На основу члана 7. Законa о буџету Републике Србије за 2014. годину
(„Службени гласник РС”, број 110/13) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 –
УС и 44/14),
Влада доноси
УРЕДБУ
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ПРИВЛАЧЕЊА ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА
Уводне одредбе
Члан 1.
Овом уредбом уређују се услови и начини привлачења директних инвестиција
на територију Републике Србије, у складу са прописима којима се уређују правила за
доделу регионалне државне помоћи, критеријуми за доделу средстава, динамика
исплате додељених средстава, као и друга питања од значаја за повећање
конкурентности привреде Републике Србије кроз прилив директних инвестиција које
имају повољан утицај на отварање нових радних места, пренос нових знања и
технологија, равномеран регионални развој Републике Србије, као и привлачење
инвестиција у туризам.
Појмови
Члан 2.
Поједини изрази употребљени у овој уредби имају следеће значење:
1) директне инвестиције јесу нова улагања у материјална и нематеријална
средства, односно основна средства привредног друштва у производном сектору или
сектору услуга које могу бити предмет међународне трговине или стратешке пројекте
из области туризма, осим у секторима који су изузети овом уредбом, а којима се
обезбеђује отварање нових радних места, и то у случају:
(1) започињања обављања нове пословне делатности,
(2) проширења постојеће делатности,
(3) диверсификације постојећег производног програма у нове производе, који
нису до сада били садржани у постојећем производном програму,
(4) битне промене у целокупном производном процесу постојеће делатности
привредног субјекта.
Стицање удела или акција не сматра се директним, односно почетним улагањем
у смислу ове уредбе;
2) материјална средства јесу улагања у земљиште, зграде, производне погоне,
машине и опрему у производном сектору, а могу бити:
(а) инвестиције којим се граде нови производни капацитети (greenfield),
(б) инвестиције које користе постојеће капацитете (brownfield).
3) нематеријална средства јесу улагања у средства добијена кроз трансфер
технологије, као што су патенти, лиценце, know-how или непатентирана техничка
знања и која испуњавају следеће услове:
- да их користи искључиво корисник средстава,
- да се на њих обрачунава амортизација,
- да су купљена по тржишним условима од трећих лица која нису повезана с
купцем,

- да се воде у билансу корисника средстава најмање пет година, односно
најмање три године за мала и средња привредна друштва.
4) нова радна места повезана са инвестицијом јесу нето повећање броја
радника у радном односу на неодређено време код корисника средстава у периоду
реализације инвестиционог пројекта, у односу на број радника запослених на
неодређено време у моменту подношења пријаве за доделу средстава, умањено за број
радника запослених на неодређено време којима је престао радни однос у истом
периоду, не рачунајући раднике који су претходно били запослени на неодређено
време у повезаном друштву, у смислу прописа којима се уређује порез на добит
правних лица;
5) инвеститор је домаће или страно привредно друштво, које послује најмање
три године и које подноси пријаву за доделу средстава у складу са овом уредбом;
6) корисник средстава јесте привредно друштво регистровано у складу са
прописима Републике Србије, које је инвеститор или које је непосредно или посредно
повезано са инвеститором, а којем су додељена средства у складу са овом уредбом;
7) услуге које могу бити предмет међународне трговине су услуге које се
пружају у највећем делу путем информационо-комуникационих технологија
превасходно корисницима ван територије Републике Србије (развој рачунарских
програма, обједињено и/или уступљено обављање административних процеса
корпорација, складиштење и обрада података, логистички, кориснички и пројектни
центри);
8) улагање од посебног значаја јесте улагање од стратешког интереса за
Републику Србију, о којем одлуку доноси Влада;
9) инвеститор који врши улагање од посебног значаја јесте реномирано
привредно друштво или конзорцијум повезаних привредних друштава који заједно
чине јединствену и неодвојиву производно-технолошку целину који испуњава
критеријуме из ове уредбе;
10) заједничко привредно друштво јесте привредно друштво у које, поред
инвеститора који врши улагање од посебног значаја, улаже и Република Србија;
11) велики инвестициони пројекат јесте улагање у вредности од најмање 50
милиона евра којим се обезбеђује отварање најмање 300 нових радних места у року
предвиђеном уговором о додели средстава, који ни у ком случају не може бити дужи
од десет година од дана закључења уговора о додели средстава, а који доприноси
развоју привреде Републике Србије;
12) средњи инвестициони пројекат јесте улагање у вредности од најмање 30
милиона евра којим се обезбеђује отварање најмање 150 нових радних места у року
предвиђеном уговором о додели средстава, који ни у ком случају не може бити дужи
од десет година од дана закључења уговора о додели средстава, а који доприноси
развоју привреде Републике Србије;
13) стратешки пројекат из области туризма јесте пројекат из области туризма
којим се спроводи Стратегијски мастер план или Програм развоја туристичког
производа или Програм развоја туризма.
