
УРЕДБА 

О НАЧИНУ ПРЕДЛАГАЊА ПРОЈЕКАТА ЧИЈА ЈЕ РЕАЛИЗАЦИЈА У ФУНКЦИЈИ 
ПОДСТИЦАЊА ГРАЂЕВИНСКЕ ИНДУСТРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И О 

ПРАЋЕЊУ ДИНАМИКЕ ФИНАНСИРАЊА ТИХ ПРОЈЕКАТА 

("Сл. гласник РС", бр. 50/2010, 60/2010, 64/2010 и 91/2010) 

Члан 1 

Овом уредбом уређује се начин предлагања пројеката чија је реализација у функцији 
подстицања грађевинске индустрије Републике Србије и о праћењу динамике 
финансирања тих пројеката. 

Пројекти из става 1. овог члана су пројекти који се односе на изградњу (реконструкција, 
адаптација, санација) школа, обданишта, болница и других здравствених установа, 
спортских објеката, станоградњу, изградњу аутопутева и других државних путева, 
институција културе и других објеката од јавног значаја (у даљем тексту: пројекти).  

Члан 2 

Овлашћени предлагачи пројеката су: 

1) надлежна министарства - за пројекте који се финансирају 100% из буџета Републике 
Србије; 

2) Фонд за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине - за пројекте који се 
финансирају 50% из буџета Републике Србије и 50% из буџета Аутономне покрајине; 

3) јединице локалне самоуправе, на чијој територији ће се реализовати ти пројекти - за 
пројекте који се финансирају 50% из буџета Републике Србије и 50% из буџета јединице 
локалне самоуправе. 

Овлашћени предлагачи пројеката уз пројекат чију реализацију предлажу, достављају и 
следећу документацију: 

1) доказ да је грађевинско земљиште, односно објекат у јавној својини; 

2) локацијску дозволу или одобрење за изградњу и главни пројекат; 

3) одлуку скупштине града, односно јединице локалне самоуправе о обезбеђењу 
средстава у буџету за учешће у финансирању пројекта; 

4) одлуку скупштине града, односно јединице локалне самоуправе о прихватању обавезе 
отплате дуга у периоду од пет година од дана повлачења средстава, односно датума 
ефектуирања уговора о кредиту. 

Услови за избор и спровођење пројеката који се односе на изградњу станова, аутопутева 
и других државних путева утврђују се посебним актом Владе.  



Члан 3 

Предлози пројеката из члана 2. ове уредбе достављају се Радној групи за утврђивање 
предлога пројеката чија је реализација у функцији подстицања грађевинске индустрије 
Републике Србије (у даљем тексту: Радна група).  

Радну групу чине по један представник: Министарства животне средине и просторног 
планирања; Министарства за државну управу и локалну самоуправу; Министарства 
економије и регионалног развоја; Министарства финансија; Министарства правде; 
Министарства за Национални инвестициони план; Министарства омладине и спорта; 
Министарства просвете; Фонда за развој Републике Србије; Грађевинске дирекције 
Србије. 

Радну групу образује Влада. 

Члан 4 

Радна група разматра и утврђује предлог за избор пројекта у року од седам дана од дана 
пријема пројекта, уколико је пројекат достављен у складу са чланом 2. ове уредбе. 

Влада по предлогу из става 1. овог члана врши избор пројекта. 

Ако у спровођењу пројекта настану непредвиђене околности, Радна група је дужна да о 
томе без одлагања обавести Владу. 

Члан 5 

Финансијска средства за реализацију пројеката која су обезбеђена у буџету Републике 
Србије на разделу министарства које је овлашћени предлагач пројекта, односно 
министарства надлежног за послове животне средине и просторног планирања за које је 
овлашћени предлагач Фонд за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, 
односно јединица локалне самоуправе, преносе се Фонду за развој Републике Србије (у 
даљем тексту: Фонд), а за средства која се у висини од 80% вредности пројекта 
обезбеђују из кредита пословних банака, Фонд се задужује код банке која финансира 
изабрани пројекат, као корисник кредита. 

Средства из става 1. овог члана Фонд преноси извођачима радова који су изабрани од 
стране овлашћених предлагача, за реализацију пројеката изабраних у складу са овом 
уредбом. 

