
  

 

 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, 

НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 

 

упућује 

 

Ј А В Н И  П О З И В  

за подношење предлога пројеката који се  финансирају из буџета Републике Србије у 

оквиру Програма расподеле инвестиционих средстава Министарства просвете, науке 

и технолошког развоја за 2020. годину 

      

 

Обавештавамо вас да је Министарство просвете науке и технолошког развоја 

започело са одговарајућим припремним активностима за израду Програма расподеле 

инвестиционих средстава Министарства просвете, науке и технолошког развоја за буџетску 

2020. годину, а који ће се спроводити након усвајања Закона о буџету Републике Србије за 

2020. годину. 

 

Програм расподеле инвестиционих средстава Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја обухвата финансирање пројеката: изградње, доградњи, адаптација, 

санација, реконструкција, инвестиционог и текућег одржавања зграда, опремања установа 

основног, средњег, вишег и високог образовања и установа ученичког и студентског 

стандарда, са основним циљем одржавања достигнутог нивоа обезбеђених просторних 

услова и опремљености објеката и установа као и унапређивања истог у складу са новим 

стандардима, сходно одредбама члана 187. став 2 тачка 6) Закона о основама система 

образовања и васпитања (“Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. закони и 10/19) и Уредбе о 

управљању капиталним пројектима („Сл. Гласник РС“ БР. 51/2019-5). 

 

Предлози пројеката који се  финансирају из буџета Републике Србије у оквиру 

Програма расподеле инвестиционих средстава Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја за 2020. годину, подносе се у писаној форми: 

 

1. На Обрасцу 1 - за пројекте који се односе на финансирање пројеката грађења, 

доградње, адаптације, санације, реконструкције, и инвестиционог и текућег 

одржавања зграда и објеката (грађевински, грађевинско-занатски и 

инсталатерски радови). У прилогу попуњеног, заведеног и овереног захтева – 

Образац 1, неопходно је доставити одговарајућу пратећу имовинско-правну 

документацију, пројектно-техничку документацију, којом се доказује минимум 

техничке спремности предложеног пројекта за реализацију; 

 

2. На Обрасцу 2 - за пројекте који се односе на финансирање набавке нове опреме и 

добара, замене дотрајале опреме,  што обезбеђује унапређење услова извођења 

наставе и боравка ученика и студената како у објектима за одвијање наставе тако 

и у објектима за смештај и исхрану ученика и студената. У прилогу попуњеног, 

заведеног и овереног захтева – Образац 2, неопходно је доставити одговарајућу 

пратећу техничку документацију (само уколико је то неопходно), детаљна 

спецификација добара и опреме и копије каталошког материјала, којом се 

доказују одговарајуће техничке карактеристике, капацитет, квалитет и остале 

неопходне карактеристике добара и опреме, као и реално процењена тржишна 



  

вредност добара-опреме, чиме се доказује минимум техничке спремности 

предложеног пројекта за реализацију.  

 

  Подносилац предлога пројекта, уз пријаву (Образац 1) доставља копије 

документације којом доказује техничку спремност предложеног пројекта за реализацију, 

која подразумева достављање документације прописане Закона о планирању и изградњи 

(''Сл. гласник РС'', бр.72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 

42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014, 83/2018, 

31/2019 и 37/2019 – др. закон), што у зависности од врсте пројекта подразумева достављање 

копија следеће документације: 

 

 А. За пројекте текућег одржавања објеката: копију Предмера и предрачуна радова 

овереног од стране лиценцираног пројектанта за одговарајућу врсту радова;  

 

  Б. За пројекте инвестиционог одржавања објеката, односно пројекте  који се изводе 

по основу  Решења којим се одобрава извођење радова из члана 145. Закона о планирању и 

изградњи: копију Идејног пројекта који садржи технички опис радова и предмер и 

предрачун радова за извођење радова на инвестиционом одржавању објекта и копију 

Решењa којим се одобрава извођење радова из члана 145. Закона о планирању и изградњи;  

 

В. За пројекте који подлежу обавези прибављања Грађевинске дозволе: копију 

Грађевинске  

дозволе, копију Предмера и предрачуна радова из Пројекта за извођење радова, копију 

општих текстуалних, нумеричких  и графичких садржаја из Пројекта за извођење радова 

(копију пројектног задатка, техничког описа, карактеристичних основа, пресека и фасада). 

 

Напомена: У поступку реализације пројеката обухваћених Програмом расподеле 

инвестиционих средстава Министарства просвете, науке и технолошког развоја за 

буџетску 2020. годину, установе су у обавези да у сарадњи са органима локалне самоуправе 

или других извора обезбеде финансијска средства за израду пројектно-техничке 

документације (идејних пројеката, пројеката за грађевинску дозволу, пројеката за 

извођење, финансирање свих услова, сагласности, трошкова прикључака и накнада за 

уређење земљишта), као и да обезбеде финансирање услуга стручног надзора и техничког 

прегледа. Министарство просвете, науке и технолошког развоја, не преузима обавезе 

обезбеђења финансијских средстава за ове намене. 

 

Предлози пројеката подносе се Министарству просвете, науке и технолошког развоја 

– Сектор за ученички и студентски  стандард и инвестиције, на адресу: 11000 Београд, ул. 

Немањина бр. 22-26, најкасније до 15.10.2019. године.  

 

 За све додатне информације можете се обратити Министарству просвете, науке и 

технолошког развоја – Сектор за ученички и студентски  стандард и инвестиције - Одсек за 

планирање, координацију и реализацију инвестиционих пројеката, 11 000 Београд, ул. 

Немањина бр. 22-26, тел. 011/ 363-1830 и 3065-446, контакт особа Ирена Грујичић. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


