
Да нас че сто има мо слу чај да нов ца има, или се мо же
обез бе ди ти, али не ма про је ка та за ко је би мо гао да
бу де опре де љен. Њи хов не до ста так про блем је и
свет ске еко но ми је. Ми ни стар ство од бра не је, 
да ва њем од луч не по др шке успостављању Ди рек ци је,
по ка за ло да на свом те ре ну то хо ће да про ме ни. 
Кад има мо про јек те, лак ше ће мо и пла ни ра ти 
и бу џе ти ра ти, ка же др жав ни се кре тар 
Зо ран Ђор ђе вић, и под се ћа да је но ва струк ту ра из
Европ ске уни је до би ла по твр ду да је на до бром пу ту,
да ра ди про ак тив но и да раз ми шља стра те шки.

нео п ход но правовремено по зна ва ње
фор ми и ме ха ни за ма за при пре му и
апли ци ра ње за ве ли ке про јек те пред
ин ве сти то ри ма и фон до ви ма – ка же
др Про да Ше ће ров, ди рек тор Ди рек -
ци је за упра вља ње про јек ти ма. 

– На ко ја вра та и ка ко ку ца ти,
шта су при о ри те ти, ка ко пре зен то ва -
ти про је кат, ка ко га уре ди ти, да ти му
ин спи ра тив ну фор му ко ја ће да при -
ву че и до ве де до ци ља? Ка ко би ти
пре по зна тљив код ин ве сти то ра, фон -
да ци ја, ка ко пре по зна ти њи хо ву по -
др шку? Све су то пи та ња од су штин -
ског зна ча ја за по сти за ње успе ха. Код
нас се до са да, на во ди Ше ће ров, све
углав ном сво ди ло на до на тор ску по -
др шку по мо де лу спон зо ри са ња. Са да
има мо про јек те ко је про гра ми ра мо,
при пре ма мо и пре зен ту је мо, а ко ји су
зна чај на по др шка ци ље ви ма си сте ма
од бра не.

Сто га је у ав гу сту 2011. и осно ва -
на Ди рек ци ја за упра вља ње про јек ти -
ма, као са мо стал на струк ту ра, по зи -
ци о ни ра на у Сек то ру за бу џет и фи -
нан си је Ми ни стар ства од бра не. Њен
те жи шни за да так је упра вља ње про -
јек ти ма ор га ни за ци о них је ди ни ца
Ми ни стар ства и Вој ске пред ви ђе ним

Она је и не по сред на по твр да да
се, по сле вре ме на „ла га ног хо да”, Ди -
рек ци ја за упра вља ње про јек ти ма
Ми ни стар ства од бра не, на ме ће као
ре спек та бил ни фак тор у си сте му, али
и ван ње га, с ци љем да мо ти ви ше не -
по сред но окру же ње за но ву еко ном -
ску ре ал ност, у ко јој не ма ме ста за
инерт ност и че ка ње „блан ко нов ца”,
а с дру ге стра не, кре и ра про јек те и
тра га за фон до ви ма чи ји ци ље ви ко -
ре спон ди ра ју с ја сно де фи ни са ним
по тре ба ма и пла ни ра ним ци ље ви ма
си сте ма од бра не.

Од ана ли зе до 
Ак ци о ног пла на

– По след њих го ди на свет ска еко -
но ми ја до би ла је дру га чи је обри се, па
је, у вре ме ну кри зе, ви ше не го икад

Н
е ка ми ни стар ства по -
ста ју ино ва тив ни ја у
ре ша ва њу сво јих по тре -
ба уз по моћ до на тор -
ских фон до ва. Кроз Ди -

рек ци ју за упра вља ње про јек ти ма,
Ми ни стар ство од бра не усва ја про -
ак тив ни ји при ступ до на тор ском
фи нан си ра њу. По сред ством Ди рек -
ци је, Ми ни стар ство ће иден ти фи -
ко ва ти ве ћи број мо гућ но сти за ме -
ђу ре сор ску са рад њу, по себ но с Ми -
ни стар ством уну тра шњих по сло -
ва, ве за но за пла ни ра ње, обу ке и им -
пле мен та ци ју у ван ред ним си ту а ци -
ја ма, при че му се мо гу при ку пи ти
фи нан сиј ска сред ства. 

Oва ла ска ва оце на об ја вље на је у
за вр шном европ ском „Из ве шта ју за
про це ну ефек тив но сти и ефи ка сно -
сти раз вој не по мо ћи Ре пу бли ке Ср би -
је по сек то ри ма“. 

