011-2013)
Д. Индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
70. Фрагмнтациони индекс
утиче реализација приоритета
91. заштићена природна подручја
99. чланство у међународним мрежама сарадње
Веза са циљевима
3.2 Рационално заузимање замљишта
4.1 Лимитирано смањивање природних подурчја – заштита
природних станишта и очување биодиверзитета
5. Просторно-функционална интегрисаност у окружење
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
- Неодговарајуће подлоге
- Неодговарајући информациони систем
- Мањак кадрова
- Непоклапање граница природних целина и катастарских
парцела
- Преклапање интереса
- Фрагментираност природних и полуприродних станишта
(посебно на подручју АПВ)
Могућа решења
- Обезбеђивање катастра и ГИСу
- Јачање информационог система
- Јачање кадрова
- Приказ по деловима парцела
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уређење, презентација и управљање римским налазиштима у
Нишу и Медијани и реализација програма прославе 1700
година од доношења Миланског едикта о толеранцији вера
Поглавље ППРС-а
1.3.3. Заштита и одрживо коришћење културног наслеђа
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
МКИИД
Хоризонтална сарадња
Град Ниш, oпштина Медијана
Вертикална сарадња
Археолошки институт у Београду, Завод за заштиту споменика
културе Ниш
Могућности партнерства
В. Финансијска средства
Цена / вредност
49.000.000 РСД
Извори финансирања
Буџет РС - МКИИД
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
4 године
Почетак
2009.
Крај
2013.
Фазе
Д. Индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
92. Број заштићених културних добара у региону
утиче реализација приоритета
96. Број туриста и туристичких ноћења годишње
98. Број пројеката са међународним учешћем
97. Број и површина проглашених туристичких простора
Веза са циљевима
4.2 Означавање културних маркера и очување специфичног
карактера предела
4.3 Унапређење регионалних потенцијала за туризам и
креативне индустрије
5.1 Учешће у пројектима и програмима међународне сарадње
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Могућа решења
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дефинисање и уређење инфраструктуре и саобраћајница за две
културне стазе српске средњевековне културе, рашке и
моравске
Поглавље ППРС-а
1.3.3. Заштита и одрживо коришћење културног наслеђа
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
МЕРР, МКИИД
Хоризонтална сарадња
РЗЗСК
Вертикална сарадња
Могућности партнерства
В. Финансијска средства
Цена / вредност
Извори финансирања
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
Почетак
Крај
Фазе
Д. Индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
92. Број заштићених културних добара у региону
утиче реализација приоритета
96. Број туриста и туристичких ноћења годишње
97. Број и површина проглашених туристичких простора
Веза са циљевима
4.2 Означавање културних маркера и очување специфичног
карактера предела
4.3 Унапређење регионалних потенцијала за туризам и
креативне индустрије
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Могућа решења
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Активности

листа светске баштине UNESCO
израда и усвајање менаџмент планова за све споменике културе
на Листи светске баштине
израда нових номинација за културна добра предложена за
заштиту – Манасија, Неготинске пивнице, Смедерево и
Царичин град, као и мешовита добра Бач са околином и
Ђердап
Поглавље ППРС-а
1.3.3. Заштита и одрживо коришћење културног наслеђа
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
МКИИД, РЗЗСК
Хоризонтална сарадња
Комисија за сарадњу Србије са Унеском
Вертикална сарадња
Комисија Унескоа у Паризу (П.3), ЛС
Могућности партнерства
ЗЗПС (за мешовита добра)
В. Финансијска средства
Цена / вредност
Припреме номинационих досијеа /финансирање треба да почне
од 2012. године (због услова да споменик мора да буде на
тентативној листи најмање годину дана). За један досије је
потребно приближно 2 милиона динара (пет споменика- 10
милиона) и то за: уједначавање техничке докуметације, израду
фотодокументације, слајдова, скенирање детаља и орто-фото
снимака (на пр. мозаика), израду геодетских подлога
(прибављање недостајућих катастарских парцела) итд.
Извори финансирања
* тек су започете активности и не постоји дефинисан буџет
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
3 године
Почетак
2012.
Крај
2014.
Фазе
Д. Индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
92. број заштићених културних добара у региону
утиче реализација приоритета
98. број пројеката са међународним учешћем
Веза са циљевима
4.2 означавање културних маркера и очување специфичног
карактера предела
5.1 учешће у пројектима и програмима међународне сарадње
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Минимум годину дана на тентативној листи (као услов
УНЕСКО-а), показаће да ли ће присутни проблеми („дивља“
градња и др) моћи да буду превазиђени.
Неускладђеност
домаћих
закона
са
међународним
стандардима- између осталог, непрепознавање менаџмент
плана (чије доношење је препорука за споменике на Листи
светске...) као планског акта.
Могућа решења
Доношење сета нових закона који ће регулисти ову област
заштите културног наслеђа кроз интегративну заштиту
културног предела.
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„Kарактеризација
предела
Србије”
подразумева
идентификацију предела различитог карактера на националном
и регионалном нивоу, којом се формира основа за:
валоризацију и заштиту природних и културних предела,
планирање и управљање њиховим квалитетом; стратешку
процену и процену утицаја на животну средину; формирање
ГИС- а о природним и културним вредностима предела
Поглавље ППРС-а
1.3.4. Заштита и уређење предела
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
МЖСРПП
Хоризонтална сарадња
Шумарски факултет, Архитектонски факултет, Географски
факултет, МКИИД, РЗЗП, РЗЗК
Вертикална сарадња
Могућности партнерства
Универзитет у Љубљани, Биотехнички факултет - Крајинска
Архитектура
В. Финансијска средства
Цена / вредност
20. 000.000 РСД
Извори финансирања
Буџет РС и АПВ
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
5 година
Почетак
2012.
Крај
2014.
Фазе
Фаза 1: Припрема и предлог методологије за националну
типологију предела 2012 – 2013.
Фаза 2: Израда националне типологије предела развој система
предеоних индикатора 2013 – 2014.
Фаза 3: Примена и провера методологије за „пилот“ подручје
на региналном нивоу и развој система предеоних индикатора
на регионалном нивоу 2014 – 2017.
Д. Индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
90. настајање/развој прироодних предела
утиче реализација приоритета
94. број и површина идентификованих типова предела
Веза са циљевима
4.1 Лимитирано смањивање природних подурчја – заштита
природних станишта и очување биодиверзитета
4.2 Означавање културних маркера и очување специфичног
карактера предела
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Холистички приступ сагледавању квалитета у пределу Неусаглашена информациона основа
Могућа решења
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карта ерозије Републике Србије и биланс продукције и проноса
наноса у сливовима
Поглавље ППРС-а
1.3.6. Природне непогоде и технолошки удеси
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
МЖСРПП (Агенција за заштиту животне средине), МПТШВ РДВ
Хоризонтална сарадња
МЖСРПП (остали сектори), МПТШВ (остали сектори)
Вертикална сарадња
Локална самоуправа
Могућности партнерства
Факултети београдског универзитета: Шумарски факултет,
Географски факултет
В. Финансијска средства
Цена / вредност
21.000.000,00 (двадесет један милион динара) РСД
Извори финансирања
Министарство за прост. пл.,заштиту ж.средине....
Министарство за пољопривреду,
Републички фонд за заштиту ж.с.,
Републичка Агенција за заштиту ж.с
Дирекција за воде
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
3 године
Почетак
2012.
Крај
2015.
Фазе
3 фазе
Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
85. насеља у просторима угрожености од ерозивних процеса
утиче реализација приоритета
Веза са циљем
3.5 Заштита од природних непогода
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Доступност података; Обезбеђивање неопходних подлога,
снимака, података
Могућа решења
Координација свих институција у обезбеђивању доступности
подлога и података
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Издвојити зоне и подручја реално могуће демографске
ревитализације дефинисањем мера активне политике према
миграцијама становништва у склопу одрживог регионалног
развоја Србије
Поглавље ППРС-а
2.1.2. Просторни размештај становништва
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
Влада РС; Министарство за регионални развој
Хоризонтална сарадња
Министарство за дијаспору; Министарство рада и социјалне
политике (сектор за бригу о породици)
Вертикална сарадња
Државне институције од националног до локалног нивоа
Могућности партнерства
Министарство за просторно планирање и животну средину и
Министарство за науку и просвету
В. Финансијска средства
Цена / вредност
Извори финансирања
Буџет РС, међународне организације
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
Почетак
2011.
Крај
2015.
Фазе
Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
1. густина насељености
утиче реализација приоритета
2. миграциони биланс
3. удео становништва по великим старосним групама
4. стопа фертилитета
Веза са циљем
1.1. Одржив демографски развој
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Мере политике према миграцијама;
Финансијска средства за њихову имплементацију;
Субјекти реализације;
Консензус научних, политичких и осталих субјеката у
достизању циља – пожељног модела демографског развитка и
размештаја становништва у склопу одрживог развоја Србије и
у складу са европским интеграцијама
Могућа решења
Имплементација применљивих решења миграционе политике
различитих земаља усклађених са нашим националним
потребама избалансираног размештаја становништва
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Законско утврђивање статуса градова за општине Кикинда,
Вршац, Прокупље и Пирот
Поглавље ППРС-а
2.2.2. Функционална урбана подручја
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
МДУЛС
Хоризонтална сарадња
МЕРР, НАРР
Вертикална сарадња
општине Кикинда, Вршац, Пркупље, Пирот
Могућности партнерства
В. Финансијска средства
Цена / вредност
Извори финансирања
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
Почетак
2012.
Крај
2013.
Фазе
Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
21. индекс „реда величине“ насеља према броју становника
утиче реализација приоритета
Веза са циљем
1. уравнотеженији регионани развој и унапређена социјална
кохезија
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
критеријуми за дефинисања статуса града
Могућа решења
увођење стратешке позиције и значаја за регионални развој
периферних подручја
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израда браунфилд катастра са валоризацијом.
Поглавље ППРС-а
2.3.2 Урбана обнова и рециклажа
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
РГЗ, МЕРР
Хоризонтална сарадња
МО, МЖСПП, Агенција за приватизацију, СИЕПА, АПП и
Дирекција за имовину РС
Вертикална сарадња
Регионалне развојне агенције , канцеларије локалног
економског развоја ЈЛС
Могућности партнерства
СКГО
В. Финансијска средства
Цена / вредност
Извори финансирања
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
3 године
Почетак
децембар 2010.
Крај
2013.
Фазе
Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
76. број и површина браунфилд локација
утиче реализација приоритета
Веза са циљем
3.2 Рационално заузимање земљишта
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Лоша кординација и и хармонизација
Могућа решења
Заједнички рад у радним групама и израда методолошког
решења класификације локација и шира промоција активности
конверзије као приоритета.
Коменатр
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Стратешки приоритет

израда студија развоја руралних подручја, на искуствима
развијених европских региона, у којима ће бити дефинисани
приоритети носилаца развоја „успешних” руралних подручја и
руралних подручја под притиском
Поглавље ППРС-а
2.4.2
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
МПТШВ
Хоризонтална сарадња
МЕРР, МЖСРПП
Вертикална сарадња
Регионални центри за рурални развој, Регионалне развојне
агенције
Могућности партнерства
В. Финансијска средства
Цена / вредност
Извори финансирања
буџет РС, 5. компонента IPA када Србија добије статус
кандидата за ЕУ, остали међународни извори финансирања
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
3 године
Почетак
2011.
Крај
2014.
Фазе
1. припрема (2011. године)
2. израда (2012-2013. године)
3. промоција (2014. године)
Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
26. Демографски трендови урбаних подручја у односу на
утиче реализација приоритета
рурална подручја
Веза са циљем
1.4 уравнотеженост насељске структуре
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Могућа решења
Коментар
ова студија се односи на регион Војводине и област Мачве
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Стратешки приоритет