Извори и намена средстава за привлачење директних инвестиција
Члан 3.
Средства за привлачење директних инвестиција (у даљем тексту: средства)
обезбеђују се у буџету Републике Србије.
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Средства се могу користити за финансирање инвестиционих пројеката у
производном сектору, сектору услуга које могу бити предмет међународне трговине и
стратешке пројекте из области туризма.
Средства се не могу користити за финансирање инвестиционих пројеката у
сектору примарне пољопривредне производње, угоститељства, игара на срећу,
трговине, производње синтетичких влакана, угља и челика, дувана и дуванских
прерађевина, оружја и муниције, као ни привредних субјеката у тешкоћама из члана 7.
тач. 1) - 3) ове уредбе.
Висина средстава која могу бити додељена
Члан 4.
Висина средстава одређује се према критеријумима одређеним овом уредбом, у
односу на оправдане трошкове улагања (улагање у материјална и нематеријална
средства) или на оправдане трошкове бруто зарада за нова радна места у двогодишњем
периоду након реализације инвестиционог пројекта.
Као оправдани трошкови улагања узимају се у обзир и трошкови закупа
пословних просторија у којима се реализује инвестициони пројекат.
Трошкови зарада су укупан износ који корисник средстава стварно плаћа за рад
запосленог и обухватају бруто зараду, тј. зараду која садржи порез и доприносе за
обавезно социјално осигурање који се плаћају из зараде, као и доприносе који се
плаћају на зараду.
Висина средстава која могу бити додељена великим привредним субјектима
утврђује се до 50% оправданих трошкова за реализацију инвестиционог пројекта.
Висина средстава из става 1. овог члана може да се повећа за мале привредне
субјекте за највише 20 процентних поена, а за средње привредне субјекте за највише 10
процентних поена.
Појмови велико, средње и мало привредно друштво из ове уредбе имају значење
сагласно прописима који уређују правила за доделу државне помоћи.
Приликом одређивања висине средстава која могу бити додељена узима се у
обзир кумулација са претходно одобреном државном помоћи, у складу са прописима о
контроли државне помоћи.
Члан 5.
Изузетно од члана 4. ове уредбе укупан износ додељених средстава за улагања
преко 50 милиона евра не може бити већи од 20% оправданих трошкова улагања, а за
улагања преко 100 милиона евра тај проценат не може бити већи од 17%, оправданих
трошкова улагања и утврђују се на следећи начин:
1) за оправдане трошкове до 50 милиона евра - до 50% тих трошкова,
2) за део оправданих трошкова од 50 - 100 милиона евра - до 25% тих трошкова,
3) за део оправданих трошкова већи од 100 милиона евра - до 17% тих
трошкова.
Право на учествовање у поступку доделе средстава
Члан 6.
Право на учествовање у поступку доделе средстава имају инвеститори који
имају инвестиционе пројекте у секторима за које се у складу са овом уредбом додељују
средства.
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Корисник средстава дужан је да обезбеди учешће од најмање 25% оправданих
трошкова из сопствених средстава или из других извора који не садрже државну
помоћ.
Великом привредном субјекту средства не могу да се доделе пре него што се
увидом у документацију добијену од корисника, не утврди да додела средстава утиче
на:
1) знатно повећања величине пројекта, или
2) знатно повећања укупног износа средстава које корисник улаже у пројекат,
или
3) знатно повећања брзине реализације пројекта, или
4) реализацију пројекта, који без доделе државне помоћи не би могао да буде
остварен.
