ПРОГРАМ
РАСПОРЕДА И КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ УНАПРЕЂЕЊА
ЛОКАЛНЕ И РЕГИОНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ - ГРАДИМО ЗАЈЕДНО ЗА 2014.
ГОДИНУ
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Законом о буџету Републике Србије за 2014. годину („Службени гласник
Републике Србије”, број 110/13), члан 7, у оквиру раздела 19 - Министарство
регионалног развоја и локалне самоуправе, функција 411 – Општи економски и
комерцијални послови, економска класификација 511 - Зграде и грађевински објекти,
предвиђена су средства у висини од 204.995.000,00 динара, из зајма Европске
инвестиционе банке.
Наведени износ средстава опредељује се за Програм подршке унапређења
локалне и регионалне инфраструктуре – Градимо заједно.
Програм распореда и коришћења средстава за подршку унапређења локалне и
регионалне инфраструктуре - градимо заједно за 2014. годину (у даљем тексту:
Програм) спроводи Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе (у даљем
тексту: Министарство).
II. ЦИЉЕВИ
Циљ Програма је подизање капацитета јединица локалних самоуправа кроз
унапређење инфраструктуре, стандарда и квалитета живота грађана.
III. ПОДНОСИОЦИ ПРИЈАВЕ ПРОЈЕКТА
Подносилац пријаве пројекта је јединица локалне самоуправе на чијој
територији се реализује предметни пројекат. Уколико се пријављује регионални
пројекат, подносилац пријаве пројекта су јединице локалне самоуправе које заједнички
реализују пројекат.
IV. НАМЕНА СРЕДСТАВА
1. Намена средстава
Средства су намењена као подршка јединицама локалне самоуправе за учешће у
финансирању реализације инфраструктурних пројеката локалног и регионалног
развоја, у складу са финансијским уговором „Зајам за општинску и регионалну
инфраструктуру”, закљученим између Републике Србије и Европске инвестиционе
банке и критеријумима Министарства, и то за:
-изградњу, реконструкцију, рехабилитацију, санацију путева, улица,
бициклистичких стаза и путних објеката (мостови, надвожњаци, пасареле и др.);
-изградњу, реконструкцију, доградњу, санацију и адаптацију објеката за потребе
предшколског и других нивоа образовања, објеката за ученички и студентски стандард
као и објеката за научна истраживања;
-изградњу, реконструкцију, доградњу, санацију и адаптацију школских
спортских сала и терена;
-изградњу, реконструкцију, доградњу, санацију и адаптацију објеката
здравствене и социјалне инфраструктуре (установе за пружање здравствене и
социјалне помоћи);

-изградњу, реконструкцију, доградњу, санацију и адаптацију објеката културноисторијског наслеђа (објекти културно-историјског значаја који могу да подстичу
развој туризма).
2. Услови за доделу средстава
а) Основни услови:
1) да је поднет попуњен Образац - Пријава пројекта за Програм унапређења
локалне и регионалне инфраструктуре - Градимо заједно у 2014. години, који је
саставни део овог програма, са потребном документацијом, у складу са Програмом и
Јавним позивом;
2) да је подносилац пријаве пројекта обезбедио средства за суфинансирање
пројекта;
3) да се финансира намена пројекта у складу са одредбом из главе IV одељак 1.
овог програма.
б) Посебни услови:
1) да је за предложени инфраструктурни пројекат израђен главни пројекат са
извршеном техничком контролом, на који је издат акт надлежног органа на основу
којег започиње извођење радова;
2) да су завршене претходне правне, техничке и друге процедуре које претходе
финансирању намене.
Јединица локалне самоуправе може поднети један предлог пројекта за доделу
средстава у складу са наменом из главе IV. одељак 1. овог програма.
V. ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР
Министарство ће учествовати у финансирању реализације инфраструктурних
пројеката локалног и регионалног развоја који испуњавају заједничке критеријуме
Европске инвестиционе банке и Министарства, у складу са условима из Финансијског
уговора између Републике Србије и Европске инвестиционе банке „Зајам за општинску
и регионалну инфраструктуру”, закљученим 12. децембра 2008. године и потврђеним
Законом о потврђивању Финансијског уговора између Републике Србије и Европске
инвестиционе банке „Зајам за општинску и регионалну инфраструктуру” („Службени
гласник РС–Међународни уговори”, број 42/09) и условима из Финансијског уговора
између Републике Србије и Европске инвестиционе банке „Зајам за општинску и
регионалну инфраструктуру/Б”, закљученим 12. јуна 2009. године и потврђеним
Законом о потврђивању Финансијског уговора између Републике Србије и Европске
инвестиционе банке „Зајам за општинску и регионалну инфраструктуру/Б” („Службени
гласник РС-Међународни уговори”, број 108/09) (у даљем тексту: Уговори о зајму).
У складу са условима из Уговора о зајму, из средстава Европске инвестиционе
банке за реализацију пројеката обезбеђују се средства у износу до 50% од укупне
вредности свих пројеката. Преостала средства обезбеђује се из осталих извора.
У 2014. години преостала средства потребна за реализацију пројеката
обезбедиће се из буџета јединица локалне самоуправе. Уколико се ради о започетом
пројекту, у складу са Уговорима о зајму, признаје се и претходно учешће у реализацији
пројекта за који је поднета пријава. Као претходно учешће признаје се финансијско
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учешће у реализацији предметног пројекта у складу са одредбама из Финансијског
уговора „Зајам за општинску и регионалну инфраструктуру”.

VI. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ И ОДАБИР ПРОЈЕКАТА
Критеријуми за оцењивање и одабир пројеката су следећи:
1) врста пројекта (локални или регионални);
2) степен развијености јединице локалне самоуправе у складу са важећом
Уредбом о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне
самоуправе;
3) ефекти пројекта;
4) усклађеност предлога пројекта са стратешким документима;
5) број директних корисника пројекта;
6) број индиректних корисника пројекта;
7) одрживост пројекта.
Наведени критеријуми за оцењивање и одабир пројеката, детаљно су разрађени
у Прилогу - Критеријуми за оцењивање и одабир пројеката који конкуришу за Програм
унапређења локалне и регионалне инфраструктуре - Градимо заједно у 2014. години,
који је саставни део овог програма.
VII. НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА ЈАВНИ
ПОЗИВ
Документација која се обавезно доставља приликом подношења пријаве
пројекта:
Основна документа:
1)
правилно попуњен Образац - Пријава пројекта за Програм унапређења
локалне и регионалне инфраструктуре - Градимо заједно у 2014. години, којим
јединице локалне самоуправе конкуришу за доделу средстава;
2)
потврда о обезбеђеном износу средстава за суфинансирање пројекта;
3)
извод из Одлуке о буџету јединице локалне самоуправе, са позицијом на
којој су предвиђена средства за суфинансирање пројекта.
Посебна документа:
1) главни пројекат, који може бити приложен и на CD. Уколико се главни
пројекат доставља на CD, мора да садржи следеће:
- скениране стране на којима се види потврда о извршеној техничкој контроли и
печат органа надлежног за издавање акта на основу којег започиње извођење радова,
- текстуалне и графичке прилоге,
- предмер и предрачун радова у Excel формату и скенирана рекапитулација
радова са потписом и печатом одговорног пројектанта,
- скенирана ситуација на катастарско – топографској подлози, оверена од стране
надлежних институција,
- скенирани услови и сагласности надлежних институција;
2) оверена копија акта надлежног органа на основу којег започиње извођење
радова на пројекту за који је поднета пријава;
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3) оверена копија Решења о давању сагласности на Студију о процени утицаја
на животну средину (уколико Студија о процени утицаја на животну средину није
потребна, доставити оверену копију акта надлежног органа о тој чињеници);
4) изјава подносиоца пријаве пројекта о врстама друштвене користи од
реализације пројекта, као и да реализација пројекта не угрожава ни једну социјалну
категорију становништва.
