У складу са мерама економске политике Владе Републике Србије, Меморандумом о
буџету и економској и фискалној политици у 2009. години са пројекцијама за 2010. и 2011.
годину,
у циљу повећања домаће тражње кроз реализацију инфраструктурних пројеката
ангажовањем домаће оперативе, даљег унапређења пословне климе и услова за нове
инвестиције,
а на основу члана 4. cтав 3. Уредбе о поступку по коме се бирају пројекти за Национални
инвестициони план и поступку по коме се Национални инвестициони план спроводи
(„Службени гласник РС“, број 29/08 и 49/09)

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗА НАЦИОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ПЛАН
расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
за пријављивање пројеката за Национални инвестициони план Републике Србије
зa 2010. годину
Национални инвестициони план (НИП) је један од инструмената Владе који омогућава
економски развој Србије и квалитетнији стандард грађана.
Пројекти НИП-а могу се пријављивати од 01. августа до 01. октобра 2009. године.
I ПРИЈАВЉИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА
Пројекат може да пријави министарство, аутономна покрајина, град или општина.
Пројекат се пријављује електронским путем тако што се попуњава Образац 1 - Пријава пројекта
за НИП на интернет страници Министарства (www.mnip.gov.rs). Пројекти који нису
пријављени на овај начин неће се разматрати.
Пројекти НИП-а чије се спровођење наставља у наредној години (раније одобрени пројекти)
морају се пријавити на исти начин.
II ПРИОРИТЕТИ НИП-а
Приликом одабира пројеката који ће се финасирати из средстава НИП-а у 2010. години
приоритет ће имати пројекти који се односе на:
Развој инфраструктуре која ће допринети одрживом развоју, расту запослености и подизању
стандарда грађана, са циљем постизања равномернијег регионалног развоја.

III УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА
Суфинансирање
Реализација пројеката НИП-а предвиђа обавезно суфинансирање пројеката у зависности
од врсте пројекта и степена развијености локалне самоуправе, и то на следећи начин:
− Национални пројекти се финансирају у целокупном износу средствима НИП-а,
− Регионални пројекти се финансирају средствима НИП-а уз обавезно суфинансирање од
стране локалних самоуправа у износу од 20% од предрачунске вредности инвестиције (са
ПДВ-ом),
− Локални пројекти се финансирају средствима НИП-а уз обавезно суфинасирање пројеката од
стране локалних самоуправа, и то на следећи начин:
1. Локалне самоуправе: Нови Сад, Београд, Суботица, Ниш, Пожаревац, Зрењанин,
Панчево, Вршац, Ужице, Крагујевац, Чачак, Сента, Ариље, Сомбор, Смедерево,
Јагодина, Бечеј, Кикинда, Лајковац, Врбас, Крушевац, Апатин, Ваљево, Сремска
Митровица, Стара Пазова, Бачка Паланка, Сремски Карловци, Инђија, Беочин, Горњи
Милановац, Бачка Топола, Пећинци, Шабац, Кањижа, Темерин, Чајетина, Кула и
Косјерић, у обавези су да обезбеде суфинансирање пројеката у износу од 50% од
предрачунске вредности инвестиције (са ПДВ-ом);
2. Локалне самоуправе: Краљево, Пирот, Врање, Рума, Лапово, Врњачка Бања, Ћуприја,
Ада, Нови Кнежевац, Зајечар, Бач, Сокобања, Аранђеловац, Кладово, Оџаци, Пожега,
Бачки Петровац, Параћин, Ковин, Ириг, Смедеревска Паланка, Тител, Лучани,
Србобран, Нови Бечеј, Шид и Топола, у обавези су да обезбеде суфинансирање пројеката
у износу од 35% од предрачунске вредности инвестиције (са ПДВ-ом);
3. Локалне самоуправе: Трстеник, Бајина Башта, Свилајнац, Велика Плана, Нова Варош,
Прокупље, Љиг, Уб, Алексинац, Ковачица, Ивањица, Нови Пазар, Љубовија,
Александровац, Бор, Баточина, Деспотовац, Мали Иђош, Бољевац, Рашка, Брус, Сечањ,
Лозница, Чока, Опово, Бела Црква, Ћићевац, Лесковац, Жабаљ, Неготин, Прибој,
Алибунар, Петровац, Коцељева, Димитровград, Велико Градиште, Владимирци,
Осечина, Варварин и Богатић, у обавези су да обезбеде суфинансирање пројеката износу
од 20% од предрачунске вредности инвестиције (са ПДВ-ом);
4. Локалне самоуправе: Житиште, Сурдулица, Власотинце, Мали Зворник, Пландиште,
Рача, Књажевац, Кучево, Гаџин Хан, Нова Црња, Житорађа, Мионица, Голубац, Лебане,
Пријепоље, Крупањ, Мајданпек, Владичин Хан, Бабушница, Бујановац, Дољевац,
Прешево, Блаце, Жагубица, Сјеница, Ражањ, Рековац, Куршумлија, Мерошина, Црна
Трава, Кнић, Босилеград, Сврљиг, Жабари, Мало Црниће, Тутин, Трговиште, Бела
Паланка, Медвеђа и Бојник, нису у обавези да обезбеде суфинансирање предложених
пројеката.
Минимум техничке спремности и неопходна документа/акта
Ради ефикасније реализације пројеката НИП-а у 2010. години овлашћени подносилац је
дужан да обезбеди минимум техничке спремности предложеног пројекта:
1.
2.
3.
4.
5.