Изузимање од права на доделу средстава
Члан 7.
Од права на доделу средстава изузимају се следећи инвеститори, односно
корисници средстава:
1) којима је у претходних 12 месеци износ уписаног капитала смањен за више
од 50% тог капитала, али не испод законом прописаног минимума;
2) против којих је покренут стечајни поступак или испуњавају законом
прописане услове за покретање стечајног поступка;
3) који имају доспеле, а неизмирене обавезе према Републици Србији;
4) код којих је у претходних 12 месеци пре подношења пријаве знатно смањен
број запослених;
5) којима су из буџета Републике Србије већ исплаћена средства за исте намене;
6) у којима Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне
самоуправе има учешће у власништву.
Изузетно од става 1. тачка 5) овог члана, инвеститор, односно корисник
средстава у смислу ове уредбе може бити привредно друштво чији је оснивач или
власник Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе,
уколико пре подношења пријаве за доделу средстава за реализацију инвестиционог
пројекта из члана 6. ове уредбе, прибави претходну сагласност Владе.
Сагласност из става 2. овог члана садржи и сагласност на давање средстава
обезбеђења за добијене подстицаје, у складу са чланом 21. ове уредбе.
Услови за доделу средстава
Члан 8.
Средства се могу доделити за:
1) инвестиције у производном сектору којима се обезбеђује отварање најмање
50 нових радних места у јединицама локалне самоуправе које су према степену
развијености разврстане у четврту групу или девастирана подручја, вредности
инвестиције од најмање 500.000 евра;
2) инвестиције у производном сектору којима се обезбеђује отварање најмање
100 нових радних места у јединицама локалне самоуправе које су према степену
развијености разврстане у прву, другу или трећу групу, вредности инвестиције од
најмање 1.000.000 евра;
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3) инвестиције у сектор услуга које могу бити предмет међународне трговине
чија је минимална вредност 300.000 евра и којим се обезбеђује отварање најмање 20
нових радних места;
4) инвестиције у стратешке пројекте из области туризма чија је минимална
вредност пет милиона евра и којима се обезбеђује отварање најмање 50 нових радних
места;
5) велике инвестиционе пројекте под условом да најмање 20% од вредности
инвестиционог пројекта буде реализовано најкасније до истека рока од једне године од
дана потписивања уговора из члана 20. ове уредбе;
6) средње инвестиционе пројекте под условом да најмање 10% од вредности
инвестиционог пројекта буде реализовано најкасније до истека рока од једне године од
дана потписивања уговора из члана 20. ове уредбе.
Члан 9.
Средства могу бити додељена само под следећим условима:
1) да се инвестиција одржи на истом подручју најмање пет година након
реализације пројекта, односно најмање три године за мала и средња привредна
друштва;
2) да се достигнути број запослених код корисника средстава након реализације
инвестиционог пројекта не смањује у периоду од три године у случају малих и
средњих привредних друштава, односно пет година у случају великих привредних
друштава.
У случају куповине привредног субјекта, који је затворен или би био затворен
уколико не би био купљен, оправдани трошкови су трошкови куповине имовине тог
привредног субјекта од трећег лица по тржишним условима.
У случају преузимања, износ средстава за чије је стицање државна помоћ већ
била одобрена пре преузимања, одбија се од укупног износа додељених средстава.
Изузимајући земљиште и зграде, трошкови који се односе на стицање имовине
која је под закупом узимају се у обзир само ако закуп има облик финансијског лизинга
и садржи обавезу куповине имовине на крају периода закупа.
У случају закупа земљишта и зграда, закуп се мора наставити најмање пет
година након предвиђеног датума завршетка инвестиционог пројекта, односно три
године за мале и средње привредне субјекте.
Корисник средстава, након постизања пуне запослености сагласно одредбама
уговора о додели средстава, дужан је да сваком запосленом редовно исплаћује зараду у
складу са прописима којима се уређују радни односи, у износу који је најмање за 20%
(двадесет процената) већи од минималне зараде у Републици Србији прописане за
месец који претходи месецу за који се исплаћује зарада.