Ди рек ци ја  за  упра вља ње про јек ти ма

Иде је ни су 
до вољ не
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за фи нан си ра ње из сред ста ва Европ -
ске уни је и ме ђу на род не раз вој не по -
мо ћи, ко ји се не мо гу фи нан си ра ти из
бу џе та, а зна чај но би до при не ли уна -
пре ђе њу ра да и функ ци о ни са ња
струк ту ра у окви ру на шег си сте ма од -
бра не. 

Ипак, пр ва го ди на ра да про шла је
у при ла го ђа ва њу, ис ти че др Ше ће ров.

– Без љу ди, Ди рек ци ја ни је има ла
сми сла, а по сле по пу не, по кре ну та је
оп шта и струч на обу ка ка дро ва, ка ко
би се обез бе ди ла ње на функ ци о нал -
ност у про јект ној по др шци си сте му
од бра не из ван бу џет ских из во ра, по -
чев од ИПЕ (ин стру мент за прет при -
ступ ну по моћ Европ ске уни је), до на -
ци ја фон до ва и ме ђу ре сор ске са рад -
ње. То не мо гу да ра де ре фе рен ти по
упра ва ма, јер без ко ор ди на ци је не ма
кор по ра тив ног при сту па у пла ни ра њу
и ана ли зи, што до но си ре зул та те. Без
ана ли зе, не ма ни прог но зе ни пред ви -
ђа ња. На сре ћу, од нос си сте ма пре ма
на ма се про ме нио. До би ли смо не по -
де ље ну по др шку. Но ва по зи ци ја Ди -
рек ци је уте ме ље на је у но вем бру про -
шле го ди не, ка да је из вр ше на про -
блем ска ана ли за ко ја је тре ба ло да по -
ка же шта та струк ту ра тре ба да ра ди
и ко је су јој те жи шне ак тив но сти.

– Ни су ана ли зи ра ни ре зул та ти,
јер их ни је би ло. Са мо про бле ми, пре
све га не по пу ње ност, нео бу че ност,
као и пи та ње над ле жно сти но ве ор га -
ни за ци о не це ли не, ко је су, на по чет -
ку, би ле не ја сне и све о бу хват не. Из

ана ли зе је про ис те као Ак ци о ни план,
ко ји је тра си рао пут и омо гу ћио ус по -
ста вља ње функционалне структуре
Ди рек ци је. Оба ве зе и за дат ке ни смо
по ре ђа ли по тач ка ма, али смо до сада
ви ше од по ло ви не ак тив но сти ре а ли -
зо ва ли. Ра ди мо убр за но, уз ве ли ку по -
др шку си сте ма, јер да ни је та ко,
основ ни пред у слов за рад, по пу на љу -
ди ма у овом те шком вре ме ну, не би
мо гао би ти испуњен.

Ди рек тор Ди рек ци је др Ше ће -
ров, ини ци ја тор фор ми ра ња сво је вр -
сног про јект ног ти ма у Ми ни стар ству
од бра не још 2006. го ди не, по се ду је
по треб не на ци о нал не и ме ђу на род не
сер ти фи ка те и ли цен це за про јект ног
ме на џе ра и има ис ку ство у кре и ра њу
и во ђе њу про је ка та у си сте му од бра -
не. По себ но ин си сти ра на то ме да се
мла ди љу ди ко ји чи не тим ње го вих са -
рад ни ка не пре кид но об у ча ва ју.
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Ме то до ло ги ја упра вља ња про -
јек ти ма де фи ни ше про це ду ре ко је
је нео п ход но при ме ни ти ка да не ко
у си сте му од бра не има иде ју за
про је кат. Пр во тре ба по пу ни ти
предлог пројекта на обра сцу са ин -
тер нет сај та Ди рек ци је, који се
доставља уз сагласност над ле жног
ста ре ши не, од но сно ко ман де. У су -
шти ни, про је кат је пре по зна ва ње
про бле ма ко ји же ли мо да ре ши мо
и де фи ни са ње ре ше ња. Ка ко об ја -
шња ва др Ше ће ров, оно што је да -
нас нај бит ни је јесте да се у си сте -
му и ван ње га пре по зна кре а тив но
– сер ви сна пројектна по др шка ко ју
Ди рек ци ја мо же да пру жи си сте му
кад је реч о свим фа за ма про јект -
ног ци клу са. 

У току је израда Методологије и
Приручника за израду пројеката која
ће трасирати и методолошки пут и
форму пројеката, те обез бе дити и
основне елементе праћења и
управљања пројектима у систему, као
и у оквиру међуресорске сарад не.

