ИНСТРУКЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ИЗНОСА СУФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА КОЈИ СЕ
ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БИЛАТЕРАЛНОГ ПРОГРАМА ПОМОЋИ КРАЉЕВИНЕ НОРВЕШКЕ
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА 2012. 2013. 2014. И 2015. ГОДИНУ
Програм билатералне помоћи Владе Краљевине Норвешке (у даљем тексту: Билатерални програм) је
отпочет потписивањем Заједничке изјаве, 31. октобра 2000. године, између председника Владе Краљевине
Норвешке и председника Савезне Републике Југославије.
Закључно са Билатералним програмом за 2012. годину, Влада Републике Србије и Министарство
спољних послова Краљевине Норвешке дефинисали су једном годишње потписивањем Меморандума о
разумевању приоритетне области у оквиру којих ће бесповратним финансијским средствима бити
финансирани пројекти у склопу Билатералног програма, као и основни принципи сарадње између Краљевине
Норвешке и Републике Србије (Министарства спољних послова Краљевине Норвешке и Канцеларије за
европске интеграције Републике Србије, као тадашњег координатора Билатералног програма у Републици
Србији) у вези са Билатералним програмом у датој години. Ови принципи су се односили на пројекте који су у
тој години од стране Владе Републике Србије предложени Министарству спољних послова Краљевине
Норвешке, које их је одобравало и чија листа је у форми анекса била саставни део Меморандума о
разумевању. Закључно са Билатералним програмом за 2012. годину, пројекат се сматрао званично одобреним
када Министарство спољних послова Краљевине Норвешке са предлагачем/корисником пројекта потпише
Писмо одобрења („Grant Letter“) за дати пројекат. Писмо одобрења између осталог је садржало датум
одобрења, шифру и назив пројекта, финансијску вредност пројекта, назив имплементарног партнера, назив
коначног корисника пројекта и детаљније дефинисане услове под којима ће пројекат бити финансиран и
спровођен. Након обостраног потписивања Писма одобрења, Министарство спољних послова Краљевине
Норвешке би извршило уплату финансијских средстава одобрених за прву годину спровођења пројекта на
посебан рачун који би за потребе финансирања/спровођења пројекта предлагач/корисник отворио код
Народне Банке Србије, а затим би сукцесивно, авансно на годишњем нивоу, исплаћивало
предлагачу/кориснику остатак финансијских средстава за реализацију пројекта.
18.11.2013. године потписан је Споразум између Владе Републике Србије и Министарства спољних
послова Краљевине Норвешке који се односи на Билатерални програм. Споразумом између Владе Републике
Србије, коју представља Канцеларија за европске интеграције Републике Србије и Министарства спољних
послова Краљевине Норвешке који се односи на Билатерални програм (у даљем тексту Споразум),
дефинисани су основни принципи сарадње између Краљевине Норвешке и Републике Србије у вези са
Билатералним програмом од 2013. године надаље. Ови принципи се односе на све пројекте од 2013. године
надаље, који ће у оквиру Билатералног програма бити предложени Министарству спољних послова
Краљевине Норвешке, које их одобрава. Пројекти чије ће финансирање бити одобрено предлажу се КЕИ од
стране надлежних министарстава, посебних организација Републике Србије и независних институција чији је
оснивач Република Србија, а коначна листа пројеката се утврђује у преговорима са Министарством спољних
послова Краљевине Норвешке. Листу институција и организација којима се доставља позив за подношење
предлога пројеката у оквиру Билатералног програма дефинишу заједнички на годишњем нивоу КЕИ и
Министарство спољних послова Норвешке, у складу са приоритетним областима из Споразума. КЕИ као
институција која управља Билатералним програмом у Републици Србији доставља поменутим институцијама
позив за достављање предлога пројеката за финансирање из Билатералног програма у датој години.
Почевши од Билатералног програма за 2013. годину, годишње се Споразуму у форми Прилога,
потписаног од стране Владе Републике Србије и Министарства спољних послова Краљевине Норвешке,
придодаје листа пројеката који ће бити финансирани из Билатералног програма у години на коју се Прилог
односи (годишњи „пакет“ помоћи). Министарство спољних послова Краљевине Норвешке је 18.11.2013.
године, потписивањем Споразума између Владе Републике Србије и Министарства спољних послова
Краљевине Норвешке који се односи на Билатерални програм, поверило КЕИ целокупно управљање
Билатералним програмом. Корисници пројеката више не потписују Писма одобрења са Министарством
спољних послова Норвешке, већ у уговорни однос у вези финансирања и спровођења пројеката финансираних
из Билатералног програма улазе са КЕИ, путем потписивања Споразума о спровођењу пројеката, којима се
детаљније дефинишу услови подршке, а које Канцеларија за европске интеграције Републике Србије
потписује са корисницима за сваки од пројеката у оквиру Билатералног програма. Министарство спољних
послова Норвешке годишње врши трансфер финансијских средстава потребних за целокупан годишњи
Билатерални програм (сви годишњи „пакети“ од 2013. године надаље) на рачун којим управља КЕИ, која на
основу потписаних Споразума о спровођењу пројеката са корисницима врши исплату финансијских средстава
за спровођење појединачних пројеката корисницима тих пројеката одобрених за прву годину спровођења
пројекта на посебан рачун који за потребе финансирања/спровођења пројекта предлагач/корисник отвара код
Народне Банке Србије, а затим сукцесивно, авансно, на годишњем нивоу, КЕИ исплаћује
предлагачу/кориснику остатак финансијских средстава за реализацију пројекта.