Рок за реализацију инвестиционог пројекта
Члан 10.
Рок за реализацију инвестициног пројекта и отварање нових радних места је три
године од дана закључења уговора о додели средстава.
Изузетно од става 1. овог члана, у случају промењених околности у смислу
закона којим се уређују облигациони односи, а које у битној мери отежавају испуњење
уговорнх обавеза, рок може бити продужен, а ни у ком случају не може бити дужи од
пет година од дана закључења уговора о додели средстава.
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За велике и средње инвестиционе пројекте и пројекте од посебног значаја рок за
реализацију инвестициног пројекта и отварање нових радних места одређује се
уговором о додели средстава и не може бити дужи од десет година од дана закључења
уговора о додели средстава.
Критеријуми за доделу средстава
Члан 11.
Критеријуми за доделу средстава су:
1) референце инвеститора (препознатљивост на тржишту, референце клијената,
досадашња искуства и успешност у реализацији инвестиционих пројеката и сл.);
2) технолошки ниво делатности која је предмет улагања, у складу са
класификацијом Евростата;
3) претходна сарадња са добављачима и планирани удео домаћих добављача;
4) ефекти инвестиције на запослене (обуке радника и просечна висина зарада);
5) претходни и планирани обим међународног и укупног промета;
6) финансијско-тржишна оцена инвестиционог пројекта (извори финансирања,
ликвидност, профитабилност и др.);
7) висина и врста инвестиције (greenfield или brownfield, куповина нове или
половне опреме и сл.);
8) ефекти инвестиције на привредни развој општине, односно града и региона у
који се инвестира, узимајући у обзир ниво развијености општине према подацима
републичког органа надлежног за послове статистике;
9) утицај инвестиционог пројекта на повећање конкурентности и излазак на
нова тржишта.
Начин и поступак доделе средстава
Јавни оглас
Члан 12.
Додела средстава врши се у поступку који се спроводи у складу са јавним
огласом и овом уредбом.
Јавни оглас припрема и објављује Агенција за страна улагања и промоцију
извоза (у даљем тексту: Агенција) по претходној сагласности министарства надлежног
за послове привреде (у даљем тексту: Министарство) и министарства надлежног за
послове финансија.
Јавни оглас се објављује на интернет страници Владе, Министарства и
Агенције.
Јавни оглас нарочито садржи:
1) податке о средствима која се додељују,
2) услове за доделу средстава,
3) критеријуме за оцену инвестиционог пројекта,
4) адресу на којој се могу добити обавештења у вези учествовања у поступку
доделе средстава и податке о лицу за контакт,
5) адресу на коју се достављају пријаве.
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Пријава за доделу средстава
Члан 13.
Инвеститор пријаву за учествовање у поступку доделе средстава (у даљем
тексту: пријава) подноси Агенцији.
Пријава се подноси на српском језику.
Уз пријаву се подноси:
1) попуњен образац пријаве, објављен на интернет страници Министарства и
Агенције,
2) пословни/бизнис план са детаљним описом инвестиционог пројекта за чију
реализацију се траже средства, сачињен у складу са упутством датим на интернет
страници Министарства и Агенције,
3) оригинал или оверена фотокопија регистрованих финансијских извештаја
инвеститора за претходне три године пословања, са налазом овлашћеног ревизора
(уколико постоји законска обавеза прибављања налаза овлашћеног ревизора), а страно
правно лице подноси оригинал или оверену фотокопију и оверени превод на српски
језик,
4) пројектовани биланси стања и успеха и извештај о новчаним токовима
корисника средстава за наредне три године пословања од дана подношења пријаве,
5) оригинал или оверена фотокопија извода из Регистра привредних субјеката,
који подноси инвеститор са седиштем у Републици Србији, односно извод из
одговарајућег регистра државе у којој страни инвеститор има седиште, не старији од
три месеца, оверен од стране надлежног органа, као и оверени превод извода на српски
језик,
6) писана изјава да за реализацију истог инвестиционог пројекта нису додељена,
а ако јесу, по ком основу су додељена средства из буџета Републике Србије, аутономне
покрајине или локалне самоуправе,
7) доказ о измирењу обавеза по основу пореза и доприноса у Републици Србији,
а за стране инвеститоре који нису пословали у Републици Србији потписана изјава да
инвеститор није пословао у Републици Србији и да нема ни резидентни ни
нерезидентни порески идентификациони број додељен у складу са прописима којима
се уређује порески поступак и пореска администрација.