израда стратегије „оживљавања” угашених/несталих села кроз
програме реактивирања села и понуде потенцијала на тржишту
Поглавље ППРС-а
2.4.2
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
МПТШВ
Хоризонтална сарадња
МЕРР, ТОС, МЖСРПП
Вертикална сарадња
регионални центри за рурални развој, регионалне развојне
агенције
Могућности партнерства
В. Финансијска средства
Цена / вредност
Извори финансирања
буџет РС, 5. компонента IPA када Србија добије статус
кандидата за ЕУ, остали међународни извори финансирања
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
3 године
Почетак
2011.
Крај
2014.
Фазе
1. припрема (2011. године)
2. израда (2012-2013. године)
3. промоција (2014. године)
Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
26. Демографски трендови урбаних подручја у односу на
утиче реализација приоритета
рурална подручја
Веза са циљем
1.4 уравнотеженост насељске структуре
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Могућа решења
Коментар
ова стратегија се односи на подручја Тимочке крајине, Јужног
Поморавља, Топлице, југозападне и западне Србије
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израдити и усвојити неопходна стратешка документа
социјалног становања на националном, регионалном и
локалном нивоу, националну стратегију социјалног становања,
локалне стратегије социјалног становања и одговарајуће
акционе планове и програме за спровођење ових стратешких
докумената
Поглавље ППРС-а
2.5.3/4. Социјално становање и неформална насеља
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
МЖСРПП
Хоризонтална сарадња
МФ, МРСП, РСЗ
Вертикална сарадња
Јединице локалних самоуправа, општинске/градске стамбене
агенције
Могућности партнерства
СКГО
В. Финансијска средства
Цена / вредност
Извори финансирања
Буџет РС, буџети ЈЛС
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
4 године
Почетак
2011 – активност већ започета са израдом Националне
стратегије социјалног становања (НССС)
Крај
2015.
Фазе
доношење НССС
усклађивање постојећих локалних стамбених стратеија са
националном и израда нових за градове који ће учествовати у
ЦЕБ програму
израда
Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
10. број социјално (непрофитиних) станова према броју
утиче реализација приоритета
домаћинстава у програму социјалног становања
Веза са циљем
1.2.5 Обезбеђење стамбене сигурности
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Недостатак кадрова на локалном нивоу
Могућа решења
Координација израде локалних стратегија вођена од стране
МЖСПП у сарадњи са СКГО
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израда свеобухватне студије о неформалним насељима и
бесправној изградњи
Поглавље ППРС-а
2.5.3/4. Социјално становање и неформална насеља
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
МЖСРПП
Хоризонтална сарадња
РАПП, РГЗ
Вертикална сарадња
ЈЛС
Могућности партнерства
СКГО, међународне организације
В. Финансијска средства
Цена / вредност
15.000.000 РСД
Извори финансирања
Буџет РС, међународне организације
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
18 месеци
Почетак
2012.
Крај
2014.
Фазе
Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
15. Gini index прихода домаћинстава
утиче реализација приоритета
Веза са циљем
1.3 Заступљеност различитих социјалних група у заједници и
превенција социјалне сегрегације
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
недовољна међуресорна сарадња
Могућа решења
побољшати сарадњу кроз потписивање протокола о сарадњи,
формирати међуресорно радно тело и задужити једног
извршиоца за координацију активности током израде студије
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унапредити информационе основе о зонама беспланске
изградње у картама постојећег стања и планираног урбаног
развоја у одговарајућим просторним и урбанистичким
плановима (просторним плановима општина и генералним и
регулационим плановима насеља), кроз идентификацију зона
неформалних насеља, а пре свега насеља изграђених без плана
или без одговарајућег плана на основу којег је могуће ефикасно
издавање локационе и грађевинске дозволе
Поглавље ППРС-а
2.5.3/4. Социјално становање и неформална насеља
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
МЖСРПП
Хоризонтална сарадња
РАПП, РГЗ
Вертикална сарадња
локалне самоуправе, Урбанистички завод града Београда
Могућности партнерства
СКГО
В. Финансијска средства
Цена / вредност
Извори финансирања
Буџет РС, буџети ЈЛС
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
3 године
Почетак
2012.
Крај
2015.
Фазе
Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
15. Gini index прихода домаћинстава
утиче реализација приоритета
37. Покривеност простора просторно-планском
документацијом
50. Број предузећа у области иновација
72. Урбани раст – ширење урбаног подручја
73. Удео урбаног ткива
75. Бесправна изградња у зонама изворишта
Веза са циљем
1.3 Заступљеност различитих социјалних група у заједници и
превенција социјалне сегрегације
1.7. Унапређење рада територијалне управе
2.3 Унапређење технолошког нивоа регионалних економија
(аспект иновација и know-how технологија у економији)
3.2 Рационално заузимање земљишта
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
недовољна међуресорна сарадња
Могућа решења
побољшати сарадњу кроз потписивање протокола о сарадњи;
пре утврђивања текста протокола утврдити стање
расположивих база података, врсту и начин размене података,
приступ базама података, подела одговорности у управљању
подацима
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иницирати реализацију неколико пилот пројеката на
различитим локацијама бесправне изградње пре формирања
међусекторских тела и институција, пре или у току израде
студије и пре припремања нових закона и подзаконских аката
Поглавље ППРС-а
2.5.3/4. Социјално становање и неформална насеља
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
МЖСРПП (Републичка агенција за становање – у оснивању)
Хоризонтална сарадња
РАПП
Вертикална сарадња
ЈЛС
Могућности партнерства
СКГО, међународне организације
В. Финансијска средства
Цена / вредност
трошкови израде плана детаљне регулације, који се множе са
бројем пилот пројеката
Извори финансирања
Буџет РС, буџети ЈЛС
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
24 месеца
Почетак
2012.
Крај
2015.
Фазе
Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
15. Gini index прихода домаћинстава
утиче реализација приоритета
72. Урбани раст – ширење урбаног подручја
73. Удео урбаног ткива
75. Бесправна изградња у зонама изворишта
Веза са циљем
1.3 Заступљеност различитих социјалних група у заједници и
превенција социјалне сегрегације
3.2 Рационално заузимање земљишта
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Недостаје свеобухватна студија о непланској изградњи и
неформалним насељима.
Могућа решења
Ова активност треба да следи на основу резултата студије о
неформалним насељима.
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организовати међународну конференцију на тему регулације и
унапређења неформалних насеља
Поглавље ППРС-а
2.5.3/4. Социјално становање и неформална насеља
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
МЖСРПП, РАПП
Хоризонтална сарадња
Институти, факултети
Вертикална сарадња
УН Хабитат, ОСЦЕ, локалне самоуправе у којима су значајно
присутна неформална насеља, Амберо, Програм за урбани
развој
Могућности партнерства
СКГО, ЈЛС, НВО,
В. Финансијска средства
Цена / вредност
5.000.000 РСД
Извори финансирања
Буџет РС, међународне организације
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
6 месеци
Почетак
2011.
Крај
2012.
Фазе
активности на припреми Конференције – крај 2011
активности на одржавању конференције – средина 2012
Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
98. Број пројеката са међународним учешћем
утиче реализација приоритета
Веза са циљем
5.1 Учешће у програмима и пројектима трансграничне и
међурегионалне сарадње
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Недовољни капацитети у МЖСПП за спровођење ове
активности.
Могућа решења
Ангажовати једног извршиоца на органиѕацији конференције.
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унапређење конкурентности пољопривреде и прехрамбене
индустрије
Активност
побољшање квалитета обрадивог пољопривредног земљишта и
привођење култури необрадивог или запуштеног земљишта за
пољопривредну производњу (конвенционалну и органску)
Поглавље ППРС-а
3.1.2. Просторна дистрибуција и организација пољопривреде
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
МПТШВ
Хоризонтална сарадња
Институти
Вертикална сарадња
Пољопривредне саветодавне стручне службе
Могућности партнерства
В. Финансијска средства
Цена / вредност
750.000.000 динара
Извори финансирања
МПТШВ
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
4 године
Почетак
2010.
Крај
2014.
Фазе
4
Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
46. Удео пољопривреде, шумарства и рибарства у додатој
утиче реализација приоритета
вредности региона
64. Удео пољопривредних површина под органском /
контролисаном производњом
74. Удео култивисаних подручја
Веза са циљевима
2.2 Диверзификација регионалне економије
3.1 Очување природних ресурса
3.2 Рационално заузимање земљишта
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Недостатак финансијских средстава, незаинтересованост
пољопривредника, недостатак стручних кадрова.
Могућа решења
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у сектору угља површинске експолоатације
Активности
1) повећање производње на 12 мил. t годишње - ПК Дрмно
2) проширење - Поље Велики Црљени
3) проширење - Поље Ц
4) проширење - Поље Д
5) проширење - Поље Е
6) проширење - Поље Радљево
Поглавље ППРС-а
3.1.3. Просторни развој рударства
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
EПС
Хоризонтална сарадња
МЖСРПП
Вертикална сарадња
Град Пожаревац, Град Београд, општина Лазаревац
Могућности партнерства
В. Финансијска средства
Цена / вредност
1) 10.000.000.000 динара
2) 6.400.000.000 динара
3) 15.000.000.000 динара
4) 22.000.000.000 динара
5) 53.200.000.000 динара
6) 55.000.000.000 динара
Извори финансирања
Сопствена средства ЕПС-а
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
Почетак
1) 2012.
2) 2009.
3) 2010.
4) 2011.
5) 2009.
6) 2012.
Крај
1) 2016.
2) 2012.
3) 2013.
4) 2014.
5) 2013.
6) 2016.
Фазе
Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
45. запосленост по економским делатностима (2.2.1)
утиче реализација приоритета
82. број и % становника насеља у зонама загађења од
индустријских/рударских/енергетских постројења
Веза са циљем
2.2 Диверзифкивност регионалне економије
3.4 Здрава животна средина и превенција хазарда
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Могућа решења
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Активности

у сектору угља подземне експолоатације
отварање рудника мрког угља и изградња термоелектране
Штаваљ
Поглавље ППРС-а
3.1.3. Просторни развој рударства
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
МЖСРПП
Хоризонтална сарадња
Вертикална сарадња
Могућности партнерства
Hathor – Инвестициони фонд, америчко-италијански
конзорцијум, кинеска компанија
В. Финансијска средства
Цена / вредност
74.500.000.000 динара
Извори финансирања
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
3-5 година
Почетак
2011.
Крај
Фазе
- Студија изводљивости са додатним геолошким
истраживањима: 250.000.000 динара
- Рудник: 36.750.000.000 динара
- Термоелектрана 37.500.000.000 динара
Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
35. покривеност насеља (% броја домаћинстава)
утиче реализација приоритета
електромрежом високе сигурности снабдевања
45. запосленост по економским делатностима
80. потрошња енергије по изворима и врсти корисника
82. број и % становника насеља у зонама загађења од
индустријских/рударских/енергетских постројења
Веза са циљем
1.6 Повећање покривености насеља енергетском
инфраструктуром
2.2 Диверзифкивност регионалне економије
3.3 Одрживо коришћење енергије
3.4 Здрава животна средина и превенција хазарда
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
- Хитно усвајање иновиране Стратегије реструктурирања и
приватизације ЈП ПЕУ Ресавица чиме се обезбеђује формално
правни оквир за наставак свих даљих активности.
- Немогућност обезбеђивања средстава за израду Студије
изводљивости и додатних геолошких истраживања ради
покретања процедуре тражења стратешког партнера
Могућа решења
- Последњи елаборат о резервама у лежишту угља „Штаваљзападно поље“ урађен 1988. године.
- Претходна студија изводљивости из 2008 (урађена из
донација по стандардима ЕУ)
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А. Приоритетна активност 43
Стратешки приоритет

пројекат геолошких истраживања нафте и гаса на територији
Републике Србије јужно од Саве и Дунава
Поглавље ППРС-а
3.1.3 Просторни развој рударства
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
МЖСРПП
Хоризонтална сарадња
НИС а.д.
Вертикална сарадња
локална самоуправа
Могућности партнерства
Газпром, Транснафта, Србијагас
В. Финансијска средства
Цена / вредност
4.233.431.570 динара
Извори финансирања
НИС а.д, Нови Сад
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
10 година
Почетак
01.04.2010.
Крај
31.12.2019.
Фазе
1. фаза регионалних геолошких истраживања
2. фаза детаљних геолошких истраживања
3. фаза разраде откривених лежишта
4. фаза производње нафте и гаса
Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
6. удео назапосленог становништва до 25 година
утиче реализација приоритета
23. БДП по становнику
повећање ресурсне базе (билансне резерве)
56. обим директних инвестиција по регионима
69. однос обновљивих и необновљивих извора у укупној
потрошњи енергије
предлог: повећање ресурсне базе (билансне резерве)
Веза са циљем
1. унапређење социјалне и економске кохезије
2. регионална конкурентност и приступачност
3. одрживо коришћење природних ресурса
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
изазови:
1. извођење геолошких истраживања према пројектним
решењима и у задатим роковима
2. нови нафтно-геолошки модел истраженог простора
3. откриће геолошких резерви нафте и гаса већих од
пројкетом предвиђених
проблеми:
1. сагнасност надлежних органа локалне самоуправе
2. инфраструктурна мрежа
3. временски и топографски услови
4. законска регулатива (измена прописа)
Могућа решења
повећање ефикасности у свим сегментима који учествују у
реализацији пројекта
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А. Приоритетна активност 44, 45, 46, 47
Шифра и тип активности
3.1.3.4.1 (а)
Стратешки приоритет
у сектору металичних минералних сировина
Активности
1) отварање рудника Велики Кривељ (експлоатација бакра)
2) отварање рудника Церово (експлоатација бакра)
3) поновно отварање рудника Леце (олово и цинк)
4) поновно отварање рудника Сува Руда (олово и цинк)
Поглавље ППРС-а
3.1.3. Просторни развој рударства
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
МЖСРПП
Хоризонтална сарадња
Вертикална сарадња
Могућности партнерства
В. Финансијска средства
Цена / вредност
1) 4.664.000.000 динара
2) 17.468.000.000 динара
3) 1.000.000.000 динара
4) 1.500.000.000 динара
Извори финансирања
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
Почетак
2011.
Крај
1) 2014.
2) 2015.
3) 2013.
4) 2014.
Фазе
Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
45. запосленост по економским делатностима (2.2.1)
утиче реализација приоритета
82. број и % становника насеља у зонама загађења од
индустријских/рударских/енергетских постројења
Веза са циљем
2.2 Диверзифкивност регионалне економије
3.4 Здрава животна средина и превенција хазарда
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Могућа решења
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А. Приоритетна активност 48, 49, 50
Стратешки приоритет
у сектору неметаличних минералних сировина: отварање већег
броја мањих рудника за експлоатацију
Активности
1) Изградња рудника фосфата „Лисина“
2) Ревитализација рудника магнезита и покретање ватросталног
програма у „Магнохрома“ Краљево
3) Могућност експлоатације борних минерала из лежишта
„Пискања“
Поглавље ППРС-а
3.1.3. Просторни развој рударства
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
МЖСРПП
Хоризонтална сарадња
Вертикална сарадња
Могућности партнерства
В. Финансијска средства
Цена / вредност
1) 13.024.000.000 динара
2) 1.500.000.000 динара
3) 2.028.000.000 динара
Извори финансирања
1) Victoria Group
2) /
3) ЈП ПЕУ, Balkan Gold
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
Почетак
2011.
Крај
2015.
Фазе
Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
45. запосленост по економским делатностима (2.2.1)
утиче реализација приоритета
82. број и % становника насеља у зонама загађења од
индустријских/рударских/енергетских постројења
Веза са циљем
2.2 Диверзифкивност регионалне економије
3.4 Здрава животна средина и превенција хазарда
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Могућа решења

45

А. Приоритетна активност 51
Стратешки приоритет
Активности

Београд на рекама
урбана рехабилитација, побољшање туристичке понуде,
интеграција понуде са окружењем (у складу са европским
стандардима)
Поглавље ППРС
3.1.5 Просторни развој туризма
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
Град Београд
Хоризонтална сарадња
ТОБ, ЈП „Београдводе“
Вертикална сарадња
ТОС, МЕРР, МПТШВ, ЈП „Србијаводе“
Могућности партнерства
НВО, ЈПП,спортска друштва на води...
В. Финансијска средства
Цена / вредност
5.000.000.000 динара
Извори финансирања
Буџет града Београда, ЈПП...
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
4
Почетак
2011.
Крај
2015.
Фазе
Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
45. запосленост по економским делатностима
утиче реализација приоритета
96. број туриста и туристичких ноћења годишње
97. Број и површина проглашених туристичких простора
Веза са циљем
2.2 Диверзификованост регионалне економије
4.3 Унапређење регионалних потенцијала за туризам
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Могућа решења
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А. Приоритетна активност 52
Стратешки приоритет
Активности

приоритети просторног развоја туризма - Копаоник
осавремењавање скијашке инфраструктуре и комплетирање
целогодишње туристичке понуде; изградња туристичких места
и места за одмор; саобраћајно повезивање и интегрисање
понуде са окружењем (у складу са европским стандардима)
Поглавље ППРС
3.1.5 Просторни развој туризма
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
МЕРР, МЖСРПП
Хоризонтална сарадња
МИЕ, МКИИ, МПТШВ
Вертикална сарадња
ЈП НП Копаоник, Скијалишта Србије, ТОС, ЗЗП, локална
самоуправа (Рашка, Брус, Лепосавић)
Могућности партнерства
ТОС, приватни сектор (ЈПП), НВО......
В. Финансијска средства
Цена / вредност
20.000.000.000 динара
Извори финансирања
Буџети РС (преко ресорних министарстава), ЈП, ЈЛС, ЈПП
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
4
Почетак
2011.
Крај
2014.
Фазе
Према годишњим програмима (I фаза: израда планске и
техничке документације где недостаје)
Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
45. запосленост по економским делатностима
утиче реализација приоритета
95. туристички капацитети у сеским домаћинствима
96. број туриста и туристичких ноћења годишње
97. Број и површина проглашених туристичких простора
Веза са циљем
2.2 Диверзификованост регионалне економије
4.3 Унапређење регионалних потенцијала за туризам
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Могућа решења
Коментар
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А. Приоритетна активност 53
Стратешки приоритет