Пројекти финансирани из Билатералног програма у 2012. години
До 2012. године пројекти финансирани из Билатералног програма били су у целини финансирани
бесповратном помоћи обезбеђеном од стране Краљевине Норвешке. У оквиру Билатералног програма за
2012. годину, уведена је обавеза да пројекти морају бити двогодишњи или трогодишњи, као и обавеза
суфинансирања пројеката у другој и трећој години спровођења (уколико су трогодишњи) од стране
предлагача/корисника, у укупном износу од минимум 10% од укупног буџета пројекта.
Суфинансирање за ове намене буџетски корисници исказују у оквиру лимита у предлогу свог
финансијског плана. У образложењу предлога финансијског плана које се доставља Министарству финансија
потребно је навести пројекат и годишњи Билатерални програм са Краљевином Норвешком у оквиру којег је
одобрен пројекат за који се потражују буџетска средства.
С`тим у вези, у следећој табели је приказан преглед одобрених пројеката за финансирање из
Билатералног програма за 2012. годину, код којих је на основу динамике и услова наведених у
Меморандуму о разумевању између Владе Републике Србије и Министарства спољних послова Краљевине
Норвешке који се односи на Билатерални програм помоћи пројектима из 2012. године, Писмима одобрења
потписаних од стране корисника пројеката са Министарством спољних послова Краљевине Норвешке и
одобреним пројектним документима, обавезно обезбедити национално суфинансирање у 2014/2015.
години:

Шифра
пројекта

Корисник
пројекта

SRB12/0062

Заштитник
грађана Србије
(Омбудсман)

SRB12/0072

Министарство
енергетике,
развоја и
заштите
животне средине

SRB12/0075

Министарство
енергетике,
развоја и
заштите
животне средине

SRB12/0071

Министарство
правде и
државне управе

SRB12/0066

Повереник за
заштиту
равноправности

Назив пројекта

Промоција људских
и мањинских права
кроз повећану
интеракцију
Омбудсмана са
грађанима
Помоћ у
спровођењу
Уговора о
оснивању
Енергетске
заједнице у погледу
захтева везаних за
спровођење
тековина ЕУ о
ефикасном
искоришћењу
енергије
Подршка Норвешке
Републици Србији
на пољу локалног
енергетског
планирања
Побољшање
квалитета и
смештајних
капацитета
Казнено-поправног
завода Ваљево
Равноправност као
реалност

Укупни износ
суфинансирања
корисника
(РСД)*
(2014. – 2015.)