Акт о решеним имовинско-правним односима,
Идејно решење (генерални пројекат),
Акт о урбанистичким условима,
Идејни пројекат,
Главни пројекат.

Овлашћени пoдносиоци националних и регионалних пројеката нису у обавези да обезбеде
идејни и главни пројекат.
Ради ефикасније реализације пројеката НИП-а у 2010. години овлашћени подносилац је
дужан да обезбеди одговарајућа акта/документа:
1. Потврду да ће бити обезбеђен део средстава за суфинансирање пројекта НИП-а у току
наредне буџетске године,
2. Потписан Акт о сарадњи јединица локалних самоуправа у реализацији регионалног
пројекта.
Средства НИП-а се не могу користити за:
1. Куповину и закуп земљишта и објеката, накнаду за грађевинско земљиште и друге таксе
и накнаде,
2. Текуће одржавање, амортизацију и трошкове текућег пословања,
3. Трошкове израде аката и стратешких докумената, трошкове управљања пројектима
НИП-а и трошкове реклама и промоција,
4. Трошкове шпедиције и складиштења,
5. Субвенције,
6. Банкарске послове, трошкове гаранција, трошкове лизинга, трошкове осигурања,
7. Трошкове конверзије, губитке који настају при конверзији, камате на дуг, заостале
камате, као и друге финансијске трошкове,
8. Новчане казне, финансијске пенале и трошкове судских поступака,
9. Израду планске документације,
10. Израду пројектно-техничке документације.
Средства НИП-а се могу користити за израду пројектно-техничке документације само у случају
националних и регионалних пројеката.
IV ОДАБИР ПРОЈЕКАТА
Непотпунa пријавa пројекта, пријавa пројекта која има друге формалне недостатке и пријава
пројекта која није благовремена неће се разматрати.
Одабир пројеката обавиће се у складу са Уредбoм о поступку по коме се бирају пројекти за
Национални инвестициони план и поступку по коме се Национални инвестициони план
спроводи („Службени гласник РС“, број 29/08 и 49/09).
V КОНТАКТ
Министарство за Национални инвестициони план позива овлашћене подносиоце да
пријаве пројекте попуњавањем Обрасца 1 - Пријава пројекта за НИП на интернет
страници Министарства (www.mnip.gov.rs), како бисмо заједно реализовали пројекте и
покренули развој земље и локалних самоуправа.
Телефони за информације: 011/ 333-41-73
333-41-77
Министарство за Национални инвестициони план, Влајковићева 10, Београд