Комисија за оцену пријава
Члан 14.
Комисију за оцену пријава (у даљем тексту: Комисија) чине министар надлежан
за послове привреде, министар надлежан за послове финансија, министар надлежан за
послове инфраструктуре, министар надлежан за послове трговине и министар
надлежан за послове запошљавања.
Министар надлежан за послове привреде је председник Комисије.
Комисија доноси одлуке консензусом.
Агенција припрема и сазива седнице Комисије, даје потребне информације о
статусу инвестиционог пројекта, припрема записнике са седница, прослеђује материјал
за седнице и записнике Министарству на даље поступање.

7

Оцена пријава
Члан 15.
Агенција утврђује испуњеност формалних услова за доделу средстава у складу
са овом уредбом.
У случају да поднета пријава не испуњава формалне услове прописане овом
уредбом, Агенција у року од 30 дана од отварања пријава обавештава инвеститора о
одбацивању пријаве.
Члан 16.
Агенција врши стручну анализу инвестиционих пројеката у складу са
критеријумима из члана 11. ове уредбе, а на основу достављених података.
Агенција може прибавити и друге потребне податке од релевантних
институција.
Извештај о стручној анализи пројеката из става 1. овог члана Агенција доставља
Комисији у року од 30 дана од достављања пријаве.
Комисија разматра инвестиционе пројекте у односу на услове и критеријуме из
ове уредбе и расположива буџетска средства.
Непотпуне и недозвољене пријаве Комисија не разматра.
За улагања од посебног значаја Агенција припрема елаборат. Начин и поступак
израде елабората утврђује министар надлежан за послове привреде.
Комисија доноси одлуку о додели средстава, која садржи податке о
инвестиционом пројекту, кориснику средстава и о висини додељених средстава,
односно разлоге због којих средства нису додељена.
Свим учесницима у поступку доделе средстава Комисија преко Агенције
доставља образложену одлуку у року од 60 дана од дана достављања пријаве.
Приговор
Члан 17.
Учесници у поступку доделе средстава имају право приговора.
Приговор се подноси Комисији преко Министарства, у року од осам дана од
дана пријема образложеног обавештења.
Комисија одлучује о приговору у року од 15 дана од дана пријема приговора.
Исплата додељених средстава
Захтев за исплату додељених средстава
Члан 18.
Исплата додељених средстава врши се по испуњености услова за исплату
утврђеним уговором о додели средстава, а на основу захтева за исплату који Агенцији
подноси корисник средстава, у складу са уговором о додели средстава.
Агенција, након извршене контроле, доставља Министарству ради исплате
уредне захтеве из става 1. овог члана.
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Динамика исплате
Члан 19.
Динамика исплате се утврђује уговором о додели средстава, а у складу са
расположивим буџетским средствима и динамиком реализације инвестиционог
пројекта.
Уговор о додели средстава
Члан 20.
Међусобна права и обавезе у вези са додељеним средствима уређују се
уговором који закључују Министарство и корисник средстава.
Министарство може да раскине уговор у свакој фази извршења ако утврди да
корисник не испуњава услове утврђене уговором у вези са динамиком реализације
инвестиције.
У случају неиспуњења уговорних обавеза, Министарство има право да, по
основу издате банкарске гаранције и бланко соло менице, наплати средства у висини
износа исплаћених средстава и прописане законске затезне камате.
Средства обезбеђења
Члан 21.
Корисник средстава је дужан да приложи банкарску гаранцију издату од стране
пословне банке која послује на територији Републике Србије и плативу на први позив у
корист Републике Србије.
Исплаћена средства морају бити обезбеђена банкарском гаранцијом до
испуњења свих уговорних обавеза корисника средстава из уговора о додели средстава.
За улагање од посебног значаја врста и рок важења средстава обезбеђења
утврђују се уговором о додели средстава, а у складу са роком реализације
инвестиционог програма и начином исплате.
