
                     
                      Република Србија 
            ПОТПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ 
 МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, 
 САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ    
               Број:404-02-104/2014-02 
              Датум: 01. 12. 2014. год.       

   Београд 
                                             

 
На основу члана 201. став 1. тачка 24), а у вези са чл. 171. и 222. став 2. Закона о 

планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука 
УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС и 98/13 - одлука УС), члана 7. Закона 
о буџету Републике Србије за 2014. годину („Службени гласник РС”, бр. 110/13 и 116/14), и 
члана 23. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 
99/14), а у складу са Финансијским планом Министарства грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре број: 401-00-487/2014-01 од 14. новембра 2014. године и Одлуком о 
спровођењу поступка за доделу средстава путем јавног конкурса број: 404-02-104/2014-02 од 
26. новембра 2014. године   
  
 

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ 
Немањина 22-26, Београд 

 
Расписује 

 
К О Н К У Р С 

 
за доделу буџетских средстава Министарства грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре (у даљем тексту: Министарство) јединицама локалне самоуправе ради 
уклањања објеката, односно делова објеката, на подручју Републике Србије, за 2014. годину, 
који се граде или је њихово грађење завршено без грађевинске дозволе, а који су у 
надлежности локалних саомоуправа. 

 
 

Право учешћа на конкурсу и обезбеђена средства 
 

1. Уклањање објеката, односно делова објеката, финансираће се из буџета 
Републике Србије за 2014. годину, раздео 21  - Министарство грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре, Функција 620 - развој заједнице, економска 
класификација: 4631 - Текући трансфери осталим нивоима власти - Рушење 
бесправно саграђених објеката, на основу „трансфера осталим нивоима власти“, 
у укупном износу од 20.000.000,00 дин. 
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2. Средства која додељује Министарство нису бесповратна, с обзиром да је 
одредбом члана 171. став 7. Закона о планирању и изградњи прописано да 
трошкови извршења инспекцијског надзора падају на терет буџета надлежног  
органа, до наплате од извршеника. Након наплате средстава од извршеника,  
јединице локалне самоуправе врше повраћај средстава у буџет Републике 
Србије. 

3. Право на доделу средстава имају све јединице локалне самоуправе са 
територије Републике Србије. 
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Начин подношења пријаве на конкурс 

 
Пријаве на конкурс се достављају путем поште на адресу:  

 Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Немањина 22-26, 11000 
Београд, са назнаком „Пријава на конкурс за доделу буџетских средстава јединицама локалне 
самоуправе за уклањање објеката, односно делова објеката, на подручју Републике Србије, за 
2014. годину, који се граде или је њихово грађење завршено без грађевинске дозволе” или 
непосредно на писарници републичких органа.  

(Контакт особа за пријаве је Петар Туфегџић, телефон: 011/3616-418, e-mail: 
petar.tufegdzic@mgsi.gov.rs).  

Пријаве које се доставе након наведеног рока или са непотпуном документацијом, 
послате путем факса или електронске поште, непотписане или неоверене пријаве, неће се 
разматрати. 

 
 
 

Потребна документација 
 

1. Пријава на конкурс доставља се Министарству на обрасцу који је објављен на 
интернет сајту Министарства (www.mgsi.gov.rs) 

2. У пријави је потребно навести све тражене податке 
3. Уз пријаву, подносилац пријаве дужан је да достави:  

- Правоснажно решење о уклањању објекта или дела објекта,  
- оверену фотокопију ПИБ обрасца,  
- оверену фотокопију картона депонованих потписа, 
- изјаву да су подаци наведени у пријави тачни, 

 
 
 

Критеријуми за доделу средстава 
 

Критеријуми за уклањање објеката односно делова објеката, утврђени су на основу 
времена изградње, а у циљу заштите јавног интереса.  

