СЕКТОР ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ИНФРАСТРУКТУРНЕ ПРОЈЕКТЕ
Помоћник министра – Биљана Жарковић
Телефон: + 381 11 333 4107
Факс: + 381 11 333 4163
Сектор за инвестиције у инфраструктурне пројекте обавља послове који се
односе на: реализацију инфраструктурних пројеката, као и програма од регионалног и
локалног значаја; унапређење привредног амбијента на локалном и регионалном нивоу;
пружање помоћи јединицама локалне самоуправе у финансирању и имплементацији
инфраструктурних пројеката локалног економског развоја из области комуналне, путне,
социјалне и друге инфраструктуре; суфинансирање изградње пословне инфраструктуре, а
пре свега помоћ у инфраструктурном опремању индустријских зона; пројекте и програме
прекограничне сарадње; стратешко планирање; утврђивање приоритета пројеката;
расписивање и спровођење јавних позива за одабир пројеката; израду и припрему уговора
потребних за реализацију пројеката; учествовање у имплементацији и праћењу остваривања
пројеката по фазама; надзор над спровођењем пројеката; процес планирања политике
регионалног развоја кроз дефинисање смерница за припрему развојних докумената на
националном и регионалном нивоу; процес припреме прописа у области регионалног
развоја; сарадњу и координацију са органима аутономних покрајина и органима општина,
градова и градских општина у реализацији инфраструктурних пројеката и програма;
заједничко управљање појединачним пројектима; међупројектну координацију; праћење
реализације пројеката, мерење ефеката пројеката и оцену успешности; успостављање
одговарајуће базе података неопходне за праћење пројеката; координисање активности
донатора и корисника средстава и друге послове из делокруга Сектора и друге послове из
делокруга Сектора.
У Сектору за инвестиције у инфраструктурне пројекте образују се следеће уже
унутрашње јединице:
1. Одељење за планирање и праћење инвестиција у инфраструктурне пројекте
2. Одсек за уговарање пројеката
3. Група за контролу спровођења пројеката
4. Група за регионалне програме и пројекте и политику регионалног развоја.
Одељењe за планирање и праћење инвестиција у инфраструктурне пројекте
Начелник Одељења – Ана Мирић Челебић
Телефон: + 381 11 333 4247
Одељењe за планирање и праћење инвестиција у инфраструктурне пројекте
обавља пословe који се односе на: планирање, систем, развој, унапређење и праћење
пројеката; координацију и усклађивање стратешких приоритета у планирању и одабиру
пројеката са стратешким документима Републике Србије, стратегијама и акционим
плановима релевантних институција на регионалном нивоу и локалном нивоу; припрему и
иницирање законских и подзаконских аката из делокруга рада; предлагање критеријума за
одабир пројеката; предлагање акционих плaнова за спровођење пројеката; учешће у
планирању буџета; пружање стручне помоћи подносиоцима пројеката у планирању и
дефинисању предлога пројеката; предлагање Влади поступака по којима се бирају пројекти;
активности у вези припреме и објављивања јавног позива за пријављивање пројеката;

техничку обраду обрасца за пријаву пројеката; рангирање пројеката према приоритетима,
сагласно стратегијама и политици Владе; припрему предлога листе пројеката; упућивање
предлога листе пројеката; припрему извештаја, информација и анализа из делокруга
Одељења; као и други послови из ове области.
У Одељењу за планирање и праћење инвестиција у инфрастуктурне пројекте
образују се следеће уже унутрашње јединице:
1. Група за планирањe, одабир и праћење реализације инфраструктурних
пројеката;
2. Група за анализу пројектно-техничке и друге документације за реализацију
пројеката.