ПРО ЦЕ ДУ РА 
ПРЕД ЛА ГА ЊА
ПРО ЈЕ  КА ТА 

Др Прода Шећеров 

Тим који добија



– Мла ди љу ди из Ди рек ци је су за
го ди ну да на за вр ши ли ше сна ест обу -
ка, од оп штих до струч них. У то ку су
обу ке за акре ди та ци је, пре ма утвр ђе -
ним пла но ви ма. Би ће мо јед на од пр вих
струк ту ра акре ди то ва них за си стем
ква ли те та ИСО 9000 – ис ти че он. 

За вр ше так фа зе 
акре ди та ци је

По моћ ник ми ни стра од бра не за
бу џет и фи нан си је Ср би слав Цве јић
ка же да је по тре ба за фор ми ра њем
Ди рек ци је за упра вља ње про јек ти ма
пре по зна та пре не ко ли ко го ди на, а да
је пут ка ње ном ус по ста вља њу за по -
чео 2009. го ди не.

– По сто ји ди рек ти ва Европ ске
уни је ко ја пред ви ђа оба ве зе Ср би је у
про це су при сту па ња, а јед на од њих
је сте и ус по ста вља ње но вих струк ту -
ра ко је ће се ба ви ти ИПА фон до ви ма.
У по ступ ку при сту па ња Ср би ја има
оба ве зу да ус по ста ви де цен тра ли зо -
ва ни си стем упра вља ња фон до ви ма
Уни је и раз ви је струк ту ре ко је ће пре -
у зе ти и при ме њи ва ти овла шће ња за
упра вља ње на мен ским фон до ви ма. 

– Европ ска уни ја по др жа ва зе мље
ко је су у по ступ ку при дру жи ва ња. У
пр вој фа зи на ма је би ло омо гу ће но да,

као по тен ци јал ни кан ди дат, ко ри сти -
мо сред ства за по моћ у про це су тран -
зи ци је и из град ње ин сти ту ци ја ра ди
ис пу ња ва ња кри те ри ју ма Уни је и по -
моћ за ре ги о нал ну и пре ко гра нич ну са -
рад њу. Тек дру га фа за пред ви ђа по моћ
за ре ги о нал ни раз вој, раз вој људ ских
ре сур са, се ла и по љо при вре де – под -
се ћа по моћ ник ми ни стра.

Ка да је реч о Ди рек ци ји, нео п -
ход но је окон ча ти фа зу ус по ста вља ња
и акре ди та ци је. Пр ва је за вр ше на по -
зи ци о ни ра њем у ор га ни за ци о ној
струк ту ри Ми ни стар ства од бра не и
по пу ња ва њем фор ма циј ских рад них
ме ста. У то ку је за вр шна фа за акре ди -
та ци је пре ма европ ским ИПА фон до -
ви ма, ко ја под ра зу ме ва ус по ста вља -
ње струк ту ре и обу ку, као и на ста вак
акре ди та ци је за ИСО 9001 до ИСО
21500.         

Го во ре ћи о до са да шњим ре зул -
та ти ма, по моћ ник ми ни стра Цве јић
ис ти че да је Ди рек ци ја ис пу ни ла оче -
ки ва ња јер је при ку пи ла по тен ци јал -
не про јек те у Ми ни стар ству од бра не. 

– Об ја ви ли смо бро шу ру с пред -
ло зи ма про је ка та из си сте ма од бра -
не, ко ја је пред ста вље на стра ним вој -
ним иза сла ни ци ма у фе бру а ру ове го -
ди не. Не дав но смо с Дан ци ма пот пи -

са ли про то кол за два про јек та – је дан
се од но си на ин фор ма тич ко-тех нич ку
по др шку ра да пси хо ло га, а дру ги на
елек трон ско ар хи ви ра ње пер со нал -
них по да та ка у Ми ни стар ству од бра -
не. У то ку су пре го во ри с Нор ве жа ни -
ма о им пле мен та ци ји Цен тра за ван -
те ле сну оплод њу на ВМА, чи ји на ста -
вак сле ди по чет ком на ред не го ди не.
И дру ги про је кат с Вој но ме ди цин ском
ака де ми јом – „Уни шта ва ње ме ди цин -
ског от па да” у за вр шној је фа зи. На
тај начин ћемо помоћи да се реши
велики проблем, не само система
одбране, него и државе. 