приоритети просторног развоја туризма - Тouring путни правац
коридора Х са бочним правцима
Активност
опремање за кружна и линеарна туристичка
путовања/туре/путеве (туристичка сигнализација и туристички
пунктови)
Поглавље ППРС
3.1.5 Просторни развој туризма
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
МЕРР, ЈЛС на туринг правцима, МИЕ
Хоризонтална сарадња
Дирекција за путеве, ТОС и локалне ТО
Вертикална сарадња
Предузећа-стараоци над култ/прир. добрима
Могућности партнерства
НВО, ЈПП, међународне организације...
В. Финансијска средства
Цена / вредност
2.000.000.000 динара
Извори финансирања
Буџети РС (преко ресорних министарстава), ЈП, ЈЛС, ЈПП,
донације...
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
5
Почетак
2011.
Крај
2015.
Фазе
Према годишњим програмима
Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
45. запосленост по економским делатностима
утиче реализација приоритета
96. број туриста и туристичких ноћења годишње
97. Број и површина проглашених туристичких простора
Веза са циљем
2.2 Диверзификованост регионалне економије
4.3 Унапређење регионалних потенцијала за туризам
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Могућа решења
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А. Приоритетна активност 54
Стратешки приоритет

приоритети просторног развоја туризма - Фрушка гора са
Новим Садом и Сремским Карловцима
Активност
рехабилитација Националног парка и туристичких места,
интеграција са реком Дунав (у складу са европским
стандардима)
Поглавље ППРС
3.1.5 Просторни развој туризма
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
Град Нови Сад, надлежни покрајински секретаријати
Хоризонтална сарадња
општине Сремски Карловци, Беочин, Ириг, Инђија, Сремска
Митровица, Шид, Бачка Паланка, ЈП НП Фрушка Гора, ТОВ,
ТОНС,
Вертикална сарадња
МИЕ, МКИИД, МЕРР, МФ, ЗЗСКРС, ЗЗП, МЖСРПП, ТОС
Могућности партнерства
ЈПП, НВО...
В. Финансијска средства
Цена / вредност
3.000.000.000 динара
Извори финансирања
Буџети РС, АПВ, ЈЛС, ЈПП
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
4
Почетак
2011.
Крај
2015.
Фазе
Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
45. запосленост по економским делатностима
утиче реализација приоритета
95. Туристички капацитети у сеским домаћинствима
96. број туриста и туристичких ноћења годишње
97. Број и површина проглашених туристичких простора
Веза са циљем
2.2 Диверзификованост регионалне економије
4.3 Унапређење регионалних потенцијала за туризам
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Могућа решења
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А. Приоритетна активност 55
Стратешки приоритет
Активност

приоритети просторног развоја туризма - Тара-Дрина
побољшање понуде туристичких места, инфраструктурно
опремање, интеграција са окружењем и трансгранична
сарадња (у складу са европским стандардима)
Поглавље ППРС
3.1.5 Просторни развој туризма
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
МЕРР, МЖСРПП, МПТШВ
Хоризонтална сарадња
ТОС, МФ (ИПА)
Вертикална сарадња
општине Лозница, Бајина Башта, Мали Зворник, Љубовија, НП
Тара
Могућности партнерства
ЈПП, НВО.....
В. Финансијска средства
Цена / вредност
5.000.000.000 динара
Извори финансирања
Буџети РС, ЈЛС, ЈПП.....
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
4
Почетак
2011.
Крај
2015.
Фазе
Према годишњим програмима(I фаза: израда планске и
техничке документације)
Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
45. запосленост по економским делатностима
утиче реализација приоритета
95. Туристички капацитети у сеским домаћинствима
96. број туриста и туристичких ноћења годишње
97. Број и површина проглашених туристичких простора
Веза са циљем
2.2 Диверзификованост регионалне економије
4.3 Унапређење регионалних потенцијала за туризам
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Могућа решења
Коментар
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А. Приоритетна активност 56
Стратешки приоритет

приоритети просторног развоја туризма - Горње Потисје са
Суботицом, wellness местом за одмор Палић и др.
Активност
побољшање понуде туристичких места, инфраструктурно
опремање, интеграција са окружењем и трансгранична
сарадња (у складу са европским стандардима)
Поглавље ППРС
3.1.5 Просторни развој туризма
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
Град Суботица, надлежни покрајински секретаријати
Хоризонтална сарадња
ТОВ
Вертикална сарадња
МЕРР , МФ, ТОС
Могућности партнерства
НВО, ЈПП.....
В. Финансијска средства
Цена / вредност
2.500.000.000 динара
Извори финансирања
Буџети РС, АПВ, ЈЛС, ЈПП
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
4
Почетак
2011.
Крај
2014.
Фазе
Према годишњим програмима (I фаза: израда планске и
техничке документације)
Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
45. запосленост по економским делатностима
утиче реализација приоритета
96. број туриста и туристичких ноћења годишње
97. Број и површина проглашених туристичких простора
Веза са циљем
2.2 Диверзификованост регионалне економије
4.3 Унапређење регионалних потенцијала за туризам
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Могућа решења
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А. Приоритетна активност 57
Стратешки приоритет

приоритети просторног развоја туризма - Тouring пловни
правац коридора VII Дунав
Активност
опремање пратећих садржаја наутичког пловног пута (марине,
пристани идр), интеграција са понудом непосредног окружења
(у складу са европским стандардима)
Поглавље ППРС
3.1.5 Просторни развој туризма
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
МЕРР, МИ, МПТШВ, МЖСРПП,
Хоризонтална сарадња
МФ, Дирекција за водне путеве, Дунавска комисија, ТОС, ТОВ
Вертикална сарадња
ЈЛС
Могућности партнерства
НВО, ЈПП...
В. Финансијска средства
Цена / вредност
7.000.000.000 динара
Извори финансирања
Буџети РС, АПВ, ЈЛС, ЈПП, ИПА
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
4
Почетак
2011.
Крај
2015.
Фазе
Према годишњим програмима (I фаза: израда планске и
техничке документације)
Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
45. запосленост по економским делатностима
утиче реализација приоритета
96. број туриста и туристичких ноћења годишње
97. Број и површина проглашених туристичких простора
102. Промет путника и робе у речним лукама
Веза са циљем
2.2 Диверзификованост регионалне економије
4.3 Унапређење регионалних потенцијала за туризам
5.2 Везе са окружењем
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Могућа решења
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А. Приоритетна активност 58
Стратешки приоритет
Активност

приоритети просторног развоја туризма - Стара планина
реализција туристичке инфраструктуре и развој целогодишње
туристичке понуде; изградња туристичких места и места за
одмор; саобраћајно повезивање и интегрисање понуде са
окружењем и трансгранична сарадња (у складу са европским
стандардима)
Поглавље ППРС
3.1.5 Просторни развој туризма
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
МЕРР, МЖСРПП
Хоризонтална сарадња
МФ, МПТШВ, МИЕ
Вертикална сарадња
Скијалишта Србије, ЈП „Стара планина“, ЈП Србијашуме, ЗЗП,
ТОС, град Зајечар, општина Књажевац, општина Пирот,
општина Димитровград
Могућности партнерства
ЈПП, НВО......
В. Финансијска средства
Цена / вредност
50.000.000.000 динара
Извори финансирања
Буџети РС, ЈП, ЈЛС, ЈПП, ИПА
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
4
Почетак
2011.
Крај
2015.
Фазе
Према годишњим програмима (I фаза: израда планске и
техничке документације)
Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
45. запосленост по економским делатностима
утиче реализација приоритета
95. туристички капацитети у сеским домаћинствима
96. број туриста и туристичких ноћења годишње
97. Број и површина проглашених туристичких простора
Веза са циљем
2.2 Диверзификованост регионалне економије
4.3 Унапређење регионалних потенцијала за туризам
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Могућа решења
Коментар

53

А. Приоритетна активност 59
Стратешки приоритет
Активност

приоритети просторног развоја туризма Власина-Крајиште
развој целогодишње туристичке понуде; интегрисање са
окружењем и трансгранична сарадња (у складу са европским
стандардима)
Поглавље ППРС
3.1.5 Просторни развој туризма
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
МЕРР, МПТШВ, МЖСРПП
Хоризонтална сарадња
МИЕ, МКИИ, МФ
Вертикална сарадња
ТОС, општине Црна Трава, Сурдулица, Босилеград
Могућности партнерства
ЈПП, НВО....
В. Финансијска средства
Цена / вредност
2.500.000.000 динара
Извори финансирања
Буџети РС, ЈП, ЈЛС, ЈПП, ИПА
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
4
Почетак
2011.
Крај
2015.
Фазе
Према годишњим програмима (I фаза: израда планске и
техничке документације)
Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
45. запосленост по економским делатностима
утиче реализација приоритета
95. туристички капацитети у сеским домаћинствима
96. број туриста и туристичких ноћења годишње
97. Број и површина проглашених туристичких простора
Веза са циљем
2.2 Диверзификованост регионалне економије
4.3 Унапређење регионалних потенцијала за туризам
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Могућа решења
Коментар
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А. Приоритетна активност 60
Стратешки приоритет

завршетак изградње друге половине аутопута у дужини од 107
km: Хоргош - Нови Сад (Коридор Xb) (SEETO)
Поглавље ППРС-а
3.2.2. Путна мрежа и објекти
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
МИЕ
Хоризонтална сарадња
ЈП Путеви Србије, Коридори Србије,
Вертикална сарадња
Могућности партнерства
В. Финансијска средства
Цена / вредност
8.500.000.000 динара (1. Фаза)
3.500.000.000 динара (2. и 3. фаза)
Извори финансирања
Буџет
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
Почетак
Крај
Фазе

Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
утиче реализација приоритета

Веза са циљем

4 године
2010.
1. фаза 2011.
2. и 3. фаза 2013. (очекивано)
1. Изградња недостајуће (леве) траке аутопута ( радови у
току)
2. Реконструкција денивелисаних укрштаја
3. Рехабилитација постојеће (десне) траке
31. потенцијална интермодална доступност
77. интензитет саобраћаја према деоницама саобраћајне мреже
104. густина путних и пружних прелаза по деоницама
граничног подручја
106. време путовања аутом до МЕГА и транснационалних ФУП
подручја
1.6 Равномерна доступност инфраструктури
3.3 Смањење утицја саобраћаја на животну средину
5.3 Пропусност граница

Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Могућа решења
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А. Приоритетна активност 61
Стратешки приоритет

изградња аутопута у дужини од 85,5 km: Ниш - граница са
Бугарском код Димитровграда (Коридор Xc)(SEETO)
Поглавље ППРС-а
3.2.2. Путна мрежа и објекти
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
МИЕ
Хоризонтална сарадња
ЈП Путеви Србије, Коридори Србије
Вертикална сарадња
Могућности партнерства
В. Финансијска средства
Цена / вредност
70.000.000.000 динара
Извори финансирања
Буџет РС, СБ, ЕИБ, ЕБРД
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
Почетак
Крај

Фазе

Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
утиче реализација приоритета

Веза са циљем

5 година
2010.
2014.
1 фаза 2013
2 фаза 2012
3 и 4 фаза 2014
5 и 6 фаза 2012
7 фаза 2014
1. изградња Просек – Црвена река
2. изградња Црвена Река – Чифлик
3. изградња Чифлик – Станичење
4. изградња Станичење – Пирот (Исток)
5. изградња Пирот (Исток) – Суково л=6 км, радови у току
6. изградња Суково - Димитровград л=9.3 км, радови у току
7. изградња Обилазница Димитровграда л=8,7 км, радови у
току
31. потенцијална интермодална доступност
77. интензитет саобраћаја према деоницама саобраћајне мреже
104. густина путних и пружних прелаза по деоницама
граничног подручја
106. време путовања аутом до МЕГА и транснационалних ФУП
подручја
1.6 Равномерна доступност инфраструктури
3.3 Смањење утицја саобраћаја на животну средину
5.3 Пропусност граница

Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Могућа решења
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А. Приоритетна активност 62
Стратешки приоритет

изградња и доградња аутопута у дужини од 95 km: Лесковац граница са Македонијом код Прешева (Коридор X) (SEETO)
Поглавље ППРС-а
3.2.2. Путна мрежа и објекти
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
МИЕ
Хоризонтална сарадња
ЈП Путеви Србије, Коридори Србије
Вертикална сарадња
Могућности партнерства
В. Финансијска средства
Цена / вредност
77.000.000.000 динара
Извори финансирања
Буџет РС
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
5 година
Почетак
2008. Доградња
2010. Изградња
Крај
2014.
1 фаза 2013.
2 и 3фаза 2014.
4 фаза 2013.
6 фаза 2012.
7 фаза 2013. (очекивано)
Фазе
1. изградња Грабовница – Грделица
2. изградња Грделица – Царичина Долина
3. изградња Царичина Долина – Владичин Хан
4. изградња Владичин Хан – Доњи Нерадовац
5. изградња Доњи Нерадовац – Српска кућа, л=8 км, радови у
току
6. изградња Српска кућа - Левосоје
7. деоница:Левосоје-Прешево, л=21 км, радови у току
Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
утиче реализација приоритета

Веза са циљем

31. потенцијална интермодална доступност
77. интензитет саобраћаја према деоницама саобраћајне мреже
104. густина путних и пружних прелаза по деоницама
граничног подручја
106. време путовања аутом до МЕГА и транснационалних ФУП
подручја
1.6 Равномерна доступност инфраструктури
3.3 Смањење утицја саобраћаја на животну средину
5.3 Пропусност граница

Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Могућа решења
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А. Приоритетна активност 63
Стратешки приоритет

комплетирање дела обилазнице око Београда (сектори А, Б5,
Б6) која је у саставу коридора X, накнадна изградња сектора Ц
(Бубањ поток - Болеч - Старчево - Панчево исток - Панчево
север) уз претходно усаглашавање динамике изградње пуног
аутопутског профила на секторима А и B или започињања
активности на сектору Ц, резервисање коридора за северни део
аутопутске обилазнице око Београда (веза Е-75 - М-24.1 - М-24
- М-1.9, односно крај сектора Ц, петља Панчево север)(SEETO)
Поглавље ППРС-а
3.2.2. Путна мрежа и објекти
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
МИЕ
Хоризонтална сарадња
ЈП Путеви Србије, Коридори Србије
Вертикална сарадња
Могућности партнерства
В. Финансијска средства
Цена / вредност
26.000.000.000 динара (1-6. Фаза)
- (7. фаза)
Извори финансирања
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта

Буџет РС, ЕБРД, ЕИБ

Почетак
Крај

2011.
1 фаза 2012.
2 фаза 2014.
3и 4 фаза 2012.
5 фаза 2014.
6 фаза 2014.
7 фаза 2020. (очекивано)

Фазе

Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
утиче реализација приоритета
Веза са циљем

4 годинe

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Сектори А1 и А2, радови у току
Сектори Б1, Б2, Б3 и Б4
Сектор Б5, радови у току
Тунел Стражевица – Десна цев, радови у току
Тунел стражевица – Лева цев
Сектор Б 6
Сектор Ц са петљом Панчево Север