Поред банкарске гаранције, односно другог средства обезбеђења, корисник
средстава дужан је да приложи две потписане бланко соло менице са потписаним
меничним овлашћењем у циљу наплате законске затезне камате, а у складу са законом
који утврђује висину стопе затезне камате.
Законска затезна камата обрачунава се за период од дана исплате последње
транше до дана повраћаја укупног износа исплаћених средстава.
Контрола над реализацијом инвестиционог пројекта
Члан 22.
Након што су кориснику додељена средства и након што је закључен уговор о
додели средстава, Комисија контролише динамику реализације инвестиционог
пројекта и предлаже Министарству мере којима се на најефикаснији начин постиже
циљ ове уредбе, а које могу подразумевати, између осталог, и измену начина
реализације инвестиционог пројекта, измену рокова у складу са овом уредбом, као и
смањење износа додељених средстава сразмерно смањењу уговорних обавеза, по
претходно образложеном захтеву корисника, и то у случају наступања промењених
околности, у смислу прописа којима се уређују облигациони односи.
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Корисници средстава на крају сваке године подносе Агенцији извештај
независног ревизора о пословању, као и извештај независног ревизора о испуњености
инвестиције предвиђене уговором из члана 20. ове уредбе на крају инвестиционог
периода, заједно са извештајем овлашћеног проценитеља о вредности унете половне
опреме, а на захтев Комисије и извештај овлашћеног проценитеља о вредности друге
унете имовине.
Корисници средстава након достизања пуне запослености предвиђене
инвестиционим пројектом достављају Агенцији кварталне извештаје са подацима о
исплаћеним зарадама, порезима и доприносима за све запослене.
Национална служба за запошљавање врши контролу броја запослених код
корисника средстава након достизања пуне запослености предвиђене инвестиционим
пројектом, о чему подноси извештај Комисији, преко Агенције.
Агенција за приватизацију врши контролу висине улагања предвиђеног
инвестиционим пројектом о чему подноси извештај Комисији, преко Агенције.
На основу извештаја из овог члана, у случају непоштовања уговорних обавеза
од стране корисника средстава, Комисија предлаже одговарајуће мере Министарству.
Изузетно од ст. 3, 4. и 5. овог члана, код улагања од посебног значаја Агенција
за приватизацију врши контролу висине инвестиције а Национална служба за
запошљавање контролу броја запослених, по налогу Министарства.
Министар ближе прописује обим, начин и поступак вршења контроле испуњења
уговорних обавеза корисника средстава.
Улагање од посебног значаја
Члан 23.
Средства за улагања од посебног значаја додељују се по одлуци Владе.
Средства за подстицање улагања од посебног значаја обезбеђују се у буџету
Републике Србије. За сваку буџетску годину утврђује се максималан износ за улагања
од посебног значаја, а у складу са приоритетима и фискалним могућностима буџета
Републике Србије.
Средства из става 1. овог члана могу се користити за финансирање улагања
Републике Србије у капитал заједничког привредног друштва, као и за доделу
бесповратних средстава инвеститору који врши улагање од посебног значаја, односно
заједничком привредном друштву.
Средства из става 1. овог члана могу се користити и за финансирање потреба
инвеститора који врши улагање од посебног значаја или заједничког привредног
друштва, као што су инфраструктурна и друга улагања неопходна за обављање
предметне делатности, а која нарочито обухватају прибављање земљишта и других
непокретности, инфраструктурно опремање земљишта, као и санацију евентуалних
еколошких штета нанетих у периоду који претходи улагању од посебног значаја на
локацији на којој се спроводи предметно улагање.
Члан 24.
Република Србија може у заједничко привредно друштво као улог унети
новчана средства, покретну и непокретну имовину, као и друга права која су у њеној
својини, на начин и под условима прописаним законом.
Члан 25.
Уговор о улагању од посебног значаја закључује се између Републике Србије и
инвеститора који врши улагање од посебног значаја.
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Уговор из става 1. овог члана нарочито садржи предмет, висину и динамику
улагања, износ евентуално додељених бесповратних средстава и средства обезбеђења у
корист Републике Србије.