То су све стратешки пројекти,
подржани и од највиших државних
органа – ис ти че по моћ ник ми ни стра
за бу џет и фи нан си је, ко ји под се ћа да
Ди рек ци ја има веб-сајт на адреси-
ww.dzup.mod.gov.rs, те да је у току
формирање базе пројеката која ће
обезбедитипрепознавање прио ри те -
та, аналитику и прогнозу, а ускоро ће
бити завршена и апликација за учење
израде пројеката на даљину.

Рад на 
„пре по зна тљи во сти”
Др жав ни се кре тар у Ми ни стар -

ству од бра не Зо ран Ђор ђе вић од сту -
па ња на ду жност уочио је „не пре по -
зна тљи вост” Ди рек ци је за про јек те,
као по тен ци јал но зна чај не ин сти ту ци -
је у си сте му.

– Ни ко ни је пре по зна вао шта је
ње на уло га. Љу ди ко ји се не ба ве фи -
нан си ја ма и са вре ме ним то ко ви ма у
еко но ми ји не зна ју ко ли ки је њен зна -
чај, а ве ро ват но је за ми шља ју и као
би ро крат ску струк ту ру за ко ју ни ко
не мо же са си гур но шћу да ка же шта
за пра во пред ста вља. Ди рек ци ја ни је
би ла по пу ње на, а ни су има ли ни ли де -
ра, па смо од лу чи ли да то бу де др
Про да Ше ће ров, чо век с ве ли ким ис -
ку ством, ко ји, иако је у пен зи ји, по се -
ду је низ ли цен ци и сер ти фи ка та у
обла сти про јект-ме наџ мен та.         

Др жав ни се кре тар ис ти че да је
ди рек тор Ди рек ци је до био за да так да
офор ми тим, ко ме ће да ти смер ни це
за рад, и учи ни све да та струк ту ра бу -
де пре по зна тљи ва и „иза се бе оста ви
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Пре ма пла ну ак тив но сти, то -
ком на ред не го ди не Ми ни стар ство
од бра не сте ћи ће ИПА акре ди та -
ци ју за про јек те. Ко нач ни услов је -
сте ре а ли за ци ја два про јек та – „Ја -
ча ње по слов ног окру же ња, по слов -
не ин фра струк ту ре и ино ва тив но -
сти”, чи ји је но си лац Тех нич ки
опит ни цен тар, и „Тех нич ка по др -
шка у трет ма ну ме ди цин ског от па -
да у Ре пу бли ци Ср би ји” Упра ве за
вој но здрав ство. Ка ко на во ди ди -
рек тор Ди рек ци је, иако тре нут но
не ма мо до вољ но зна ња за про јек те
пре ма фон до ви ма и би ла те ра ли,
сте ћи ће мо га у по ступ ку акре ди та -
ци је. 

ИПА 
АКРЕ ДИ ТА ЦИ ЈА

Помоћник министра 
Србислав Цвејић



не што”. До го вор је да тим чи не, на
пр вом ме сту, мла ди љу ди, они ко ји ће
јед ног да на би ти бу дућ ност Ми ни -
стар ства од бра не.

– Ра ни је су про јек ти во ђе ни ад
хок и ни смо има ли ва ља ну еви ден ци -
ју, па смо на и ла зи ли на про блем кад
год смо пла ни ра ли фи нан си ра ње. Ни -
је се зна ло где је „кон такт тач ка”, где
не ко мо же да при ђе Ми ни стар ству
од бра не и до би је све по треб не ин -
фор ма ци је. Та ко ђе, кад би про је кат
био усво јен и до ни ран, ни је по сто јао
су бјект ко ји би обез бе дио ин фор ма -
ци ју шта је ура ђе но. 

Да нас су то над ле жно сти Ди рек -
ци је за про јек те. 

– Ко ли ко смо би ли успе шни по ка -
зу је већ по ме ну ти из ве штај Европ ске
уни је у ко јем пи ше да у Ми ни стар ству
од бра не по сто ји су бјект ко ји во ди
про јек те и до на ци је она ко ка ко се то
ра ди и код њих. То је не за ви сна оце -
на и за нас је ве о ма зна чај на – подсе-
ћа Ђор ђе вић. 

Он истиче да основни задатак
Дирекције види у борби за интерну и
екстерну „препознатљивост”, а да је
један од начина интензивнија инте  р -
ресорна сарадња.

– Идеја директора је да то не
буде само сарадња два министарства,
него да иза тога стоји Влада Ре пуб -
лике Србије, и ми га у томе под р жа -
вамо. 