31. потенцијална интермодална доступност
77. интензитет саобраћаја према деоницама саобраћајне мреже
1.6 Равномерна доступност инфраструктури
3.3 Смањење утицја саобраћаја на животну средину

Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Могућа решења
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А. Приоритетна активност 64
Стратешки приоритет

комплетирање аутопутске обилазнице око Суботице (Y крак
аутопута Е-75) (гранични прелаз Келебија - петља Суботица
југ) (М-17.1)
Поглавље ППРС-а
3.2.2. Путна мрежа и објекти
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
МИЕ
Хоризонтална сарадња
ЈП Путеви Србије, Коридори Србије
Вертикална сарадња
Могућности партнерства
В. Финансијска средства
Цена / вредност
2.200.000.000 динара (1. Фаза)
1.800.000.000 динара (2. и 3. фаза)
Извори финансирања
Буџет РС
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
5 година
Почетак
2010.
Крај
2014.
1. фаза 2011.
2. фаза 2014. (очекивано)
Фазе
1. Изградња леве траке обилазнице, радови у току
2. Изградња десне траке, денивелисаних укрштаја и
комплетирање Петље Суботица југ
Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
31. потенцијална интермодална доступност
утиче реализација приоритета
77. интензитет саобраћаја према деоницама саобраћајне мреже
104. густина путних и пружних прелаза по деоницама
граничног подручја
106. време путовања аутом до МЕГА и транснационалних ФУП
подручја
Веза са циљем
1.6 Равномерна доступност инфраструктури
3.3 Смањење утицја саобраћаја на животну средину
5.3 Пропусност граница
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Могућа решења
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А. Приоритетна активност 65
Стратешки приоритет

активности на државном путу I реда, (изградња аутопута, Е-70)
део руте 4 (SЕETO): граница са Румунијом - Вршац - Панчево Београд
Поглавље ППРС-а
3.2.2. Путна мрежа и објекти
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
МИЕ
Хоризонтална сарадња
ЈП Путеви Србије
Вертикална сарадња
Могућности партнерства
В. Финансијска средства
Цена / вредност
27.000.000.000 динара
Извори финансирања
Буџет РС, ИПА
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
12 месеци
Почетак
2013
Крај
2014
Фазе
Генерални пројекат
Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
31. потенцијална интермодална доступност
утиче реализација приоритета
77. интензитет саобраћаја према деоницама саобраћајне мреже
104. густина путних и пружних прелаза по деоницама
граничног подручја
106. време путовања аутом до МЕГА и транснационалних ФУП
подручја
Веза са циљем
1.6 Равномерна доступност инфраструктури
3.3 Смањење утицја саобраћаја на животну средину
5.3 Пропусност граница
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Могућа решења
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А. Приоритетна активност 66
Стратешки приоритет

активности на државном путу I реда, (изградња аутопута, Е763) део руте 4 (SEETO): Београд - Чачак – Пожега, дужина
145 км
Поглавље ППРС-а
3.2.2. Путна мрежа и објекти
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
МИЕ
Хоризонтална сарадња
ЈП Путеви Србије, Коридори Србије
Вертикална сарадња
Могућности партнерства
В. Финансијска средства
Цена / вредност
100.000.000.000 динара
Извори финансирања
Буџет РС, ИПА, ППП
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
5 године
Почетак
2010.
Крај
1 и 2 фаза 2014. (очекивано)
3 фаза 2011.
4 , 5 и 6 фаза 2013.
7 фаза 2014. (очекивано)
8 фаза 2015. (очекивано)
Фазе
1. изградња Београд - Обреновац
2. изградња Обреновац-Уб
3. изградња Уб-Лајковац, радови у току
4. изградња Лајковац-Љиг
5. изградња Љиг-Бољковци
6. изградња Бољковци -Таково
7. изградња Таково - Прељина
8. изградња Прељина - Пожега
Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
31. потенцијална интермодална доступност
утиче реализација приоритета
77. интензитет саобраћаја према деоницама саобраћајне мреже
104. густина путних и пружних прелаза по деоницама
граничног подручја
106. време путовања аутом до МЕГА и транснационалних ФУП
подручја
Веза са циљем
1.6 Равномерна доступност инфраструктури
3.3 Смањење утицја саобраћаја на животну средину
5.3 Пропусност граница
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Могућа решења
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А. Приоритетна активност 67
Стратешки приоритет

активности на државном путу I реда, (изградња аутопута, Е763) део руте 4 (SEETO): Пожега - Ариље - Ивањица - Сјеница
(Дуга пољана) - Гостун (граница са Црном Гором) дужине 110
км
Поглавље ППРС-а
3.2.2. Путна мрежа и објекти
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
МИЕ
Хоризонтална сарадња
ЈП Путеви Србије, Коридори Србије
Вертикална сарадња
Могућности партнерства
В. Финансијска средства
Цена / вредност
200.000.000.000 динара
Извори финансирања
Буџет РС, ИПА, ППП
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
2 + 5 година
Почетак
2011. фазе 1 и 2, пројектовање,
2015. фаза 3 извођење (очекивано)
Крај
2013. фазе 1 и 2, пројектовање,
2020. фаза 3 извођење (очекивано)
Фазе
1 идејни пројекат, радови у току
2 главни пројекат
3 изградња Пожега - Бољаре
Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
31. потенцијална интермодална доступност
утиче реализација приоритета
77. интензитет саобраћаја према деоницама саобраћајне мреже
104. густина путних и пружних прелаза по деоницама
граничног подручја
106. време путовања аутом до МЕГА и транснационалних ФУП
подручја
Веза са циљем
1.6 Равномерна доступност инфраструктури
3.3 Смањење утицја саобраћаја на животну средину
5.3 Пропусност граница
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Могућа решења
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А. Приоритетна активност 68
Стратешки приоритет

активности на постојећем државном путу I реда, рута 5
(SEETO): Параћин - Бољевац - Зајечар - Вршка чука (граница
са Бугарском) (Е-761, М-5)
Поглавље ППРС-а
3.2.2. Путна мрежа и објекти
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
МИЕ
Хоризонтална сарадња
ЈП Путеви Србије
Вертикална сарадња
Могућности партнерства
В. Финансијска средства
Цена / вредност
Извори финансирања
WB, Буџет
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
2 године
Почетак
2010.
Крај
2011.
Фазе
рехабилитација
1. Динамика реализације техничке и планске документације нп.
2010: Завршена
2. Динамика побољшања/ рехабилитације, реконструкције/
2011: У току
3. Динамика изградње : 4. Динамика изградње после 2014:Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
утиче реализација приоритета

Веза са циљем

31. потенцијална интермодална доступност
77. интензитет саобраћаја према деоницама саобраћајне мреже
104. густина путних и пружних прелаза по деоницама
граничног подручја
106. време путовања аутом до МЕГА и транснационалних ФУП
подручја
1.6 Равномерна доступност инфраструктури
3.3 Смањење утицја саобраћаја на животну средину
5.3 Пропусност граница

Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Могућа решења
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А. Приоритетна активност 69
Стратешки приоритет

активности на државном путу I реда (изградња аутопута, Е-80),
део руте 7 (SEETO) деоница Ниш - Прокупље
Поглавље ППРС-а
3.2.2. Путна мрежа и објекти
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
МИЕ
Хоризонтална сарадња
ЈП Путеви Србије
Вертикална сарадња
Могућности партнерства
В. Финансијска средства
Цена / вредност
Извори финансирања
Буџет, ИПА, ЈПП
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
24 месеца
Почетак
2013.
Крај
2015.
Фазе
генерални и идејни пројекат
Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
31. потенцијална интермодална доступност
утиче реализација приоритета
77. интензитет саобраћаја према деоницама саобраћајне мреже
Веза са циљем
1.6 Равномерна доступност инфраструктури
3.3 Смањење утицја саобраћаја на животну средину
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Могућа решења
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А. Приоритетна активност 70
Стратешки приоритет

активности на постојећем државном путу I реда (коридору
аутопута, Е-761) Појате - Крушевац - Краљево - Чачак и даље
Пожега - Ужице - Котроман (граница са Босном и
Херцеговином) (Е-761, М-5) рута 5 (SEETO)
Активности
a) деоница:Појате-Крушевац-Прељина, дужина 109,6 км
б) деоница:Ужице-Котроман, дужина 60 км
Поглавље ППРС-а
3.2.2.Путна мрежа и објекти
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
МИЕ
Хоризонтална сарадња
ЈП Путеви Србије, Коридори Србије
Вертикална сарадња
Могућности партнерства
В. Финансијска средства
Цена / вредност
Извори финансирања
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
Почетак
Крај
Фазе

Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
утиче реализација приоритета

Веза са циљем

а) 41.300.000.000 динара
б) 30.000.000.000 динара
а) Буџет, ППП
б) IPA
а) 5 година
б) 5 година
а) 2011. година
б) 2015. година
а) 2015. година
б) 2020. година
а) деоница:Појате-Крушевац-Прељина, дужина 109,6 км
1 Извођење Адрани – Мрчајевци-Прељина
2 Појате – Крушевац
3 Крушевац - Адране
б) деоница:Ужице-Котроман, дужина 60 км
1 извођење Ужице-Котроман
31. потенцијална интермодална доступност
77. интензитет саобраћаја према деоницама саобраћајне мреже
104. густина путних и пружних прелаза по деоницама
граничног подручја
106. време путовања аутом до МЕГА и транснационалних ФУП
подручја
1.6 Равномерна доступност инфраструктури
3.3 Смањење утицја саобраћаја на животну средину
5.3 Пропусност граница

Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Могућа решења
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А. Приоритетна активност 71
Стратешки приоритет

Завршетак изградње дела државног пута I реда М-1.11, деоница
Лапово - Крагујевац
Поглавље ППРС-а
3.2.2. Путна мрежа и објекти
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
МИЕ, Влада, МЕРР
Хоризонтална сарадња
ЈП Путеви Србије, Град Крагујевац
Вертикална сарадња
ЈП Предузеће за изградњу града Крагујевца
Могућности партнерства
В. Финансијска средства
Цена / вредност
3.500.000.000 динара
Извори финансирања
Буџет, кредит ЕАР, ЕБРД
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
Почетак
Крај
Фазе

Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
утиче реализација приоритета
Веза са циљем
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Могућа решења

пет година
2011.
2016.
четири фазе:
1. Жировница- Стражевица,
2. Стражевица – Баточина,
3. граница града Крагујевца – Жировница, и
4. Баточина -Лапово
31. потенцијална интермодална доступност
77. интензитет саобраћаја према деоницама саобраћајне мреже
1.6 Равномерна доступност инфраструктури
3.3 Смањење утицја саобраћаја на животну средину
Политичка нестабилност
Финансирање из претприступних фондова (ИПА)
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А. Приоритетна активност 72
Стратешки приоритет

рехабилитација и изградња деоница државног пута I реда
Сомбор (веза са Мађарском и Хрватском) - Суботица (веза са
Мађарском) - Сента - Кикинда (веза са Румунијом)
Поглавље ППРС-а
3.2.2. Путна мрежа и објекти
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
МИЕ
Хоризонтална сарадња
ЈП Путеви Србије
Вертикална сарадња
Могућности партнерства
В. Финансијска средства
Цена / вредност
Извори финансирања
Буџет, ИПА
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
Почетак
Крај
Фазе
Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
утиче реализација приоритета

Веза са циљем

31. потенцијална интермодална доступност
77. интензитет саобраћаја према деоницама саобраћајне мреже
104. густина путних и пружних прелаза по деоницама
граничног подручја
106. време путовања аутом до МЕГА и транснационалних ФУП
подручја
1.6 Равномерна доступност инфраструктури
3.3 Смањење утицја саобраћаја на животну средину
5.3 Пропусност граница

Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Могућа решења
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А. Приоритетна активност 73
Стратешки приоритет

реконструкција и изградња деоница државног пута I реда
Врбас – Кула – Сомбор – државна граница Бачки Брег (веза
Коридор Х – Коридор VII) са везом на планирани јужни
аутопут кроз Мађарску
Поглавље ППРС-а
3.2.2. Путна мрежа и објекти
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
МИЕ
Хоризонтална сарадња
ЈП Путеви Србије
Вертикална сарадња
Могућности партнерства
В. Финансијска средства
Цена / вредност
Извори финансирања
Буџет, ИПА
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
Почетак
Крај
Фазе
Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
утиче реализација приоритета

Веза са циљем

31. потенцијална интермодална доступност
77. интензитет саобраћаја према деоницама саобраћајне мреже
104. густина путних и пружних прелаза по деоницама
граничног подручја
106. време путовања аутом до МЕГА и транснационалних ФУП
подручја
1.6 Равномерна доступност инфраструктури
3.3 Смањење утицја саобраћаја на животну средину
5.3 Пропусност граница

Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Могућа решења

68

А. Приоритетна активност 74
Стратешки приоритет

Активности на путном правцу, државни пут I реда ,Сомбор
(веза са Мађарском и Хрватском) - Бачка Паланка (М-18) ( са
доградњом везе према Шиду)-Нови Сад (М-7)-Рума –Шабац(М-21) (са краком за Лозницу и везу са Босном и
Херцеговином (М-19)) -Ваљево –Пожега и даље веза ка
Ивањици (М-21.1)
Активност/пројекат
1) идејни и главни пројекат Рума-Шабац-Лозница (дужина
120км) са изградњом
2) идејни пројекат са студијом оправданости – правац
Петроварадин – Јарак – Шабац
Поглавље ППРС-а
3.2.2. Путна мрежа и објекти
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
МИЕ
Хоризонтална сарадња
ЈП Путеви Србије
Вертикална сарадња
Могућности партнерства
В. Финансијска средства
Цена / вредност
1) 20.000.000.000 динара (за деоницу Рума-Шабац-Лозница)
2) 50.000.000 динара (за деоницу Петроварадин – Јарак –
Шабац)
Извори финансирања
1) Буџет
2) Фонд за капитална улагања АПВ
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
Почетак
Крај
2012.
Фазе
идејни и главни пројекат Рума-Шабац-Лозница (дужина 120км)
Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
31. потенцијална интермодална доступност
утиче реализација приоритета
77. интензитет саобраћаја према деоницама саобраћајне мреже
104. густина путних и пружних прелаза по деоницама
граничног подручја
106. време путовања аутом до МЕГА и транснационалних ФУП
подручја
Веза са циљем
1.6 Равномерна доступност инфраструктури
3.3 Смањење утицја саобраћаја на животну средину
5.3 Пропусност граница
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Могућа решења
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А. Приоритетна активност 75
Шифра и тип активности
Стратешки приоритет