У случају оснивања заједничког привредног друштва, уговором из става 1. овог
члана уредиће се поступак, начин и услови за евентуално иступање Републике Србије
из таквог привредног друштва.
Рефундација средстава уложених у инфраструктуру
Члан 26.
Инвеститор, за инвестиционе пројекте који захтевају улагања у инфраструктуру
неопходну за обављање привредне делатности корисника средстава, има право да
поднесе захтев за рефундацију дела, односно целокупног износа уложених средстава.
Ако је инфраструктура из става 1. овог члана већ изграђена о трошку
инвеститора, а неопходна је за нови инвестициони пројекат који подразумева ново
улагање и отварање нових радних места у складу са овом уредбом, инвеститор има
право да поднесе захтев за рефундацију дела, односно целокупног износа уложених
средстава, у року који не може бити дужи од седам година од дана завршетка изградње
конкретне инфраструктуре.
Право на подношење захтева за рефундацију дела уложених средстава из става
2. овог члана имају корисници средстава по овој уредби за нове инвестиционе пројекте
и/или за проширење постојећих инвестиционих пројеката који подразумевају улагање
од најмање 10 милиона евра и отварање најмање 300 нових радних места.
Под инфраструктуром у смислу ове уредбе, подразумевају се објекти и
постројења неопходна за реализацију инвестиција на одређеном подручју, а којој има
приступ неограничени број крајњих корисника, односно инвеститор за објекте и
постројења у искључивој функцији конкретног инвестиционог пројекта.
Висину средстава за рефундацију одређује Министарство на предлог Комисије
за инфраструктуру из става 6. овог члана, према степену испуњености критеријума из
члана 11. ове уредбе, оправданости изградње, процењеној, односно плаћеној вредности
инфраструктурног пројекта и расположивости буџетских средстава.
Комисију за инфраструктуру решењем образује Министар од представника
Министарства, министарства надлежног за послове финансија и министарства
надлежног за послове инфраструктуре.
Комисија за инфраструктуру има председника и најмање два члана, с тим што је
представник Министарства уједно и председник Комисије.
Предлагање инфраструктурног пројекта
Члан 27.
Инвеститор подноси предлог инфраструктурног пројекта Министарству.
Предлог садржи: главни пројекат, процењену, односно плаћену вредност
инфраструктурног пројекта, привредну делатност, висину инвестиције, број
новоотворених радних места, доказ да се привредна делатност обавља на простору чија
је намена обављање привредне делатности, доказ да је предложена изградња
инфраструктуре искључиво у функцији реализације инвестиције из члана 23. став 4.
ове уредбе, као и предуговор/протокол, односно уговор потписан између инвеститора и
извођача радова.
Вредност инфраструктурног пројекта у смислу ове уредбе обухвата трошкове:
1) израде и прибављања планске и пројектне документације,
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2) изградње и
3) ангажовања стручног надзора.
Уговор о рефундацији средстава уложених у инфраструктуру
Члан 28.
Међусобна права и обавезе у вези са начином и условима изградње
инфраструктуре и рефундацијом дела, односно целокупног износа уложених средстава,
уређују се уговором који закључују Министарство и корисник средстава.
Уговор из става 1. овог члана садржи и рок за исплату средстава, као и одредбу
којом се предвиђа да ће износ средстава који се исплаћује зависити од оствареног
прихода и реализације приоритетних обавеза буџета Републике Србије.
Министарство може да раскине уговор у свакој фази извршења ако утврди да
корисник средстава који је преузео обавезу изградње инфраструктуре не испуњава
услове утврђене овом уредбом, уговором и не испуњава неопходне услове у складу са
прописима Републике Србије.
Надзор и праћење реализације инфраструктурног пројекта
Члан 29.
Корисник средстава ангажује лице које врши надзор над извођењем
инфраструктурних радова.
Извођач радова доставља Министарству приспеле ситуације (авансна,
привремена и окончана) уз извештај надзорног органа, осим за авансну ситуацију за
коју није потребно доставити извештај надзорног органа.
Завршна одредба
Ступање на снагу
Члан 30.
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србијеˮ.
05 број
У Београду, маја 2014. године
Влада
Председник
Александар Вучић
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