
Образац 
 
  

ПРИЈАВА ЗА МЕРУ СУФИНАНСИРАЊА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

   
 
  БРОЈ ПРИЈАВЕ 

(попуњава Министарство привреде)  
  

1. ОПШТИ ПОДАЦИ  

1.1.  ВРСТА ПРОЈЕКТА  
☐ Локални  ☐ Регионални  

   

1.2.  

ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ  
☐ Град  ☐ Општина  
Назив     
ПИБ     
Матични број     
Број жиро рачуна за пренос 
средстава са републичког на 
локални ниво  

   

Степен развијености*     
Одговорно лице 
(Градоначелник/Председник)  

   

Адреса     
Контакт телефон  
(фиксни и мобилни)  

   

Интернет страница     
Адреса електронске поште     

* У погледу степена развијености јединица локалних самоуправа примењиваће се важећа јединствена листа 
развијености региона и јединица локалне самоуправе. 

Напомена: Уколико је у питању припрема пројектно-техничке документације од стране више јединица локалних 
самоуправа, потребно је поље 1.2 ископирати и попунити за сваку јединицу локалне самоуправе.  

1.3.  

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ  
Име и презиме     
Контакт телефон  
(фиксни и мобилни)  

   

Адреса електронске поште     
   



 
1.4.  МЕСТО УЛАГАЊА     

   

1.5.  

НАЗИВ ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
  
претходна студија 
оправданости  

  
☐ 

студија оправданости     ☐ 
студија о процени утицаја на 
животну средину  

   
☐ 

генерални пројекат     ☐ 
идејно решење     ☐ 
идејни пројекат     ☐ 
пројекат за грађевинску 
дозволу  

   
☐ 

пројекат за извођење     ☐ 
   
1.6.  ВРСТА ПРОЈЕКТНО - ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  ИЗНОС у динарима  
1.  Претходна студија оправданости     
   Укупна вредност трошкова без ПДВ     
   ПДВ (20%) уколико је понуђач у систему ПДВ     
   Укупна вредност трошкова са ПДВ     
   УЧЕШЋЕ МИНИСТАРСТВА     
   УЧЕШЋЕ ЈЛС     
2.  Студија оправданости     
   Укупна вредност трошкова без ПДВ     
   ПДВ (20%) уколико је понуђач у систему ПДВ     
   Укупна вредност трошкова са ПДВ     
   УЧЕШЋЕ МИНИСТАРСТВА     
   УЧЕШЋЕ ЈЛС     
3.  Студија о процени утицаја на животну средину     
   Укупна вредност трошкова без ПДВ     
   ПДВ (20%) уколико је понуђач у систему ПДВ     
   Укупна вредност трошкова са ПДВ     
   УЧЕШЋЕ МИНИСТАРСТВА     
   УЧЕШЋЕ ЈЛС     
4.  Генерални пројекат     
   Укупна вредност трошкова без ПДВ     
   ПДВ (20%) уколико је понуђач у систему ПДВ     
   Укупна вредност трошкова са ПДВ     
   УЧЕШЋЕ МИНИСТАРСТВА     
   УЧЕШЋЕ ЈЛС     
5.  Идејно решење     
   Укупна вредност трошкова без ПДВ     
   ПДВ (20%) уколико је понуђач у систему ПДВ     
   Укупна вредност трошкова са ПДВ     
   УЧЕШЋЕ МИНИСТАРСТВА     
   УЧЕШЋЕ ЈЛС     
6.  Идејни пројекат     