Пре по зна ва ње као
стра те шки кључ

Го во ре ћи о про бле ми ма с ко ји ма
се Ди рек ци ја за упра вља ње про јек ти -
ма да нас су о ча ва, ди рек тор, Прода
Ше ће ров осим „нео д го ва ра ју ћег де -
фи ни са ња над ле жно сти” ис ти че и то
што је део ти ма још увек на обу ци.

– Ипак, без обу ке се, на рав но, не
мо же. То је на чин да мла ди љу ди по ста -
ну вре дан ре сурс сво је др жа ве. Наш ве -
ли ки про блем је сте и чи ње ни ца да још
увек ни смо пре по зна ти на ме сти ма где
је то нео п ход но, по чев од Кан це ла ри је
за европ ске ин те гра ци је па на да ље. На -
ше иден ти фи ко ва ње као зна чај не
струк ту ре у про це су при дру жи ва ња
Уни ји је сте стра те шки кључ за нас.             

По глед на пе ри од од 2005. до
2012. от кри ва да је си стем од бра не
та да до био ви ше од 40 ми ли о на евра
до на ци ја, углав ном би ла те рал ном са -
рад њом. У то вре ме је и ви ше нов ца
би ло у оп ти ца ју.

– Да смо та да функ ци о ни са ли као
да нас, ре зул та ти би, си гу ран сам, би -
ли и знат но бо љи. Ове до на ци је ни су
би ле до вољ но усме ре не, ни ти ком па -
ти бил не ци ље ви ма си сте ма од бра не.
Би ло је то ви ше спон зо ри са ње пре ма
на хо ђе њу оних ко ји су да ва ли то што
су има ли. Да нас има мо пот пу но дру -
га чи ји ме ха ни зам. На ши про јек ти по -
др жа ва ју ци ље ве си сте ма од бра не,
шта ви ше, они су нам при о ри те ти.
Усме ра ва мо се према пројектима ко ји
по др жа ва ју ре а ли за ци ју за да та ка из
По гла вља 31 у про це су пре го ва ра ња
за при ступ Уни ји, ко је на ма, као си -
сте му од бра не, тра си ра од ре ђе не
оба ве зе. Пре свих, оба ве зу ре ги о нал -
не са рад ње, од но сно ре ги о нал них
про је ка та. Сход но то ме, пре то чи ли
смо пред ло ге у национални докуме -
нат – НАД (Национални приоритети
за међу народну помоћ Републици
Србији, за период 2014–2017, с
пројекцијом до 2020. године), ко ји по -
др жа ва два при о ри те та – про јек те у
си сте му од бра не ко ји обез бе ђу ју ре -
ги о нал ну са рад њу и оне ко ји обез бе -
ђу ју ин тер ре сор ску са рад њу, што је и
те жи ште пројектне подршке наред -
ног циклуса ИПЕ 2, за период од 2014.
до 2020. године – на во ди др Ше ће ров.

Ради подршке и успостављања
системске међуресорске сарадње,
током децембра биће одржан
састанак свих пројектних структура из
осталих министарстава Владе Србије,
у При вредној комори Београда, чији је
циљ упознавање и сагледавање
надлеж ности тих структура, као и
размена искустава и припрема, те
планирање развоја метода и начина
системске пројектне сарадње за
интерресорске пројекте. 

– Ми смо и до сада сарађивали
билатерално на међународним про -
јектима. Сада ћемо иницирати сис -
темску сарадњу на  ширим темељима,
искористићемо ефекат синергије
ради достизања заједничких циљева.
Желимо да потпишемо споразуме о
сарадњи који ће нас обавезивати у
времену које долази и које намеће
потребу и обавезу међуресорске
сарадње. ƒ

Вла ди мир ВЈЕ ШТИЋ
Сни мио Да ри мир БАН ДА

У Министарству постоји јасна
свест о томе да се мора донети но -
ва, модернија директива о донаци -
јама, која би, на системски начин,
уредила и обезбедила подршку на
припреми и праћењу реализације
пројеката у систему одбране, као и
у оквиру међуре сорске пројектне
сарадње. Та директива је на јавној
расправи у систему и када се за -
врши, очекује се да је потпише
министар одбране. На тај начин
биће боље уређена пројектна де -
латност у Министасртву одбране
тако да Дирекција буде систем –
интегратор, који ће припремати,
координирати, пратити и анали зи -
рати комплетан пројектни циклус. 

ДИ РЕК ТИ ВА 
О ДО НА ЦИ ЈА МА

Државни секретар 
Зоран Ђорђевић