Група за планирање, одабир и праћење реализације инфраструктурних
пројеката
Руководилац Групе – Сенада Хамзагић
Телефон: + 381 11 3334 192
Група за планирање, одабир и праћење реализације инфраструктурних
пројеката обавља пословe који се односе на: предлагање механизама и аката у процесу
стратешког планирања регионалних и локалних пројеката и усклађивања са националним и
ресорним стратегијама и акционим плановима Владе; припрему информација и извештаја у
вези са спровођењем прописа из делокруга рада Групе; учествовање у припреми извештаја
Влади и надлежном одбору Народне скупштине; учествовање у изради извештаја о
сагледавању приоритета пројеката; пружање стручне помоћи у планирању и утврђивању
предлога националних, регионалних и локалних пројеката; припрему и објављивање јавног
позива за пријављивање пројеката; сарадњу са министарствима, органима, организацијама
и институцијама ради прикупљања података који се односе на стратешко планирање,
регионалних и локалних пројеката; предлагање акционих планова за спровођење пројеката;
као и други послови из ове области.
Групa за анализу пројектно-техничке и друге документације за реализацију
пројеката
Руководилац Групе – Драгана Живковић
Телефон: + 381 11 3334 132
Групa за анализу пројектно-техничке и друге документације за реализацију
пројеката обавља пословe који се односе на: анализу пријава пројеката и проверу
усклађености пријава са важећим прописима; проверу техничке исправности пријава
пројеката; проверу пројектно-техничке и друге документације од значаја за одабир и
рангирање пројеката; сарадњу са предлагачима пројеката по спроведеном поступку
рангирања и пружање стручне помоћи у припреми пројеката за реализацију; састављање,
обраду и проверу предмера и предрачуна радова на грађевинским пројектима у циљу
њихове припреме за реализацију; учествовање у изради информација и извештаја за потребе
Сектора, као и други послови из ове области.
Одсек за уговарање пројеката
Шеф Одсека – Оливера Мијодраговић
Телефон: + 381 11 3334 187

Одсек за уговарање пројеката обавља пословe који се односе на: координацију
учесника у реализацији пројеката; праћење и спровођење уговора који се односе на
реализацију пројеката; предлагање чланова комисије за спровођење јавних набавки ради
реализације пројеката; учествовање у припреми тендерске документације и поступку
избора најповољнијег понуђача и другим поступцима у оквиру јавних набавки за потребе
реализације пројеката; учествовање у изради документације за потребе расписивања огласа
у вези са јавним набавкама; припрему и израду уговора потребних за реализацију пројеката;
прибављање извештаја о уговорима закљученим у поступку јавне набавке ради вођења
евиденције и припремање збирног извештаја о закљученим уговорима; давање мишљења на
све фазе поступка јавних набавки у вези са пројектима који се финансирају; припрему
извештаја, информација и анализа из делокруга Одсека и друге послове из ове области.
Група за контролу спровођења пројеката
Руководилац Групе – Саша Мартиновић
Телефон: + 381 11 3334 122
Група за контролу спровођења пројеката обавља пословe који се односе на:
увођење извођача радова у посао у складу са закљученим уговорима; стручно-оперативне
послове праћења и надзора реализације пројеката на терену у складу са пројектнотехничком документацијом; утврђивање степена изведености радова и динамике извршења
радова на терену; сачињавање појединачних и збирног извештаја о физичкој реализацији
пројеката на основу извршене теренске контроле за потребе Министарства; сарадње са
извођачима радова, стручним надзором, јединицама локалне самоуправе, другим органима
државне управе и органима аутономних покрајина у вези са реализацијом уговора;
учествовање и сарадња са комисијама за технички преглед изведених објекaта; припрему
извештаја, информација и анализа из делокруга Групе и друге послове из ове области.
Група за регионалне програме и пројекте и политику регионалног развоја
Руководилац Групе – Дијана Стојковић
Телефон: : + 381 11 3334 141
Група за регионалне програме и пројекте и политику регионалног развоја
обавља послове који се односе на: координацију и организацију спровођења регионалних
програма и пројеката; координацију и организацију спровођења регионалних програма и
пројеката прекограничне сарадње; процес планирања политике регионалног развоја кроз
дефинисање смерница за припрему развојних докумената на националном и регионалном
нивоу; процес припреме прописа у области регионалног развоја; организацију и
координацију процеса сарадње са институцијама на националном, регионалном и локалном
нивоу; програме локалног економског развоја; програме и пројекте одрживог развоја;
програме и пројекте на неразвијеном подручју, као и други послови из ове области.