Финансијска средства која су обезбеђена у буџету аутономне покрајине, односно у буџету 
јединице локалне самоуправе, преносе се извођачима радова који су изабрани од стране 
овлашћених предлагача, за реализацију пројеката изабраних у складу са овом уредбом. 

Средства из ст. 1. и 3. овог члана користе се на основу уговора који закључују Фонд, банке 
које финансирају изабране пројекте и министарство надлежно за послове финансија. 

Као инструмент обезбеђења кредита код пословне банке, Фонд ће дати своје менице или 
овлашћење за наплату са рачуна. 



Средства за отплату кредита из става 1. овог члана преносе Фонду Република Србија у 
целокупном износу за пројекте надлежних министарстава или Република Србија и 
Аутономна покрајина Војводина у односу 50% : 50% за пројекте Фонда за капитална 
улагања Аутономне покрајине Војводина или Република Србија и јединица локалне 
самоуправе у односу 50% : 50% за пројекте јединица локалних самоуправа. 

Овлашћени предлагач чији се пројекат реализује у складу са овом уредбом закључује 
уговор о комисионим пословима са Фондом. 

Када је овлашћени предлагач пројекта надлежно министарство, после провере 
исправности документације, то министарство доставља Фонду ради плаћања захтев за 
плаћање са документацијом о реализацији пројекта (уговор, анексе уговора, авансну, 
привремене и окончану ситуацију, банкарске гаранције и др.) и извештајем надзорног 
органа. 

Захтев из става 8. овог члана подноси се на Обрасцу 1 - Захтев за плаћање када је 
овлашћени предлагач надлежно министарство, који је одштампан уз ову уредбу и чини 
њен саставни део. 

Када је овлашћени предлагач пројекта Фонд за капитална улагања Аутономне покрајине 
Војводине, односно јединица локалне самоуправе, тај фонд, односно надлежни орган 
јединице локалне самоуправе, попуњен захтев за плаћање са документацијом о 
реализацији пројекта (уговор, анексе уговора, авансну, привремене и окончану ситуацију, 
банкарске гаранције и др.) и извештајем надзорног органа, после провере исправности 
документације, доставља министарству надлежног за послове животне средине и 
просторног планирања, које достављени захтев потписује и оверава и са комплетном 
документацијом доставља Фонду ради плаћања. 

Захтев из става 10. овог члана подноси се на Обрасцу 2 - Захтев за плаћање када је 
овлашћени предлагач Фонд за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, 
односно јединица локалне самоуправе, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен 
саставни део. 

По пријему захтева за плаћање из ст. 8. и 10. овог члана, а након провере усклађености 
приспеле ситуације са уговореном вредношћу радова, добара и услуга, Фонд уплаћује 
захтевани износ на рачун извођача радова, односно добављача или пружаоца услуга. 

Овлашћени предлагач из члана 2. став 1. ове уредбе одговоран је за преузимање 
обавеза, издавање налога за плаћање и извршавање издатака намењених за спровођење 
пројеката.  

Члан 6 

Фонд води базу података о одобреним и реализованим плаћањима по изворима 
средстава (у даљем тексту: база података).  

База података садржи: назив министарства, односно аутономне покрајине, односно 
јединице локалне самоуправе; назив пројекта; назив и број рачуна примаоца средстава; 
износ и датум сваке појединачне исплате; износ укупно реализованих средстава (износи 
се изражавају у динарима и у еврима); проценат реализације средстава.  



База података води се у електронском облику.  

Члан 7 

Уговор о извођењу радова, о набавци добара и услуга, као и уговоре који за предмет имају 
друге активности везане за реализацију пројекта, са извођачем радова, добављачем и 
пружаоцем услуга закључују овлашћени предлагачи који учествују у финансирању 
пројекта.  

Члан 8 

Фонд прати динамику трошења средстава намењених за реализацију пројеката и о томе 
најмање једном у три месеца извештава Владу. 

Фонд доставља Министарству финансија - Сектору за буџетску инспекцију и ревизију 
најкасније до 31. јануара текуће године извештај о начину трошења средстава намењених 
за реализацију пројеката за претходну годину, ради контроле наменске употребе 
средстава. 

