
Образац  
ПРИЈАВА ПРОЈЕКТА ЗА ПРОГРАМ ПОДРШКЕ УНАПРЕЂЕЊА ЛОКАЛНЕ И 

РЕГИОНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ - ГРАДИМО ЗАЈЕДНО - ЕИБ 8  

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ  

1.1    
ВРСТА ПРОЈЕКТА  

    Локални   Регионални  
 

   

1.2    

ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ ПРОЈЕКТА  

    Град   Општина  
 

Назив     

Округ     

Одговорно лице 
(Градоначелник/Председник)  

   

Адреса     

Контакт телефон (фиксни и мобилни)     

Интернет страница     

Адреса електронске поште     

Напомена: Уколико је у питању регионални инфраструктурни пројекат, поље 1.2 Подносилац пријаве пројекта 
ископирати и попунити за сваку јединицу локалне самоуправе која учествује у реализацији регионалног пројекта.  

1.3 
   

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА  

Име и презиме     

Контакт телефон (фиксни и мобилни)     

Адреса електронске поште     

   
1.4    НАЗИВ ПРОЈЕКТА     

   
1.5    МЕСТО УЛАГАЊА     

   

1.6    

НАМЕНА ФИНАНСИРАЊА  

Путна инфраструктура   

Образовање и наука   

Школски спортски објекти   

Здравствена и социјална инфраструктура   

Културно-историјско наслеђе   

   



 

1.7 
   

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА  

Вредност пројекта без ПДВ     

ПДВ (20%)     

Вредност пројекта са ПДВ     

   

1.8  
УЧЕШЋЕ МИНИСТАРСТВА ПРИВРЕДЕ  

У висини до 50% вредности 
пројекта без ПДВ  

   % у односу на укупну 
вредност пројекта без ПДВ  

   

   

1.9  

УЧЕШЋЕ ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ ПРОЈЕКТА  

Преостала вредност 
пројекта без ПДВ (А)  

   % у односу на укупну 
вредност пројекта без ПДВ  

   

ПДВ на укупну вредност 
целог пројекта (Б)  

         

Укупно учешће  
подносиоца пријаве 
пројекта 
(А+Б)  

         

Напомена: Износи у табели уписују се у динарима (РСД).  

2. ОПИС ПРОЈЕКТА  

2.1  

ОПИС ТРЕНУТНОГ СТАЊА-РАЗЛОЗИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА (максимално 1/2 стране) 

  

   

2.2  

ТЕХНИЧКИ ОПИС ПРОЈЕКТА (максимално 1/2 стране) 

   

   

2.3  

ДЕТАЉНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОЈЕКТУ (максимално 1/2 стране) 

   



 

2.4  

ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА  

Општи циљ     

РБ  Специфични циљеви  

1.     

2.     

...     

   

2.5  

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ У 2016. ГОДИНИ  

РБ  Резултат  Извор провере  

1.        

2.        

...        

3. ЕФЕКТИ И ОДРЖИВОСТ ПРОЈЕКТА, СТРАТЕШКИ ОКВИР И КОРИСНИЦИ  

3.1  

ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ НАКОН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА (максимално 1/2 стране) 

   

   

3.2  

ОДРЖИВОСТ ПРОЈЕКТА (максимално 1/2 стране)  

   

   

3.3  

УСКЛАЂЕНОСТ ПРОЈЕКТА СА СТРАТЕШКИМ ДОКУМЕНТИМА 
(за регионалне пројекте навести стратешке документе на регионалном нивоу, за локалне пројекте 
навести стратешке документе на локалном нивоу, уколико су усвојени) 

РБ  Назив документа  
Веза са документом 

(Кратко и јасно навести везе са наведеним документима, укључујући и ознаку 
дела/поглавља/одељка) 

1.        
2.        
...        

   



3.4  

ИНФОРМАЦИЈЕ О КОРИСНИЦИМА  
Директни корисници  

Рб  Назив  Број  
1.        
2.        
...        

Индиректни корисници  
Рб  Назив  Број  
1.        
2.        
...        

4. ДОКУМЕНТАЦИЈА  

4.1  

Рб  Назив документа  ДА  НЕ  Заводни 
број и датум  

1.  Извод из одлуке о буџету подносиоца пријаве са позицијом на којој су предвиђена 
средства за суфинансирање пројекта       

2.  Изјава да ће средства за суфинансирање пројекта бити обезбеђена одлуком о буџету 
подносиоца пријаве       

3.  Пројекат за извођење (у оригиналу или овереној копији или скениран у електронском 
формату на CD)       

4.  Главни пројекат (у оригиналу или овереној копији или скениран у електронском 
формату на CD)       

5.  CD са документацијом из пројекта за извођење       
6.  CD са документацијом из главног пројекта       

7.  Акт надлежног органа на основу којег се изводе радови на пројекту за који је поднета 
пријава       

8.  Решење о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину       

9.  Акт надлежног органа да студија о процени утицаја на животну средину није 
потребна       

10.  Решење о давању сагласности на усклађеност са директивом EU-Natura 2000       

11.  Изјава подносиоца пријаве о врстама друштвене користи од реализације пројекта, као 
и да реализација пројекта не угрожава ни једну социјалну категорију становништва       

12.  Лист непокретности       
13.  Фотографије локације где ће се изводити радови       

14.  Изјава подносиоца пријаве да за потребе реализације пројекта обезбеђује стручни 
надзор над извођењем радова на реализацији пројекта       

15.  CD са траженом документацијом       
   
   

Датум:     Градоначелник/Председник 
општине  

________________  М.П.  ____________________________  
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