Минимални
износ
суфинансирања
корисника у
другој години
спровођења
(РСД)*
(2014.)

-

5.064.608

3.291.995

1.772.613

-

2.211.600

2.211.600

/

-

3.636.600

3.636.600

/

40.555.559**

8.877.779

8.877.779

1.252.359

1.252.359

/

52.720.726

19.270.333

10.650.392

Имплементацио
ни партнер

IMG
(International
Management
Group)

Укупно:

Минимални
износ
суфинансирања
корисника у
трећој години
спровођења
(РСД)*
(2015.)

* Конверзија извршена на основу курсне листе за званични средњи курс динара на дан 24. јул.2013. године (1 NOK = 14,6 RSD)
* *Део суфинансирања у износу од 22.800.000 РСД је обезбеђен у 2013. години

За пројекте Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине, услед кашњења у
спровођењу пројеката, обавеза суфинансирања пројеката одобрених из норвешког Билатералног
програма за 2012. годину се помера на 2016. годину, тачније, за пројекат „Помоћ у спровођењу Уговора
о оснивању Енергетске заједнице у погледу захтева везаних за спровођење тековина ЕУ о ефикасном

искоришћењу енергије“ потребно је обезбедити национално суфинансирање у 2016. години у износу од
2.211.600 РСД, а за пројекат „Подршка Норвешке Републици Србији на пољу локалног енергетског
планирања“ потребно је обезбедити национално суфинансирање у 2016.години у износу од 3.636.600
РСД.
Пројекти финансирани из Билатералног програма за 2013. годину
У оквиру Билатералног програма за 2013. годину, уведена је, почевши од прве године
спровођења пројекта (за разлику од претходног Билатералног програма за 2012. годину), обавеза
суфинансирања пројеката у првој, другој и трећој години спровођења (уколико су трогодишњи) од
стране предлагача/корисника, у укупном износу од минимум 10% од укупног буџета пројекта.
Суфинансирање за ове намене буџетски корисници исказују у оквиру лимита у предлогу свог
финансијског плана. У образложењу предлога финансијског плана које се доставља Министарству финансија
потребно је навести пројекат и годишњи Билатерални програм са Краљевином Норвешком у оквиру којег је
одобрен пројекат за који се потражују буџетска средства.
С`тим у вези, у следећој табели је приказан преглед одобрених пројеката за финансирање из
Билатералног програма за 2013. годину, код којих је на основу динамике и услова наведених у Споразуму
између Владе Републике Србије и Министарства спољних послова Краљевине Норвешке који се односи на
Билатерални програм, Прилогу бр. 1 Споразума између Владе Републике Србије и Министарства спољних
послова Краљевине Норвешке који се односи на Билатерални програм, Споразумима о спровођењу пројеката
потписаних од стране корисника пројеката са КЕИ и одобреним пројектним документима, обавезно
обезбедити национално суфинансирање у 2014./2015. години:

Ознака
пројекта

Корисник пројекта

Назив пројекта

Подршка јачању
механизама
превенције корупције
и институционалном
развоју Агенције за
борбу против
корупције
Јачање форензичких
капацитета у домену
микротрагова и
елементарне анализе у
циљу сузбијања
криминала
Стварање толеранције
и разумевања према
ЛГБТ популацији у
српском друштву
Успостављање и
регистра
дисквалификованих
лица

Укупни износ
суфинансирања
корисника (РСД)*
(2014. – 2015.)

Минимални износ
суфинансирања
корисника за 1.
годину спровођења
пројекта (РСД)*
(2014.)

Минимални износ
суфинансирања
корисника за 2.
годину спровођења
пројекта (РСД)*
(2015.)