3.2.2.17.1 (а)
активности на реализацији реконструкције и изградње
постојећег државног пута (М-7) I реда Нови Сад- Зрењанин и
активности на реализацији изградње планираног државног пута
I реда од Зрењанина до државне границе према Темишвару
активност
Израда идејног пројекта са студијом оправданости
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
МИЕ
Хоризонтална сарадња
ЈП Путеви Србије
Вертикална сарадња
Могућности партнерства
В. Финансијска средства
Цена / вредност
65.000.000.000 динара
Извори финансирања
Фонд за капитална улагања АПВ
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
Почетак
Крај
Фазе
идејни пројекат до 2012. године
Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
31. потенцијална интермодална доступност
утиче реализација приоритета
77. интензитет саобраћаја према деоницама саобраћајне мреже
104. густина путних и пружних прелаза по деоницама
граничног подручја
106. време путовања аутом до МЕГА и транснационалних ФУП
подручја
Веза са циљем
1.6 Равномерна доступност инфраструктури
3.3 Смањење утицја саобраћаја на животну средину
5.3 Пропусност граница
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Могућа решења
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активности на путном правцу, државни пут I реда: Ђала (веза
са Румунијом) - Чока (Р-112) - Кикинда - Зрењанин - Панчево Ковин (М-24), (Банатска магистрала)
Поглавље ППРС-а
3.2.2. Путна мрежа и објекти
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
МИЕ
Хоризонтална сарадња
ЈП Путеви Србије
Вертикална сарадња
Могућности партнерства
В. Финансијска средства
Цена / вредност
22.000.000.000 динара
Извори финансирања
Буџет
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
Почетак
Крај
2014.
Фазе
идејни пројекат
Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
31. потенцијална интермодална доступност
утиче реализација приоритета
77. интензитет саобраћаја према деоницама саобраћајне мреже
104. густина путних и пружних прелаза по деоницама
граничног подручја
106. време путовања аутом до МЕГА и транснационалних ФУП
подручја
Веза са циљем
1.6 Равномерна доступност инфраструктури
3.3 Смањење утицја саобраћаја на животну средину
5.3 Пропусност граница
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Могућа решења
Магистрални пут са 2 тракае, урађен Генерални пројекта
/Мађарска граница-Кикинда-Зрењанин-Ковин/ процењена
вредност 220 милиона еура, Л=204,2км
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израда одговарајуће студије којом ће се дефинисати
бициклистичке руте на читавом подручју Републике Србије
(основним правцем север-југ и бочним везама) и систем
центара развоја бициклизма у циљу остваривања међудржавне
сарадње (руте 6 и 11 EuroVelo - европска мрежа
бициклистичких рута), уз то градови ће обезбедити услове за
кретање бицикала
Поглавље ППРС-а
3.2.2. Путна мрежа и објекти
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
МИЕ, МЕРР
Хоризонтална сарадња
ТОС, Бициклистички савез Србије, НАРР, Путеви Србије
Вертикална сарадња
EuroVelo
Могућности партнерства
В. Финансијска средства
Цена / вредност
15.000.000 динара
Извори финансирања
Буџет
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
Почетак
Крај
Фазе
Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
утиче реализација приоритета
Веза са циљем

9-12 месеци
2012.
2013.

78. модална расподела путничког саобраћаја
99. чланство у међународним мрежама сарадње
3.3 Смањење утицаја саобраћаја на животну средину
5.1 Учешће у програмима и пројектима трансграничне и
међурегионалне сарадње

Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Могућа решења

72

А. Приоритетна активност 78
Стратешки приоритет

(Београд) - Стара Пазова - Инђија - Суботица - државна
граница (Келебија), реконструкција и изградња једноколосечне
пруге у двоколосечну са мостом преко Дунава и чворовима
Нови Сад и Суботица)
Поглавље ППРС-а
3.2.3. Железничка мрежа и објекти
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
МИЕ
Хоризонтална сарадња
ЈП „Железнице Србије“
Вертикална сарадња
Могућности партнерства
В. Финансијска средства
Цена / вредност
I фаза – изградња – 4.600.000.000 динара
II фаза –припрема пројекта – 1.360.000.000 динара
- изградња 34.200.000.000 динара
Извори финансирања
I фаза – бесповратна средства Европске уније (ИПА фонд), АП
Војводина, Град Нови Сад
II фаза – међународни кредити (ЕИБ), бесповратна средства
Европске уније (ИПА фонд), Република Србија
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
I фаза – 2,5 године
II фаза – 6,5 година
Почетак
I фаза – 2011.год.
II фаза – 2010. год.
Крај
I фаза – 2013. год.
II фаза – 2016 год.
Фазе
I фаза – изградња железничко-друмског моста преко Дунава у
Новом Саду
II фаза – реконструкција и модернизација деонице Стара
Пазова – Нови Сад
III фаза – реконструкција и модернизација деонице Нови Сад –
Суботица – Државна граница (Келебија)
Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
32. удео становништва које живи унутар 30-минутне изохроне
утиче реализација приоритета
од железничке станице
104. густина путних и пружних прелаза по деоницама
граничног подручја
Веза са циљем
1.6 Равномерна доступност инфраструктури
5.3 Пропусност граница
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Могућа решења
Коментар
Припрема пројекта подразумева израду недостајуће
урбанистичке и техничке документације а у ове трошкове
укључени су трошкови експропријације и индиректни и
зависни трошкови комплетног пројекта
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Београдски чвор (завршетак путничког система и ослобађање
Савског амфитеатра планираном изградњом: станице Београд
1)
Центар, постројења ТПС, РТЦ у Макишу и другог колосека
од Панчевачког моста до Панчева)
Поглавље ППРС-а
3.2.3. Железничка мрежа и објекти
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
МИЕ
Хоризонтална сарадња
ЈП „Железнице Србије“
Вертикална сарадња
град Београд
Могућности партнерства
В. Финансијска средства
Цена / вредност
Компонента 1:
- припрема пројекта – 650.000.000 динара
- изградња – 10.850.000.000 динара
Компонента 2:
- припрема пројекта – 165.000.000 динара
- изградња – 2.900.000.000 динара
Компонента3:
- припрема пројекта – милиона евра
- изградња – милиона евра
Компонента 4:
- припрема пројекта – 45.000.000 динара
- изградња – 4.500.000.000 динара
Извори финансирања
Међународни кредити (Руска федерација), Република Србија
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
Компонента 1: 3 године
Компонента 2: 3 године
Компонента 3:
Компонента 4: 3 године
Почетак
Компонента 1: 2011. год.
Компонента 2: 2011. год.
Компонента3:
Компонента 4: 2011. год.
Крај
Компонента 1: 2014. год.
Компонента 2: 2014. год.
Компонента3:
Компонента 4: 2014. год.
Фазе
Компонента 1: станица Београд Центар
Компонента 2: ТПС Земун
Компонента 3: РТЦ1)
Компонента 4: реконструкција и мкодернизација деонице
Панчевачки Мост – Панчево Главна
Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
32. удео становништва које живи унутар 30-минутне изохроне
утиче реализација приоритета
од железничке станице
Веза са циљем
1.6 Равномерна доступност инфраструктури
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Могућа решења
1)
Коментар
Пројекат интермодалног терминала води МИЕ
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Гиље - Ћуприја - Параћин на прузи Београд - Ниш (изградња
нове двоколосечне деонице са мостом преко Велике Мораве
Поглавље ППРС-а
3.2.3. Железничка мрежа и објекти
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
МИЕ
Хоризонтална сарадња
ЈП „Железнице Србије“
Вертикална сарадња
Могућности партнерства
В. Финансијска средства
Цена / вредност
изградња – 4.500.000.000.000 динара
Извори финансирања
Други кредит ЕИБ
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
2,5 године
Почетак
2011. год.
Крај
2013. год.
Фазе
I етапа – изградња двоколосечног моста преко Велике Мораве
II етапа – изградња пруге
Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
32. удео становништва које живи унутар 30-минутне изохроне
утиче реализација приоритета
од железничке станице
Веза са циљем
1.6 Равномерна доступност инфраструктури
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Могућа решења
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Сталаћ - Ђунис на прузи Београд - Ниш (реконструкција и
изградња једноколосечне деонице у двоколосечну)
Поглавље ППРС-а
3.2.3. Железничка мрежа и објекти
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
МИЕ
Хоризонтална сарадња
ЈП „Железнице Србије“
Вертикална сарадња
Могућности партнерства
В. Финансијска средства
Цена / вредност
- припрема пројекта - 750.000.000 динара
- изградња – 13.000.000.000 динара
Извори финансирања
Међународни кредити (ЕБРД), Република Србија
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
5,5 година
Почетак
2011. год,
Крај
2016. год.
Фазе
Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
32. удео становништва које живи унутар 30-минутне изохроне
утиче реализација приоритета
од железничке станице
Веза са циљем
1.6 Равномерна доступност инфраструктури
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Могућа решења
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Ниш - Димитровград (ремонт постојеће пруге,
електрификација, савремена СС и ТК постројења)
Поглавље ППРС-а
3.2.3. Железничка мрежа и објекти
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
МИЕ
Хоризонтална сарадња
ЈП „Железнице Србије“
Вертикална сарадња
Могућности партнерства
В. Финансијска средства
Цена / вредност
припрема пројекта – 400.000.000 динара
изградња – 12.000.000.000 динара
Извори финансирања
Други кредит ЕИБ, међународни кредити (Чешка експортна
банка), Република Србија
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
3,5 године
Почетак
2011. год.
Крај
2014. год.
Фазе
Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
32. удео становништва које живи унутар 30-минутне изохроне
утиче реализација приоритета
од железничке станице
104. густина путних и пружних прелаза по деоницама
граничног подручја
Веза са циљем
1.6 Равномерна доступност инфраструктури
5.3 Пропусност граница
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Могућа решења
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Пруга Београд-Врбница (Бар) - ревитализација и модернизација
Поглавље ППРС-а
3.2.3. Железничка мрежа и објекти
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
МИЕ
Хоризонтална сарадња
ЈП „Железнице Србије“
Вертикална сарадња
Могућности партнерства
В. Финансијска средства
Цена / вредност
припрема пројекта – 680.000.000 динара
изградња – 20.000.000.000 динара
Извори финансирања
Међународни кредити (Руска федерација), Република Србија
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
4,5 године
Почетак
2011. год.
Крај
2015. год.
Фазе
Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
32. удео становништва које живи унутар 30-минутне изохроне
утиче реализација приоритета
од железничке станице
104. густина путних и пружних прелаза по деоницама
граничног подручја
Веза са циљем
1.6 Равномерна доступност инфраструктури
5.3 Пропусност граница
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Могућа решења
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Пруга Ваљево-Лозница - наставак започете изградње пруге
Поглавље ППРС-а
3.2.3. Железничка мрежа и објекти
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
МИЕ
Хоризонтална сарадња
ЈП „Железнице Србије“
Вертикална сарадња
Могућности партнерства
В. Финансијска средства
Цена / вредност
припрема пројекта – 700.000.000 динара
изградња – 25.850.000.000 динара
Извори финансирања
Међународни кредити (Руска федерација), Република Србија
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
3,5 године
Почетак
2011. год.
Крај
2015. год.
Фазе
Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
32. удео становништва које живи унутар 30-минутне изохроне
утиче реализација приоритета
од железничке станице
Веза са циљем
1.6 Равномерна доступност инфраструктури
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Могућа решења
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проширење и модернизација аеродрома „Никола Тесла” у
Београду
Поглавље ППРС-а
3.2.5 Систем ваздушног транспорта
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
МИЕ
Хоризонтална сарадња
МЖСРПП, Директорат цивилног ваздухопловства Републике
Србије
Вертикална сарадња
Аеродром Никола Тесла
Могућности партнерства
В. Финансијска средства
Цена / вредност
5.298.500.000 динара
Извори финансирања
сопствени, остали извори
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
4 године
Почетак
2011.
Крај
2014.
Фазе
I фаза 2011-14.
Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
105. недељни број летова до европских МЕГА подручја
утиче реализација приоритета
Веза са циљем
5.3 Пропусност граница
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
усвајање новог планског акта за комплекс аеродрома
Могућа решења
по усвајању новог планског акта за комплекс аеродрома
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Активности

Реконструкција и модернизација аеродрома „Константин Велики“
у Нишу (цивилно-војни)
1.
2.
3.
4.

Реконструкција и доградња ССО,
Унапређење навигационих услова, навигационе опреме и система на
аеродрому - уградња прецизног инструменталног прилаза Категорије 1,
Модернизација аеродромске опреме (опрема за опслуживање ваздухоплова,
безбедносни системи, систем регистрације путника и пртљага)
Изградња паркинга на простору аеродрома, ревитализација прилазних
саобраћајница (денивелација пружног прелаза и друмске саобраћајнице у
прилазу аеродрому)
Реконструкција пристанишне зграде Аеродрома Ниш

5.
Поглавље ППРС-а
3.2.5. Систем ваздушног транспорта
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
МИЕ
Хоризонтална сарадња
Град Ниш, Аеродром Константин Велики
Вертикална сарадња
МИЕ, МЕРР (НИП), Аеродром Константин Велики
Могућности партнерства
Аеродром Никола Тесла Београд
В. Финансијска средства
Цена / вредност
600.000.000 дин
Извори финансирања
МЕРР (НИП), Град НИШ, Европски фондови
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
5 година
Почетак
2011.
Крај
2016.
Фазе
Фаза 1: 2011-2012 ; активност 1; Вредност радова: 120.000.000
Фаза 2: 2012-2013; активност 2; Вредност радова: 100.000.000
Фаза 3: 2012-2014; активност 3; Вредност набавки и радова:
180.000.000
Фаза 4: 2013-2015; активност 4; Вредност радова: 100.000.000
Фаза 5: 2015-2016; активност 5; Вредност радова: 100.000.000
Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
105. недељни број летова до европских МЕГА подручја
утиче реализација приоритета
Веза са циљем
5.3 Пропусност граница
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Недостатак средстава и неспровођење дефинисаних активности
1. и 2. може угрозити функционисање Аеродрома Ниш за
операције слетања и полетања у ноћним условима и у условима
смањене видљивости (испод 4000м видљивости)
Недостатак средстава и изостанак реализације активности 3, 4. и
5. извесно ће водити ка паду квалитета услуге и немогућности
испуњења стандарда које намеће тршиште авио услуга.
Могућа решења
Основни предуслов за обезбеђење неопходних финансијских
средстава Аеродрома је адекватно сагледавање позиције и значаја
аеродрома у Нишу од стране релевантних институција (МИЕ,
МФ, МЕРР (НИП), Директорат Цивилног Ваздухопловства) и
реализација развоја и улагања у складу са одредбама усвојеног
„Мастер плана развоја транспорта у Републици Србији“. С
обзиром да је Аеродром Ниш значајан елемент саобраћајне
инфраструктуре Републике и као такав веома значајан за
економски развој на простору јужне и југоисточне Србије, даље
функционисање и унапређење Аеродрома мора бити стратешки и
системски подржано од стране државних институција.
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припрема за изградњу нове луке Београд на Дунаву у
гравитационом подручју Београда и унапређење и развој
међународно значајних лука које треба да постану велики
транспортни центри. Постојећа лука „Београд” задржава и
развија функцију, са нагласком на контејнерском претовару, до
могуће изградње нове
Поглавље ППРС-а
3.2.6 Унутрашњи пловни путеви – водни транспорт
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
МИЕ – сектор за водни саобраћај
Хоризонтална сарадња
Агенција за управљање лукама (у оснивању), Влада (неопходно
усвојити Уредбу о лучком подручју)
Вертикална сарадња
Град Београд, Завод за урбанизам
Могућности партнерства
В. Финансијска средства
Цена / вредност
20.000.000.000 динара (инфраструктура са контејнерским
терминалом)
Извори финансирања
могућност давања концесије
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
Почетак
2012.
Крај
после 2015.
Фазе
1. пројектна документација
2. почетак грађевинских радова
Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
102. Промет путника и робе у речним лукама
утиче реализација приоритета
103. Контејнерски промет (у речним лукама)
Веза са циљем
5.2 Трговинске везе с окружењем
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Могућа решења