Члан 9 

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 
Републике Србије".  

Самостални чланови Уредбе о изменама 
Уредбе о начину предлагања пројеката чија је реализација у функцији 
подстицања грађевинске индустрије Републике Србије и о праћењу 

динамике финансирања тих пројеката 

("Сл. гласник РС", бр. 91/2010) 

Члан 2 

Пројекти који су започети до дана ступања на снагу ове уредбе финансирају се у складу 
са овом уредбом.  

Члан 3 

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 
Републике Србије". 

Образац 1 
Захтев за плаћање када је овлашћени предлагач надлежно 

министарство 

А. Захтев за плаћање са преузетом обавезом (попуњава овлашћени предлагач)  



Назив пројекта  
Износ захтева за плаћање   
Број 
захтева 

 Датум креирања   Рок за плаћање   

Б. Подаци о овлашћеном предлагачу (попуњава овлашћени предлагач) 

 Надлежно 
министарство  

 

V. Подаци о уговору (попуњава овлашћени предлагач) 

Број 
уговора  

 Датум потписивања   Рок за завршетак   

Вредност уговора 
Са ПДВ-ом  Без ПДВ-а  
Структура финансирања (учешће извора финансирања у вредности уговора са ПДВ-
ом) 
Буџет надлежног 
министарства 

Буџет Фонда за 
капитална улагања 

Буџет јединице 
локалне самоуправе 

Средства кредита 
пословних банака 

    
Г. Подаци о примаоцу средстава (попуњава овлашћени предлагач) 

Назив примаоца  
Број рачуна примаоца  
D. Одобрење за плаћање (попуњава овлашћени предлагач) 
Овим путем потврђујем да су по мом сазнању ови подаци и пратећа документација 
истинито и тачно приказани. 

Припрема Име:    Потпис:   Датум:    
Одобрава Име:   Потпис:    Датум:   
Захтев одобрен:   Захтев одбијен:   Разлог за одбијање захтева:    

 

Образац 2 
Захтев за плаћање када је овлашћени предлагач Фонд за 

капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, односно 
јединица локалне самоуправе 

А. Захтев за плаћање са преузетом обавезом (попуњава овлашћени предлагач)  

Назив пројекта  
Износ захтева за плаћање   
Број 
захтева 

 Датум креирања   Рок за плаћање   



Б. Подаци о овлашћеном предлагачу (попуњава овлашћени предлагач) 

 Фонд за капитална 
улагања 

 

 Јединица локалне 
самоуправе 

 

V. Подаци о уговору (попуњава овлашћени предлагач) 

Број уговора  Датум потписивања   Рок за завршетак   
Вредност уговора 
Са ПДВ-ом  Без ПДВ-а  
Структура финансирања (учешће извора финансирања у вредности уговора са ПДВ-
ом) 
Буџет надлежног 
министарства 

Буџет Фонда за 
капитална улагања 

Буџет јединице 
локалне самоуправе 

Средства кредита 
пословних банака 

    
Г. Подаци о примаоцу средстава (попуњава овлашћени предлагач) 

Назив примаоца  
Број рачуна примаоца   
D. Одобрење за плаћање (попуњава овлашћени предлагач) 
Овим путем потврђујем да су по мом сазнању ови подаци и пратећа документација 
истинито и тачно приказани. 

Припрема Име:    Потпис:   Датум:    
Одобрава Име:   Потпис:    Датум:   
Захтев одобрен:   Захтев одбијен:   Разлог за одбијање захтева:    

 

Ђ. Одобрава надлежно министарство 

Одобрава Име:   Потпис:    Датум:   
Захтев одобрен:   Захтев одбијен:   Разлог за одбијање захтева:    

 

 


	УРЕДБА
	О НАЧИНУ ПРЕДЛАГАЊА ПРОЈЕКАТА ЧИЈА ЈЕ РЕАЛИЗАЦИЈА У ФУНКЦИЈИ ПОДСТИЦАЊА ГРАЂЕВИНСКЕ ИНДУСТРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И О ПРАЋЕЊУ ДИНАМИКЕ ФИНАНСИРАЊА ТИХ ПРОЈЕКАТА