   Укупна вредност трошкова без ПДВ     
   ПДВ (20%) уколико је понуђач у систему ПДВ     
   Укупна вредност трошкова са ПДВ     
   УЧЕШЋЕ МИНИСТАРСТВА     
   УЧЕШЋЕ ЈЛС     
7.  Пројекат за грађевинску дозволу     
   Укупна вредност трошкова без ПДВ     
   ПДВ (20%) уколико је понуђач у систему ПДВ     
   Укупна вредност трошкова са ПДВ     
   УЧЕШЋЕ МИНИСТАРСТВА     
   УЧЕШЋЕ ЈЛС     
8.  Пројекат за извођење     
   Укупна вредност трошкова без ПДВ     
   ПДВ (20%) уколико је понуђач у систему ПДВ     
   Укупна вредност трошкова са ПДВ     
   УЧЕШЋЕ МИНИСТАРСТВА     
   УЧЕШЋЕ ЈЛС     
   УКУПНО:     
   Укупна вредност трошкова без ПДВ     
   ПДВ (20%) уколико је понуђач у систему ПДВ     
   Укупна вредност трошкова са ПДВ     
   УЧЕШЋЕ МИНИСТАРСТВА     
   УЧЕШЋЕ ЈЛС     

Напомена: ИЗНОСИ У ТАБЕЛИ УПИСУЈУ СЕ У ОДНОСУ НА НАЈНИЖУ ДОСТАВЉЕНУ ПОНУДУ ЗА 
ИЗРАДУ ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ТРАЖЕНЕ У ПРИЈАВИ  

2. ОПИС ПРЕДЛОЖЕНЕ ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

2.1.  

ОПИС ТРЕНУТНОГ СТАЊА - РАЗЛОЗИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА И ИЗРАДУ ПРОЈЕКТНО-
ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (максимално 1 страна) 
   

   

2.2.  

ТЕХНИЧКИ ОПИС ПРОЈЕКТА (максимално 1 страна) 
   

   



2.3.  

ДЕТАЉНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОЈЕКТУ (максимално 1 страна) 
   

   

2.4.  

ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА  

Општи циљ 

  

Рб  Специфични циљеви  
1.    
2.    
...    

2.5.  

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ  
Рб  Резултат  Извор провере  
1.       
2.        
...        

3. ЕФЕКТИ, ОДРЖИВОСТ И УСКЛАЂЕНОСТ ПРОЈЕКТА СА СТРАТЕШКИМ ДОКУМЕНТИМА  

3.1.  

ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА (максимално 1 страна) 
  

   

3.2.  

ОДРЖИВОСТ ПРОЈЕКТА (максимално 1 страна)  
   

   
 
 



3.3.  

УСКЛАЂЕНОСТ ПРОЈЕКТА СА СТРАТЕШКИМ ДОКУМЕНТИМА  
Рб  Назив 

документа  
Веза са документом 

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

1.      
2.      
...      

   

3.4.  

ПОДАЦИ О ПРЕТХОДНИМ АКТИВНОСТИМА ПРЕДЛАГАЧА НА СЛИЧНИМ ПРОЈЕКТИМА  
Да ли сте у претходне три године добили средства из буџета Републике Србије или донаторских 
организација за финансирање припреме пројектно-техничке документације, односно активности 
које су исте или сличне предложеном пројекту?  

☐ да 
☐ не 

Ако јесте, наведите назив пројекта, колики је износ финансираних средстава, од које институције или 
организације сте добили средства и годину реализације пројекта.  

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.  Пројектни задатак за израду пројектно-техничке документације оверен и потписан 
од стране јединице локалне самоуправе  ☐ ☐    

4.  Доказ да је предмет пројекта у складу са просторним и урбанистичким плановима  ☐ ☐    
5.  документ, односно акт надлежног органа који је услов за израду одређене врсте 

пројектно-техничке документације у складу са Законом о планирању и изградњи, за 
коју је поднета пријава  

☐ ☐ 
   

6.  Процену трошкова израде пројектно-техничке документације уз достављање 
минимално 3 (три) међусобно упоредиве понуде које се односе на израду одређене 
врсте пројектно-техничке документације  

☐ ☐ 
   

7.  CD са траженом документацијом  ☐ ☐    

   

4.2.  

ИЗЈАВА  
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да: 
- су сви подаци у овом обрасцу тачни и комплетни; 
- да ћу, у случају потребе, пружити на увид сва званична документа која потврђују тачност приказаних 
података у овом обрасцу; 
- да сам сагласан са условима из Јавног позива.  

Датум потписа Печат правног лица Потпис овлашћеног лица 
Градоначелник/Председник општине  
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