82

А. Приоритетна активност 88
Стратешки приоритет
реконструкција преводница у Ђердапу
Поглавље ППРС-а
3.2.6. Унутрашњи пловни путеви – водни транспорт
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
ЕПС
Хоризонтална сарадња
МЖСРПП, МИЕ
Вертикална сарадња
Могућности партнерства
В. Финансијска средства
Цена / вредност
2.000.000.000 динара
Извори финансирања
Сопствена средства ЕПС-а
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
5 година
Почетак
2011.
Крај
2016.
Фазе
Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
102. Промет путника и робе у речним лукама
утиче реализација приоритета
Веза са циљем
5.2 Трговинске везе с окружењем
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Могућа решења
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даљи развој речног информационог сервиса (РИС-а) и његова
примена на међународним пловним путевима
Поглавље ППРС-а
3.2.6. Унутрашњи пловни путеви – водни транспорт
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
Дирекција за водне путеве
Хоризонтална сарадња
МИЕ
Вертикална сарадња
лучке капетаније
Могућности партнерства
корисници: МУП (гранична управа, речна управа, сектор за
ванредне ситуације, жандармерија), Управа царина,
комерцијални корисници
В. Финансијска средства
Цена / вредност
1.050.000.000 динара
Извори финансирања
IPA 2007. (I компонента)
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
4 године
Почетак
2009.
Крај
2012.
Фазе
Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
50. Број предузећа у области иновација
утиче реализација приоритета
управљање пловидбом, безбедност (предложени индикатори)
Веза са циљем
2.3 Унапређење технолошког нивоа регионалних економија
(аспект иновација и know-how технологија у економији)
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
безбедност пловидбе
Могућа решења
примена инфомационих и комуникационих технологија у циљу
унапређења безбедности пловидбе
Коментар
РИС се од почетка пројекта имплементира на Дунаву, а од
2011. године и на Сави
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регулисање критичних сектора на унутрашњим пловним
путевима Републике Србије
Поглавље ППРС-а
3.2.6. Унутрашњи пловни путеви – водни транспорт
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
Дирекција за водне путеве
Хоризонтална сарадња
МИЕ
Вертикална сарадња
Могућности партнерства
В. Финансијска средства
Цена / вредност
200.000.000 динара (документација) и 1.200.000.000 динара
(радови)
Извори финансирања
IPA 2010, 2012. (I компонента)
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
2+3 године
Почетак
2011.
Крај
2015.
Фазе
1. израда документације (2011-2012)
2. радови на пет сектора од укупно осамнаест (2013-15)
Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
102. Промет путника и робе у речним лукама
утиче реализација приоритета
(смањен број критичних сектора или број дона у току године
када су обезбеђени габарити пловног пута – 320)
Веза са циљем
5.2 Трговинске везе с окружењем
(унапређење безбодности пловидбе)
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
низ сектора од Бездана до Београда
Могућа решења
хидротехнички радови
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обезбеђење техничке базе за примену технологије
интермодалног транспорта изградњом интермодалних
терминала – у Београду (На основу излазних резултата Студије
Омогућавање интермодалног транспорта у Републици Србији
чија израда је тренутно у току), Апатину, Пироту, Прахову и
Шапцу
Поглавље ППРС-а
3.2.7. Интермодални транспорт и логистички центри
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
МИЕ
Хоризонтална сарадња
Град Београд, Општина Апатин, Општина Пирот, Општина
Шабац, Општина Прахово
Вертикална сарадња
Железнице Србије, Слободна зона Пирот, Лука Шабац, ИХП
Прахово
Могућности партнерства
Јавно-приватно
В. Финансијска средства
Цена / вредност
4.500.000.000 динара (1.500.000.000 Београд, 1.000.000.000
Апатин, 500.000.000 Пирот, 1.000.000.000 Шабац, 500.000.000
Прахово)
Извори финансирања
ИПА фонд ЕУ, Буџет РС, Буџет заинтересованих општина
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
24 месеца
Почетак
Јун 2012. (Београд), односно Јун 2013 (Апатин, Пирот, Шабац,
Прахово)
Крај
Јун 2014.
Фазе
Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
78. модална расподела (путничког) саобраћаја
утиче реализација приоритета
103. контејнерски промет
Веза са циљем
3.3 смањење утицаја саобраћаја на животну средину
5.2 трговинске везе с окружењем
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
- пронаћи изворе финансирања
- заинтересованост јавног и приватног сектора за
реализацију пројеката
Могућа решења
- сарадња са Делегацијом ЕУ на обезбеђивању средстава
за изградњу терминала делом из донаторског фонда –
ИПА
- поспешивати сарадњу на свим нивоима одлучивања и
са заинтересованим странама
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Активирање потенцијала „црвене тачке“ укрштања Коридора X
и VII на територији општине Инђија)
Поглавље ППРС-а
3.2.7. Интермодални транспорт и логистички центри
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
општина Инђија, надлежни ресори АПВ
Хоризонтална сарадња
град Нови Сад, општина Тител
Вертикална сарадња
надлежни органи Републике Србије, Коридори Србије,
Дирекција за пловне путеве
Могућности партнерства
могућност јавно-приватног партнерства
В. Финансијска средства
Цена / вредност
Извори финансирања
општина, АП Војводина, Република Србија, међународни
фондови, приватна средства (према могућностима)
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
дугорочно
Почетак
активности 2012-2015.
Крај
Фазе
- урбанистичко планирање и пројектовање
- пројектовање
Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
утиче реализација приоритета
Веза са циљем
2. Регионална конкурентност и приступачност
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
инвестициони капацитет партнера у реализацији
Могућа решења
локацијска понуда, формирање конзорцијума партнера

87

А. Приоритетна активност 93
Стратешки приоритет

потпуна замена аналогне комутације, као и дигиталне старије
генерације
Шифра и тип активности
3.2.8. Електронске комуникације
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
МКИИД
Хоризонтална сарадња
/
Вертикална сарадња
/
Могућности партнерства
/
В. Финансијска средства
Цена / вредност
/
Извори финансирања
/
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
4 године
Почетак
јул 2009. године
Крај
децембар 2013. године
Фазе
Прва фаза пројекта финансирана из предприступних фондова
ЕУ биће реализована у новембру 2011. године. Како је опрема
финансирана из ИПА фондова само део уређаја који је
потребан предузећу Емисиона техника и везе, остатак опреме
биће финансиран путем кредита, за који ће гарант бити Влада
Републике Србија.
Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
утиче реализација приоритета
Веза са циљем
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Неопходна реконструкција и изградња предајничких и
репетиторски локација порушених током бомбардовања 1999.
године за реализацију мреже дигиталних емисионих система
Републике Србије.
Могућа решења
Коментар
Стратегијoм за прелазак са аналогног на дигитално емитовање
радио и телевизијског програма у Републици Србији
(„Службени гласник“, број 52/09), са Акционим планом који је
саставни део Стратегије, предвиђено је пројектовање и
изградња мреже за дигитално емитовање сигнала, уз
максимално искоришћење постојеће инфраструктуре.
Република Србија, као и све европске земље, 2006. године,
обавезала се да пређе на искључиво дигитално емитовање
земаљске телевизије најкасније до 17. јуна 2015. године. Овај
датум представља крајњи рок за искључивање аналогног ТВ
сигнала у Европи. Поред тога, Европска Комисија је
препоручила државама чланицама да до 2012. године у
потпуности испуне план за дигиталну транзицију. Већина
земаља у нашем региону има за циљ да испоштује ову одлуку.
Битно је истаћи да ако наши суседи пређу на дигитално
емитовање земаљског ТВ сигнала пре нас, може доћи до
сметњи, нарочито у пограничним подручјима наше земље.
Стога сам процес дигитализације телевизије добија висок
приоритет у свим развијеним државама и неопходно је да и
наша држава иде у истом правцу.
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Анализа неопходности актуелног обима поштанске мреже
Поглавље ППРС-а
3.2.9. Поштански саобраћај
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
Републичка агенција за поштанске услуге
Хоризонтална сарадња
МКИИД, Јавни поштански оператор
Вертикална сарадња
Могућности партнерства
В. Финансијска средства
Цена / вредност
1.500.000 динара за потребе спровођења истраживања степена
задовољења потреба корисника универзалне поштанске услуге
Извори финансирања
Буџет Рапус-а
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
2 године
Почетак
2011.
Крај
2013.
Фазе
2 фазе:
- истраживање степена задовољења потреба корисника
универзалном поштанском услугом;
- ГИС за поштанску мрежу
Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
24. изохрона доступност услуга од општег интереса
утиче реализација приоритета
регионалног нивоа
Веза са циљем
1.4 Уравнотеженост насељске структуре
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Устројавање савременог географско-информационог система
(у оквиру тачке В. нису планирана посебна финансијска
средства за ову намену)
Могућа решења
Коришћење постојећих информатичких алата Јавног
поштанског оператора.Алтернативно, обезбеђивање додатних
средстава из буџета Рапус-а и/или надлежног Министарства
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електропривреда
Активност
изградња новог блока ТЕ-ТО Нови Сад
Поглавље ППРС-а
3.3.1. Енергетска инфраструктура
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
EПС
Хоризонтална сарадња
МИЕ, МЖСРПП, ПСУГЗЖС
Вертикална сарадња
Град Нови Сад
Могућности партнерства
Град Нови Сад, Инострани стратешки партнер
В. Финансијска средства
Цена / вредност
28.000.000.000 динара
Извори финансирања
Средства иностраног партнера, средства ЕПС-а и Града Новог
Сада
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
4 године
Почетак
2012.
Крај
2016.
Фазе
Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
35. % покривености насеља (% броја становника)
утиче реализација приоритета
електромрежом високе сигурности
80. потрошња енергија по изворима и врсти корисника
Веза са циљем
1.6.4 Повећање покривености насеља енергетском
инфраструктуром
3.3 Одрживо коришћење енергије
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Могућност завршетка тендерске процедуре за привлачење
стратешког партнера без закључења уговора
Могућа решења
Нов међународни тендер или међудржавни споразум
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Стратешки приоритет
Активност

електропривреда
1) градња ТЕ Колубара Б
2) градња ТЕНТ Б3
3) градња ТЕ Костолац Б3
Поглавље ППРС-а
3.3.1. Енергетска инфраструктура
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
EПС
Хоризонтална сарадња
МИЕ, МЖСРПП
Вертикална сарадња
2) Град Београд
Могућности партнерства
1) Edison S.p.A. Италија
2) Инострани стратешки партнер
В. Финансијска средства
Цена / вредност
1) 100.000.000.000 динара
2) 87.000.000.000 динара
3) 82.000.000.000 динара
Извори финансирања
1 и 2) Средства иностраног партнера, средства ЕПС
3) инострани кредит
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
1) 5 година
2) 7 година
3) 7 година
Почетак
1) 2012.
2) 2012.
3) 2012.
Крај
1) 2017.
2) 2019.
3) 2019.
Фазе
Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
35. % покривености насеља (% броја становника)
утиче реализација приоритета
електромрежом високе сигурности
80. потрошња енергија по изворима и врсти корисника
Веза са циљем
1.6.4 Повећање покривености насеља енергетском
инфраструктуром
3.3 Одрживо коришћење енергије
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
1) Могућност завршетка тендерске процедуре за привлачење
стратешког партнера без закључења уговора
2) Привлачење стратешког партнера
Могућа решења
1)Нов међународни тендер или међудржавни споразум
2) Међународни тендер или међудржавни споразум
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Стратешки приоритет
електропривреда
Активност
Изградња система хидроелектрана на доњем току реке Ибар
Поглавље ППРС-а
3.3.1. Енергетска инфраструктура
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
ПД Ибарске хидроелектране д.о.о. (оснивачи: ЕПС и SECI
Energia S.p.A. Италија)
Хоризонтална сарадња
МИЕ, МЖСРПП, РАПП
Вертикална сарадња
Град Краљево, Општина Рашка
Могућности партнерства
В. Финансијска средства
Цена / вредност
28.500.000.000 динара
Извори финансирања
Средства страног партнера, средства ЕПС-а
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
7 година
Почетак
2010.
Крај
2016.
Фазе
Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
35. % покривености насеља (% броја становника)
утиче реализација приоритета
електромрежом високе сигурности
80. потрошња енергија по изворима и врсти корисника
Веза са циљем
1.6.4 Повећање покривености насеља енергетском
инфраструктуром
3.3 Одрживо коришћење енергије
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Могућа решења
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Стратешки приоритет
електропривреда
Активност
Изградња система хидроелектрана на Великој Морави
Поглавље ППРС-а
3.3.1. Енергетска инфраструктура
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
ПД Моравске хидроелектране д.о.о. (оснивачи: ЕПС и RWE
Innogy Немачка)
Хоризонтална сарадња
МИЕ, МЖСРПП, РАПП
Вертикална сарадња
Јединице локалне самоуправе у обухвату пројекта
Могућности партнерства
В. Финансијска средства
Цена / вредност
35.000.000.000 динара
Извори финансирања
средства страног партнера, средства ЕПС-а
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
7 година
Почетак
2011.
Крај
2017.
Фазе
Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
35. % покривености насеља (% броја становника)
утиче реализација приоритета
електромрежом високе сигурности
80. потрошња енергија по изворима и врсти корисника
Веза са циљем
1.6.4 Повећање покривености насеља енергетском
инфраструктуром
3.3 Одрживо коришћење енергије
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Могућа решења
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Стратешки приоритет

Програм технолошког развоја рафинерија – изградња
постројења MHC/DHT
Поглавље ППРС-а
3.3.1 Енергетска инфраструктура
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
МИЕ
Хоризонтална сарадња
Нафтна индустрија Србија, Гаспромњефт
Вертикална сарадња
Могућности партнерства
В. Финансијска средства
Цена / вредност
39.680.000.000 динара
Извори финансирања
ГПН/НИС
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
35 месеци
Почетак
октобар 2009.
Крај
септембар 2012.
Фазе
Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
80. потрошња енергија по изворима и врсти корисника
утиче реализација приоритета
Веза са циљем
3.3 одрживо коришћење енергије
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Могућа решења
Коментар
Производња горива квалитета EURO5:
- бензин – 0,821 милиона тона/год.
- ЕВРО дизер – 1,812 милиона тона/год.
- кпацаитет прераде нафте – 4988 тона/год.
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Стратешки приоритет
Активност