Приликом одлучивања о додели средстава за рушење примењиваће се следећи 
критеријуми: 
 

1. Број нелегалних објеката изграђених после 1. новембра 2013. године, подразумева 
оне објекте који су регистровани као нелегални и у вези којих је вођен 
инспекцијски надзор или други управни предмет; 
 

2. Број планираних објеката за рушење, подразумева објекте који су у 2014. години 
по основу спроведених поступака и нелегалне градње, планирани за рушење; 

 
3. Број порушених објеката у 2014. години, подразумева број који је у спроведеном 

поступку рушења реализован у потпуности; 
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4. Број објеката за извршење, изграђених у првој зони водоизворишта, подразумева 
све објекте који су без дозволе изграђени у првој зони водоизворишта, за које су 
донета решења и закљуци о уклањању; 
 

5. Број објеката за извршење, изграђених на неповољном тлу (речно корито, насипи, 
мочваре, клизишта и сл); 

 
6. Износ потребних средстaва за извршење (дин), подразумева укупни износ 

потребних средстава за рушење свих објеката бесправно изграђених, за које је по 
спроведеном управном поступку донет Закључак о извршењу или су у процедури 
окончања поступка, а евидентна су за реализацију рушења; 

 
7. Износ планираних властитих средстава за извршење (дин), подразумева износ 

средстава са којима општина располаже у сврху извршења рушења свих објеката 
по планираним основама; 

 
8. Износ планираних средстава из осталих  извора за извршење (дин), подразумева 

износ који је пренаменом планиран за извршење рушења; и 
 

9. Износ захтеваних средстава од Министарства подразумева неопходан износ 
средстава који је потребан како би се спровело извршење приоритетних и 
неодложних рушења објеката на територији општине, за која општина није у 
могућности да иста обезбеди. 
 

 
Рокови за спровођење конкурса 

 
- достављање пријава: 8 дана од дана објављивања јавног конкурса на интернет сајту 

Министарства (www.mgsi.gov.rs), 
- одлукa о додели средстава и објављивање резултата јавног конкурса на сајту 

Министарства у року од 20 дана од дана истека рока за достављање пријава, 
- рок извршења уговорене обавезе јединице локалне самоуправе је 12 (дванаест) месеци 

од дана потписивања уговора, 
- након реализације уговорене обавезе јединица локалне самоуправе је у обавези да 

приложи детаљан извештај о реализацији активности и финансијски извештај о 
коришћењу средстава са спецификацијом трошкова како би оправдала наменско и 
законито коришћење средстава. 

- рок достављања извештаја о наменском утрошку средстава: 15 дана од дана извршења 
уговорене обавезе, а најкасније 15 дана од дана истека рока за извршење уговорене 
обавезе. 

 
Начин доношења одлуке о додели средстава: 
 
1. Средства се додељују путем јавног конкурса за доделу средстава који објављује 

Министарство на интернет сајту Министарства (www.mgsi.gov.rs).  
2. Јавни конкурс ће спровести Комисијa за спровођење јавног конкурса, којa ће бити 

образованa посебним решењем. 
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3. О поднетим пријавама на конкурс одлучује министар грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре на основу ранг листе сачињене од стране Комисијe за спровођење 
јавног конкурса.  

4. Након донете одлуке којом се одобравају средства за уклањање објеката или 
делова објеката, подносилац пријаве се позива да потпише уговор са 
Министарством, којим ће бити регулисана права и обавезе уговорних страна. 

5. Реализација финансијских обавеза вршиће се у складу са ликвидним могућностима 
буџета Републике Србије за 2014. годину. 

 

                      ПОТПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ И 
                                      МИНИСТАР 
 
 
                        проф. др Зорана Михајловић 
 

Обрађивач 
предмета: 
Велизар Ерац 
Весна Панић 

 

Лице које врши 
контролу: 
Даринка Ђуран 
Душан Вучковић 

 

Лице које одобрава: 
Маријана Стругар 
Слободан Пајић 

 

                                                              

                               

 

 
 

 5 


	МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