3.159.625

3.159.625

/

7.724.000

7.280.000

444.000

4.444.000

4.444.000

/

8.812.500

8.352.500

460.000

АЦА-012013

Агенција за борбу
против корупције

МУП-012013

Министарство
унутрашњих послова

КЗЉМП01-2013

Канцеларија за
људска и мањинска
права

АПР-012013

Агенција за
привредне регистре

МТТ-012013

Министарство спољне
и унутрашње
трговине и
телекомуникација

Развој сектора услуга
у Србији

8.770.586

4.106.200

4.664.386

СЕПА-012013

Агенција за заштиту
животне средине

Праћење токова
отпада у Србији

10.720.000

4.600.000

6.120.000

43.630.711

31.942.325

11.688.386

Укупно:

* за обрачун је коришћен средњи курс Народне банке Србије на дан 20. новембар 2013. (1 НОК = 13,8085 РСД)

С'обзиром на то да је у реализацији пројеката одобрених за финансирање из норвешког
Билатералног програма за 2013. годину дошло до кашњења, обавеза националног суфинансирања за
2015. годину корисника наведених у претходној табели се помера за 2016. годину.

Билатерални програм за 2014. годину

Расположива средства из Билатералног програма за 2014. годину су прераспоређена за помоћ
у санацији последица поплава потписивањем Споразума о подршци Републици Србији у обнови
након поплава између Министарства спољних послова Краљевине Норвешке, Владе Републике
Србије и Канцеларије уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) у износу од 4 милиона евра.
С обзиром на то да су сва средства из норвешког Билатералног програма за 2014. годину
прераспоређена за помоћ у санацији последица поплава, у 2014. години није одобрен ниједан
пројекат за финансирање из норвешког Билатералног програма за 2014. годину.
Билатерални програм за 2015. годину
Будући да је процес програмирања Билатералног програма за 2015. годину још увек у току и да још
увек није познато који ће све пројекти бити финансирани у оквиру поменутог програма, тренутно је могуће
дати преглед потребног националног суфинансирања само за до сада одобрене пројекте из Билатералног
програма за 2015. годину. Ипак, веома је битно напоменути да ће у оквиру Билатералног програма за 2015.
годину, предлагачи/корисници чији пројекти буду одобрени за финансирање из програма, бити у обавези да
суфинансирају пројекат у укупном износу од минимум 10% од укупног буџета пројекта, те из тог разлога
морају имати у виду поменуту обавезу током планирања својих буџета за 2016. годину.
Суфинансирање за ове намене буџетски корисници исказују у оквиру лимита у предлогу свог
финансијског плана. У образложењу предлога финансијског плана које се доставља Министарству финансија
потребно је навести пројекат и годишњи Билатерални програм са Краљевином Норвешком у оквиру којег је
одобрен пројекат за који се потражују буџетска средства.
С`тим у вези, у следећој табели је приказан преглед до сада одобрених пројеката за финансирање из
Билатералног програма за 2015. годину, код којих је на основу динамике и услова наведених у Споразуму
између Владе Републике Србије и Министарства спољних послова Краљевине Норвешке који се односи на
Билатерални програм, Прилогу бр. 2 Споразума између Владе Републике Србије и Министарства спољних
послова Краљевине Норвешке који се односи на Билатерални програм, Споразуму о спровођењу пројекта
потписаном од стране корисника пројекта са КЕИ и одобреним пројектним документом, обавезно обезбедити
национално суфинансирање у 2015./2016. години:

Ознака
пројекта

ПОВ-012015

Корисник пројекта

Назив пројекта

Повереник за
информације од
јавног значаја и
заштиту података о
личности

Изградња
капацитета
Повереника за
информације од
јавног значаја и
заштиту података о
личности за
ефективно и
адекватно
извршавање
његових законских
овлашћења и
обезбеђивање
остваривања права
на слободан
приступ
информацијама и
права на заштиту
података у складу са
европским
стандардима

Укупни износ
суфинансирања
корисника (РСД)*
(2015. – 2016.)

Минимални износ
суфинансирања
корисника за 1.
годину спровођења
пројекта (РСД)*
(2015.)

2.275.000 РСД

250.000 РСД

* за обрачун је коришћен средњи курс Народне банке Србије на дан 02. април 2015. (1 НОК = 13,8981 РСД)

Минимални износ
суфинансирања
корисника за 2.
годину спровођења
пројекта (РСД)*
(2016.)

4.687.500 РСД