електроенергетика (60 пројеката)
реконструкција ТС Обреновац
реконструкција РП Младост код Сремске Митровице
реконструкција ТС Бајина Башта
реконструкција РП Ђердап 1
реконструкција ТС Бор 2
реконструкција ТС Панчево 2
Далековод 400 kV Београд 8- Панчево,реконструкција на
Дунаву
ТС 400/220/110 kV Смедерево 3, изградња далековода 400 kV
увођење у ТС Смедерево
изградња ТС 400/110 kV Врање 4, расплет далековода код ТС
Врање 4
ДВ 220 Београд 8-ХИ Панчево, реконструкција на Дунаву
изградња ТС 220/110 kV Бистрица, расплет далековода код ТС
Бистрица код Пријепоља
реконструкција ТС 110/35 kV Пожаревац
реконструкција ТС 110/35/10 kV Београд 1
реконструкција ТС 110/35 kV Панчево 1
доградња ДВ 110 kV Београд 5 - Стара Пазова
доградња ДВ 110 kV Нови Сад 3 - Нови Сад 1
Поглавље ППРС-а
3.3.1. Енергетска инфраструктура
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
МИЕ
Хоризонтална сарадња
Вертикална сарадња
Могућности партнерства
В. Финансијска средства
Цена / вредност
230.653.000.000 динара
Извори финансирања
Средства ЕМС-а, ЕИБ, ИПА
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
Почетак
пре 2011. (32)
2011. (12)
2012/13. (3)
Крај
2011. (7)
2012. (11)
2013. (7)
2014. (14)
2015. (10)
Фазе
Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
35. % покривености насеља (% броја становника)
утиче реализација приоритета
електромрежом високе сигурности
80. потрошња енергија по изворима и врсти корисника
Веза са циљем
1.6.4 Повећање покривености насеља енергетском
инфраструктуром
3.3 Одрживо коришћење енергије
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Могућа решења
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Стратешки приоритет
изградња продуктовода Сомбор-Ниш
Поглавље ППРС-а
3.3.2. Енергетска инфраструктура
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
Транснафта
Хоризонтална сарадња
Вертикална сарадња
Могућности партнерства
В. Финансијска средства
Цена / вредност
17.366.690.000 динара
Извори финансирања
50% ЕИБ
4,1% Транснафта
45,9 %банкарски кредити
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
6 година
Почетак
2010.
Крај
2015.
Фазе
1. објекат – деоница Панчево-Смедерево и Панчево-Нови Сад
(вредност инвестиције око 50 милиона евра, спремност за
улазак у реализацију 2011. године)
2. објекат – деоница Смедерево-Јагодина-Ниш (вредност
инвестиције око 90 милиона евра, спремност за улазак у
реализацију 2012. године)
3. објекат – деоница Панчево Београд и Нови Сад-Сомбор
(вредност инвестиције око 30 милиона евра, спремност за
улазак у реализацију 2012. године)
Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
80. потрошња енергија по изворима и врсти корисника
утиче реализација приоритета
Веза са циљем
3.3 Одрживо коришћење енергије
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Могућа решења
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Стратешки приоритет
изградња складишног простора у Новом Саду
Поглавље ППРС-а
3.3.2 Енергетска инфраструктура
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
Транснафта
Хоризонтална сарадња
Вертикална сарадња
Могућности партнерства
В. Финансијска средства
Цена / вредност
654.000.000 динара
Извори финансирања
5% Транснафта
50 % ЕБОР
45 %банкарски кредити
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
3 године
Почетак
2010.
Крај
2012.
Фазе
Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
80. потрошња енергија по изворима и врсти корисника
утиче реализација приоритета
Веза са циљем
3.3 Одрживо коришћење енергије
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Могућа решења
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Стратешки приоритет

магистрални гасовод
ПСГ Итебеј – Панчево - Београд југ
Поглавље ППРС-а
3.3.2 Енергетска инфраструктура
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
ЈП Србијагас
Институције на државном нивоу
Министарство за инфраструктуру и енергетику, министарство
просторног планирања, животне средине и рударства
Институције на покрајинском и
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и
општинском нивоу
заштиту животне средине, све општине кроз које пролази траса
гасовода
Међународне институције
Приватни и НВО сектор
В. Финансијска средства
Цена / вредност
6.000.000.000 динара
Извори финансирања
кредити
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
4 године
Почетак
2013.
Крај
2016.
Фазе
1. Панчево-Ковачица
2. Ковачица – ПСГ Итебеј
3. Панчево – Београд југ
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Решавање имовинско-правних односа
Могућа решења
Израда просторних планова подручја посебне намене
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Шифра и тип активности
Стратешки приоритет
Активности

3.3.2.3.1 (а)
гасоводи
магистрални: Ниш-Лесковац-Врање, Ниш-Димитровград
разводни: Лесковац, Врање
гасификација градова Србије
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
МИЕ
Хоризонтална сарадња
Србијагас, Гаспром, Југоросгас
Вертикална сарадња
Могућности партнерства
В. Финансијска средства
Цена / вредност
Ниш-Лесковац 1.500.000.000 динара
Лесковац-Врање око 2.500.000.000 дианра
Ниш-Димитровград 4.500.000.000 динара
разводни гасоводи Лесковац, Врање 400.000.000 динара
гасификација градова Србије 220.000.000 динара
Извори финансирања
сопствена средства Југоросгаз а.д. и акционара
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
2011. Ниш-Лесковац; Лесковац-Врање 2012-2013.
Почетак
Лесковац-Врање 2011.
Крај
Ниш-Лесковац 2011-2012; Лесковац-Врање 2013.
Фазе
Лесковац-Врање 2011. израда пројектне документације и
исходовање локацијске дозволе
Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
потрошња енергија по изворима и врсти корисника
утиче реализација приоритета
Веза са циљем
3.3
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
решавање имовинско-правних односа и администрација
приликом исходовања разних решења и сагласности
Могућа решења
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Стратешки приоритет
магистрални гасовод „Јужни ток“
Поглавље ППРС-а
3.3.2 Енергетска инфраструктура
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
ЈП Србијагас
Институције на државном нивоу
Министарство за инфраструктуру и енергетику, министарство
просторног планирања, животне средине и рударства
Институције на покрајинском и
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и
општинском нивоу
заштиту животне средине, све општине кроз које пролази траса
гасовода
Међународне институције
Приватни и НВО сектор
В. Финансијска средства
Цена / вредност
1,4 милијарде евра
Извори финансирања
51 % Гаспром, 49 % српска страна преко кредита за пројектно
финансирање
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
3 године
Почетак
2013.
Крај
2015.
Фазе
Прва фаза подразумева изградњу магистралног гасовода и
одвојака са пратећим објектима. У наредним фазама би се
дограђивале компресорске станице (динамика њихове
изградње зависи од изабране варијанте трасе и техничког
решења, али је извесно да ће на територији РС бити две КС)
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Решавање имовинско-правних односа
Могућа решења
Израда просторних планова подручја посебне намене
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Стратешки приоритет

разводни: за Белу Цркву и ГМРС, шумадијскe, колубарске и
мачванске, златиборске, моравичке, браничевске, расинске и
рашке области, РГ Острово-железара Смедерево и Острово-ТЕ
Костолац
Поглавље ППРС-а
3.3.2 Енергетска инфраструктура
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
ЈП Србијагас
Институције на државном нивоу
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и
заштиту животне средине, све општине кроз које пролази траса
гасовода
Институције на покрајинском и
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и
општинском нивоу
заштиту животне средине, све општине кроз које пролази траса
гасовода
Међународне институције
Приватни и НВО сектор
В. Финансијска средства
Цена / вредност
Извори финансирања
Сопствена средства и кредити
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
До завршетка гасификације
Почетак
2011.
Крај
2015.
Фазе
Сваки од гасовода представља фазу за себе
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Решавање имовинско-правних односа
Могућа решења
Израда просторних планова подручја посебне намене
НАПОМЕНА: Веома је тешко оценити средства која ће бити уложена, јер то зависи од многих фактора на
које ЈП „Србијагас“ нема утицаја.
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Повезивање са гасоводним системима суседа (Република
Румунија, РепубликаСрпска, Хрватска код Сотина, као и
гасовод Сотин-ГРЧ Госпођинци)
Поглавље ППРС-а
3.3.2 Енергетска инфраструктура
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
ЈП Србијагас
Институције на државном нивоу
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и
заштиту животне средине, све општине кроз које пролази траса
гасовода
Институције на покрајинском и
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и
општинском нивоу
заштиту животне средине, све општине кроз које пролази траса
гасовода
Међународне институције
Приватни и НВО сектор
В. Финансијска средства
Цена / вредност
4 милиона евра
Извори финансирања
Сопствена средства и кредити
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
2 године
Почетак
2015.
Крај
2017.
Фазе
Деоница на територији РС ће се градити у једној фази
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Одустајање румунске стране (или пролонгирање рока за
почетак изградње)
Могућа решења
Повезивање са Републиком Српском и Хрватском биће решено изградњом одвојака са магистралног
гасовода „Јужни ток“
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Дефинисање програма који би инвеститорима омогућили
улагање у обновљиве изворе енергије (путем концесије и сл).
стварање услова за веће коришћење и инвестирање.
Доношење новог Закона о концесијама уз дефинисање јавноприватног партнерства. Доношење Акционог плана за ОИЕ
(Закон о енергетици)
Активност
Програм: Унапређење свести о значају енергетске ефикасности
и шире употребе обновљивих извора енергије
Референтни документ: Програм остваривања Стратегије
развоја енергетике Републике Србије до 2015. године, за
период од 2007. године
Поглавље ППРС-а
3.3.3. Коришћење обновљивих извора енергије
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
МЖСРПП, МИЕ
Хоризонтална сарадња
Агенција за енергетску ефикасност, предлагач
Вертикална сарадња
/
Могућности партнерства
Холандија или друга међународна билатерална сарадња;
Јавно-приватно партнерство
В. Финансијска средства
Цена / вредност
700.000 динара
Извори финансирања
Фонд установњен Законом о рационалној употреби енергије
(нацрт)
Национални фонд за заштиту животне средине
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
Програм (2011-2012)
Почетак
2011.
Крај
2012.
Фазе
Закон, подзаконска акта, Акциони план за ОИЕ
Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
79. обновљива енергија у укупној производњи енергије
утиче реализација приоритета
Веза са циљем
3.3 одрживо коришћење енергије
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
проблеми у стварању инвестиционог и стучног капацитета;
економска и транзициона криза
Могућа решења
Јачање институционалних капацитета, унапређење свести код
доносиоца одлука

103

А. Приоритетна активност 109
Стратешки приоритет

израда студије просторног размештаја ветроелектрана у
Републици Србији
Активности
мерење брзине и правца ветра са циљем израде атласа ветрова
у Републици Србији;
1) Израда Студије (1) просторног размештаја
2) Израда Студије (2) о могућностима прикључења
ветроелектрана у електроенергетски систем и дефинисање
потреба за реконструкцијом/ ревитализацијом преносне мреже;
обука оператора преносног и дистрибутивног система
3) Истраживање комплементарних потенцијала за изградњу
ветроелектрана у општинама источне Србије
Поглавље ППРС-а
3.3.3. Коришћење обновљивих извора енергије
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
МИЕ
Хоризонтална сарадња
Агенција за енергетску ефикасност, предлагач, сарадник
Вертикална сарадња
Могућности партнерства
ЈЛС
В. Финансијска средства
Цена / вредност
1) Студије (1) око 10.000.000 динара
2) Студије (2) око 15.000.000 динара
3) око 10.000.000 динара
Извори финансирања
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
Почетак
Крај
Студије (1) крај 2011.
Студије (2) крај 2012.
Фазе
Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
79. обновљива енергија у укупној производњи енергије
утиче реализација приоритета
Веза са циљем
3.3 одрживо коришћење енергије
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Електо-енергетка мрежа и друга инфраструктура, заштита
животне средине, ограничене могућности електоенергетског
система (ограничени капацитети)
Компликоване и дуге процедуре за изградњу постојења која
користе ОИЕ (важи за све обновљиве изворе)
Могућа решења
Користити Атлас ветрова за Војводину (услове Уговора,
резултате и сл)Јачање институционих капацитета, развој ЕЕ
мреже
Коментар
МИЕ је у сарадњи са ЕМС (Електро-мреже Србије) покренуло
израду Студије о прикључењу на мрежу енергије добијене из
ветроелектрана у ЕЕ систем Србије
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израда студије просторног размештаја МХЕ
детаљна ревизија локација предвиђених Катастром малих
хидроелектрана у циљу прављења прецизне листе изводљивих
локација за изградњу малих хидроелектрана
Поглавље ППРС-а
3.3.3. Коришћење обновљивих извора енергије
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
МПТШВ, МИЕ
Хоризонтална сарадња
Агенција за енергетску ефикасност
Вертикална сарадња
Могућности партнерства
В. Финансијска средства
Цена / вредност
процена – 1.000.000.000 динара
Извори финансирања
Донације, Фонд за ОИЕ
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
24 месеца
Почетак
09.2011.
Крај
09.2013.
Фазе
према динамици израде ПП
Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
80. потрошња енергија по изворима и врсти корисника
утиче реализација приоритета
Веза са циљем
3.3 Одрживо коришћење енергије
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Координација између надлежних институција, недостатак
средстава, превазиђен постојећи Катастар
Могућа решења
Ажурирање постојећег Катастра
Коментар
на бази процењеног посла (37 извршилаца од чега 20
дипл.инж,технолошко време 24 месеца, процењен број
локација 1000 (размештених у 174 лок. територија-управа),
инвестиција150.000 динара по инсталисаном KW, процењена
инст.снага 500 MW, проценат за студију 1% инвeстиционе
вредности.
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израда студије просторне расподеле, услова за градњу и
анализа могућности примене енергија сунца на територији
Републике Србије
развој капацитета за коришћење и промоцију соларне енергије
за загревање санитарне воде и просторија, и развој соларних
електрана за производњу електричне енергије
Поглавље ППРС-а
3.3.3. Коришћење обновљивих извора енергије
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
МИЕ
Хоризонтална сарадња
Агенција за енергетску ефикасност
Вертикална сарадња
Могућности партнерства
В. Финансијска средства
Цена / вредност
10.000.000 динара за нове студије
Извори финансирања
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
Почетак
Крај
2013. (рок за израду свих Студија)
Фазе
Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
80. потрошња енергија по изворима и врсти корисника
утиче реализација приоритета
Веза са циљем
3.3 одрживо коришћење енергије
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Компликоване и дуге процедуре за изградњу постојења која
користе ОИЕ (важи за све обновљиве изворе)
Могућа решења
Користити већ урађене студије из досадашње сарадње АЕЕ и
иностраних партнера; Израдити водич за инвеститоре са
упутствима и процедурама; Јачање институционалних
капацитета, унапређење свести код доносиоца одлука
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испитивање могућности преласка на биомасу у 15 топлана које
немају могућност снабдевања гасом
Поглавље ППРС-а
3.3.3. Коришћење обновљивих извора енергије
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
МИЕ
Хоризонтална сарадња
Вертикална сарадња
Могућности партнерства
В. Финансијска средства
Цена / вредност
15.000.000 динара
Извори финансирања
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
Почетак
Крај
2014.
Фазе
Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
80. потрошња енергија по изворима и врсти корисника
утиче реализација приоритета
Веза са циљем
3.3 одрживо коришћење енергије
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Недовољни стручни капацитети на нивоу општина,
неорганизованост и недовољна сарадња, нерешени статуси
комуналних предузећа
Непостојање подстицаја за добијање топлотне енергије из ОИЕ
Могућа решења
Треба да се хитно донесе Закон о комуналним делатностима,
Стуковно повезивање 15 општина, налажење заједничкох
интереса
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испитивање потенцијала за коришћење геотермалне енергије у
Републици Србији
Активности
Пилот пројекти: коришћење геотермалне енергије у топлотне
сврхе
Поглавље ППРС-а
3.3.3. Коришћење обновљивих извора енергије
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
МИЕ
Хоризонтална сарадња
Агенција за енергетску ефикасност
Вертикална сарадња
Могућности партнерства
В. Финансијска средства
Цена / вредност
15.000.000 динара за пилот пројекте
Извори финансирања
Фондови ЕУ ( IPA 2010 пројекат – Искоришћење потенцијала
геотермалне енергије у Србији)
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
18 месеци
Почетак
Почетак 2011.
Крај
Средина 2012.
Фазе
Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
80. потрошња енергија по изворима и врсти корисника
утиче реализација приоритета
Веза са циљем
3.3 одрживо коришћење енергије
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Недовољни стручни капацитети, нерешени својински односи,
непостојање подстицаја за добијање топлотне енергије из ОИЕ
Могућа решења
Доношење Закона и подзаконских аката који прецизно
регулишу својинске односе. Јавно-приватно партнерство.
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Поглавље ППРС-а