Уколико се пријављује пројекат који се реализује по фазама, предмет пријаве
пројекта мора да буде фаза која чини функционалну целину. За ове пројекте, поред
наведених посебних докумената из ове тачке, достављају се и документа којима се
доказује да су једна или више претходних фаза завршене, и то:
1)
оверена копија окончане ситуације потписане и оверене од стране
стручног надзора;
2)
оверена копија записника о примопредаји радова или парцијалном
техничком прегледу (уколико су извршени);
3)
оверена копија фазне грађевинске дозволе, уколико фаза која је предмет
пријаве пројекта није завршна фаза;
4)
оверена копија документације о претходно спроведеним поступцима
јавних набавки са овереном копијом закључених уговора;
5)
потврда о извршеним претходним плаћањима, са приложеним овереним
копијама извода о преносу средстава извођачима радова (авансна/прва привремена
ситуација мора да има датум фактурисања након 1. јануара 2008. године).
VIII. НАЧИН ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА И ОДАБИР ПРОЈЕКАТА
Министарство ће објавити Јавни позив у „Службеном гласнику Републике
Србије” и на интернет страници Министарства. Рок за подношење пријава пројеката је
30 дана од дана објављивања Јавног позива у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
Испуњеност услова по Програму и Јавном позиву за доделу средстава утврђује
Комисија за оцењивање и одабир пројеката (у даљем тексту: Комисија), коју решењем
образује министар регионалног развоја и локалне самоуправе.
Комисија ће разматрати само пријаве пројеката које су благовремено поднете и
комплетне.
Комисија може извршити додатну проверу поднете документације и тражити
додатне информације, али само од подносилаца који су испунили услове из Програма и
Јавног позива.
У складу са критеријумима на основу којих се врши оцењивање и одабир
пројеката, Комисија ће у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава
пројеката утврдити Предлог листе пројеката, који доставља на мишљење Јединици за
управљање пројектима, коју је образовало Министасрсво.
Након давања позитивног мишљења, Јединица за управљање пројектима
доставља листу пројеката Европској инвестиционој банци на сагласност.
Након добијања сагласности од стране Европске инвестиционе банке, Комисија
за оцењивање и одабир пројеката утврђује Предлог одлуке о распореду и коришћењу
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средстава за подршку унапређења локалне и регионалне инфраструктуре-Градимо
заједно и доставља га министру регионалног развоја и локалне самоуправе.
.
Одлуку о распореду и коришћењу средстава за подршку унапређења локалне и
регионалне инфраструктуре - Градимо заједно (у даљем тексту: Одлука) доноси
министар регионалног развоја и локалне самоуправе.
Одлука садржи: назив подносиоца пријаве пројекта, назив пројекта, места
улагања и висину одобреног износа средстава за реализацију пројекта.
Одлука се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије” и на интернет
страници Министарства.
Министарство ће спровести поступке јавних набавки, након прибављања
потврда од јединица локалне самоуправе о обезбеђеном износу средстава, као учешћу
у реализацији одобреног пројекта. Након спроведеног поступка јавне набавке,
Министарство закључује уговоре за реализацију пројекта.
IX. НАЧИН И ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА
Реализација средстава из буџета по пројектима вршиће се на основу оверених
ситуација, а у складу са условима утврђеним потписаним уговорима.
X. ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ
Стручни надзор над извођењем радова ангажоваће јединице локалне
самоуправе, у циљу праћења физичке и финансијске реализације инфраструктурних
пројеката. Јединица локалне самоуправе је у обавези да месечно доставља извештаје
стручног надзора о физичкој и финансијској реализацији одобреног пројекта, као и уз
ситуације за финансијску реализацију пројекта. Наведена обавеза биће предвиђена
уговором о извођењу радова, закљученим између Министарства, јединице локалне
самоуправе и извођача радова.
Министарство ће на крају буџетске године доставити Влади, ради
информисања, Извештај о реализацији Програма. Извештај о реализацији пројеката
одобрених по основу овог програма Министарство доставља Европској инвестиционој
банци, у складу са одредбама Уговора о зајму.
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