формирање националног фонда за енергетску ефикасност
3.3.4. Енергетска ефикасност у зградарству, индустрији,
саобраћају и комуналним услугама
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
МИЕ
Хоризонтална сарадња
Агенција за енергетску ефикасност, академска и научна
заједница
Вертикална сарадња
Општине, фирме заинтересоване за ЕЕ
Могућности партнерства
GTZ, међународна сарадња, јавно-приватно партнерство
В. Финансијска средства
Цена / вредност
Извори финансирања
Донације, таксе на фосилна горива итд.
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
Почетак
2011.
Крај
2012.
Фазе
Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
69. Однос обновљивих и необновљивих извора извора у
утиче реализација приоритета
укупној потрошњи енергије
Веза са циљем
3 Одрживо коришћење природних ресурса и заштићена и
унапређена животна средина
3.3 Смањење утицаја саобраћаја на животну средину и
одрживо коришћење енергије
Унапређење енергетске ефикасности 1% годишње (циљ
приоритета)
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Недовољни стручни и институционални капацитети, економска
криза
Могућа решења
Унапређење свести код доносиоца одлука у укупне стучне
јавности, инвеститора, грађана...Закон о рационалној
потрошњи енергије (нацрт), израда студија, приручника,
упутстава итд.
Коментар
према Нацрту Закона о рационалној употреби енергије
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водоснабдевање
Активности
стављање у функцију акумулације Стубо-Ровни
Поглавље ППРС-а
3.3.5. Водопривреда и водопривредна инфраструктура
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
МПТШВ (РДВ)
Хоризонтална сарадња
Србијаводе
Вертикална сарадња
Могућности партнерства
В. Финансијска средства
Цена / вредност
6.985.000.000
Извори финансирања
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
Почетак
Крај
Фазе
Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
33. % поркивености насеља (% броја становника) мрежом
утиче реализација приоритета
јавног водовода
Веза са циљем
1.6 Повећање покривености насеља водопривредном
инфраструктуром
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Могућа решења
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водоснабдевање
Активности
стављање у функцију акумулације Селова
Поглавље ППРС-а
3.3.5. Водопривреда и водопривредна инфраструктура
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
МПТШВ (РДВ)
Хоризонтална сарадња
Србијаводе
Вертикална сарадња
Могућности партнерства
В. Финансијска средства
Цена / вредност
9.350.000.000
Извори финансирања
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
Почетак
Крај
Фазе
Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
33. % поркивености насеља (% броја становника) мрежом
утиче реализација приоритета
јавног водовода
Веза са циљем
1.6 Повећање покривености насеља водопривредном
инфраструктуром
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Могућа решења
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Стратешки приоритет
водоснабдевање
Активности
стављање у функцију акумулације Ариље (Сврачково)
Поглавље ППРС-а
3.3.5. Водопривреда и водопривредна инфраструктура
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
МПТШВ (РДВ)
Хоризонтална сарадња
Србијаводе
Вертикална сарадња
Могућности партнерства
В. Финансијска средства
Цена / вредност
7.125.000.000
Извори финансирања
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
Почетак
Крај
Фазе
Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
33. % поркивености насеља (% броја становника) мрежом
утиче реализација приоритета
јавног водовода
Веза са циљем
1.6 Повећање покривености насеља водопривредном
инфраструктуром
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Могућа решења
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А. Приоритетна активност 118
Стратешки приоритет
водоснабдевање
Активности
стављање у функцију акумулације Кључ
Поглавље ППРС-а
3.3.5. Водопривреда и водопривредна инфраструктура
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
МПТШВ (РДВ)
Хоризонтална сарадња
Србијаводе
Вертикална сарадња
Могућности партнерства
В. Финансијска средства
Цена / вредност
439.000.000
Извори финансирања
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
Почетак
Крај
Фазе
Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
33. % поркивености насеља (% броја становника) мрежом
утиче реализација приоритета
јавног водовода
Веза са циљем
1.6 Повећање покривености насеља водопривредном
инфраструктуром
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Могућа решења
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А. Приоритетна активност 119
Стратешки приоритет
подизање успора Власинског језера (за 0,8 m)
Поглавље ППРС-а
3.3.5. Водопривреда и водопривредна инфраструктура
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
ЕПС
Хоризонтална сарадња
МПТШВ (РДВ), Србијаводе
Вертикална сарадња
Могућности партнерства
В. Финансијска средства
Цена / вредност
Извори финансирања
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
Почетак
Крај
Фазе
Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
% поркивености насеља (% броја становника) мрежом јавног
утиче реализација приоритета
водовода
Веза са циљем
1.6.3
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Могућа решења
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Стратешки приоритет
завршетак пројекта довода у Завојско језеро
Поглавље ППРС-а
3.3.5. Водопривреда и водопривредна инфраструктура
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
ЕПС
Хоризонтална сарадња
МЖСРПП, МИЕ, МПТШВ, Завод за заштиту природе, ЈВП
Србијаводе
Вертикална сарадња
Град Пирот
Могућности партнерства
В. Финансијска средства
Цена / вредност
1.500.000.000 динара
Извори финансирања
Сопствена средства, кредит
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
2 године
Почетак
2013.
Крај
2014.
Фазе
Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
33. % поркивености насеља (% броја становника) мрежом
утиче реализација приоритета
јавног водовода
Веза са циљем
1.6 Повећање покривености насеља водопривредном
инфраструктуром
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Противљење дела локалног становништва и локалне
самоуправе
Могућа решења
Обезбеђење техничког решења за гарантовани протицај
Топлодолске реке, изградња акумулације код Темске, изградња
МХЕ Завој
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А. Приоритетна активност 121
Стратешки приоритети

Планови управљања ризицима од поплава (ПУРП) за седам
водних подручја: Срем и Бачка, Банат, Београд, Доњи Дунав,
Сава, Морава и Косово и Метохија
Поглавље ППРС-а
3.3.5. Водопривреда и водопривредна инфраструктура
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
МПТШВ (Републичка дирекција за воде)
Хоризонтална сарадња
Вертикална сарадња
јавна водопривредна предузећа
Могућности партнерства
В. Финансијска средства
Цена / вредност
Извори финансирања
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
Почетак
2011.
Крај
2017.
Фазе
Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
83. насеља и култивисана подручја потенцијално угрожена од
утиче реализација приоритета
поплава
Веза са циљем
3.5 Заштита од природних непогода
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Могућа решења
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Стратешки приоритет
студија мапирања плавних зона у Србији
Поглавље ППРС-а
3.3.5. Водопривреда и водопривредна инфраструктура
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
МПТШВ (РДВ)
Хоризонтална сарадња
ЈП Србијаводе, ЈП Воде Војводине, ЈП Београдводе,
МЖСРПП, РХМЗ, РГЗ, ХЕ Ђердап
Вертикална сарадња
локална самоуправа
Могућности партнерства
EPTISA (Шпанија)
В. Финансијска средства
Цена / вредност
1.999.950,00
Извори финансирања
ЕУ
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
24 месеца
Почетак
15.3.2010.
Крај
14.11.2012. (прекид од 3.8.2010. – 14.03.2011.)
Фазе
- усклађивање захтева података и метода
- прикупљање и управљање подацима
- израда дигиталних мапа угрожености и мапа ризика од
поплава високе резолуције
- интеграција мапа пловних зона у водопривредни
информацион систем
- израда примера интеграције информација о ризицима од
поплава са локалним/регионалним просторним плановима
- објављивање резултата и обука
Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
83. насеља и култивисана подручја потенцијално угрожена од
утиче реализација приоритета
поплава
Веза са циљем
3.5 Заштита од природних непогода
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Могућа решења
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Стратешки приоритет
изградња информационог система за просторно планирање и
развој (ИСПР)
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
РАПП
Хоризонтална сарадња
РГЗ, РХМЗ, РЗР, РЗС и организације које прикупљају
информације потребне за креирање и праћење реализације
планских решења
Вертикална сарадња
регионалне канцеларије РАПП-а и регионалне и локалне
организације за послове планирања и развоја
препорука и резултата Пројекта Plan4All, уз имплементацију
резултата и принципа Директиве INSPIRE у домену просторног
планирања у Републици Србији
Могућности партнерства
В. Финансијска средства
Цена / вредност
Биће утврђено кроз пројекат изградње ИСПР
Извори финансирања
Буџет Репбулике Србије уз могућност подршке фондова ЕУ
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
континуирано
Почетак
2012.
Крај
2015. и даље
Фазе
- дефинисање концептуалног оквира развоја и модела базе
података будућег информационог система, уз примену резултата
Пројекта Plan4All и других принципа Директиве INSPIRE од
значаја за домен планирања;
- израда спецификације за базу података информационог система
и друге пратеће документације;
- набавка базе података и сервиса (консултантске услуге, обуке,
итд.) потребних за прихватање и оптимално коришћење базе
података, односно информационог система у будућности;
- тестирање система;
- коначно прихватање и свакодневни рад са базом података, тј. у
информационом систему, уз континуалну подршку и одржавање
и унапређивање истих;
Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
38. укљученост становништва у рад удружења и организација
утиче реализација приоритета
99. број пројеката са међународним учешћем
Веза са циљем
1.7 унапређење јавности рада територијалне управе
5.1 учешће у програмима и пројектима трансграничне и
међународне сарадње
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
- висок временски и финансијски ризик везан за ИТ пројекте, у
смислу потребе за додатним временом реализације предвиђених
активности и захтевима за додатним новчаним средствима;
- недостатак људских ресурса с потребним знањима/експертизом;
- недостатак расположивих квалитетних и дигиталних података;
Могућа решења
- повећање броја запослених на пројекту;
- едукација запослених у циљу стицања потребних знања;
- инвестирање у прикупљање, тј. дигитализацију података;
- додатна издвајања из буџета или страних фондова у оквиру
Програма и пројеката ЕУ, УН или других организација;
- редефинисање циљева и утврђивање приоритета, односно
минимума који је потребан да се оствари циљ и сврха пројекта;
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Стратешки приоритет

развој Националне Инфраструктуре Геопросторних Података
(НИГП) у Републици Србији применом препорука Директиве
INSPIRE
Поглавље ППРС-а
VI Просторна сарадња Републике Србије
2. Функционалне везе са ширим окружењем
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
РГЗ
Хоризонтална сарадња
МЖСРПП, МЉМПДУЛС, МКИИД, МО, МПТШВ, МЕРР, РЗС,
РСЗ, РХМЗ
Вертикална сарадња
Могућности партнерства
СКГО, ЈП Путеви Србије, ЈП Железнице Србије, ЈП
Србијашуме, ЈВП Србијаводе, ЈП ПТТ Србија, ЈП ПТТ Србија,
Универзитет у Београду и Новом Саду
В. Финансијска средства
Цена / вредност
533 милиона динара (преузето из Предлога уредбе о
утврђивању средњорочног програма радова на оснивању и
одржавања НИГП-а за период од 1 јануара 2011 до 31.12.2015.)
Извори финансирања
Средства за реализацију обезбедиће се из буџета Републике
Србије, сопствених прихода субјеката НИГП-а, донација и
кредита
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
Континуирано
Почетак
2009
Крај
Трајно
Фазе
Оснивање у периоду 2011. до 2015.
Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
50. број предузећа у области иновација
утиче реализација приоритета
99. чланство у међународним организацијама и мрежама
сарадње
Веза са циљем
2.3 аспект иновација и „know-how“ технологија
5. учешће у програмима и пројектима трансграничне и
међурегионалне сарадње
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
Постизање баланса између потреба и захтева корисника и
могућности имплементације;
Сарадња између учесника у реализације
Обезбеђење финансијских средстава;
Квалитетне дигиталне геоинформације у складу са
стандардима
Могућа решења
Идентификовање и задовољење приоритетних потреба
корисника;
Креирање законског оквира са јасним обавезама учесника;
Стабилно и дугорочно обезбеђивање извора финансирања;
Примена стандарда за геоинформације и ИТ
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Стратешки приоритет
Поглавље ППРС-а

прикључивање мрежи ESPON
VI Просторна сарадња Републике Србије
2. Функционалне везе са ширим окружењем
Б. Одговорност за извршење пројекта
Главна одговорност
РАПП
Хоризонтална сарадња
РЗС, НАРР, Министарство надлежно за послове просторног
планирања
Вертикална сарадња
ESPON, регионалне развојне агенције, организациона једница у
Новом Саду и регионалне канцеларије РАПП
Могућности партнерства
универзитети, научно-истраживачки институти, ESPON contact
points
В. Финансијска средства
Цена / вредност
око 10.000.000 динара противвредности (искуство Словеније у
складу са величином државе)
Извори финансирања
буџет РАПП, буџет ESPON-а
Г. Динамика реализације
Трајање пројекта
4 године
Почетак
2008.
Крај
2013.
Фазе
- иницијалан фаза завршена фебруара 2009.
- неформална сарадња до краја 2011.
- прикључивање до 2013.
Д. Циљеви и индикатори
Индикатор(и) на чију вредност
98. број пројеката са међународним учешћем
утиче реализација приоритета
99. чланство у међународним мрежама сарадње
Веза са циљем
5. просторно-функционална интегрисаност у окружење
Ђ. Основни проблеми и изазови
Изазови и проблеми
- до сада је учешће у активностима ESPON-а било слабо из
финансијских разлога
- ESPONсе није фокусирао на западни Балкан
Могућа решења
- учешће на семинарима, радионицама и позивима за пројекте
(одобрење средстава)
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