
ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ
Адреса: Булевар Михајла Пупина 16

21 000 Нови Сад

ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА
ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ

ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКАТА
ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

(јавни конкурс објављен дана 07. марта 2019. године)

Право  учешћа  на  јавном  конкурсу  имају  јединице  локалне  самоуправе  (општине  и
градови) са територије Аутономне покрајине Војводине.

ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

1. Тачан назив и кратак садржај пројекта

2. Врста документације за коју се конкурише

3. Значај пројекта за АП Војводину (кратак 
опис)

4. Укупан износ потребан за реализацију 
пројекта:
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ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ

 Пун назив подносиоца пријаве

Поштански број и седиште 
(место)

Улица и број

Број телефона и телефакса

E-mail адреса

Број рачуна 
(отвореног код Управе за трезор)

Порески идентификациони број

Матични број

Одговорно 
лице 
подносиоца 
пријаве 

Име и презиме

Функција

Моб. телефон



4.1. Износ пројекта без ПДВ-а (динара)  
4.2. Износ ПДВ-а (динара)  
4.3. Укупан износ пројекта са ПДВ-ом 

(динара)  
4.4. Износ који се тражи од Секретаријата 

(динара)  
4.5. Износ преосталих средстава 

потребних  за реализацију пројекта 
(динара)  

5. Место реализације пројекта
6. Особа одговорна 

за реализацију 
пројекта

Име и презиме
Функција
Моб. телефон

Табелу  која  следи  попуњава  подносилац  пријаве,  а  за  критеријуме  1  и  2 обавезно  је  у
одговарајуће  редове,  убележавање бројчаних  вредности,  а  за  критеријум  3 ставити  ''х''  у
одговарајући ред:

1. Висина тражених средстава од Секретаријата по Конкурсу
Тражена средства ≤ 1.400.000,00 дин.
1.400.000,00 дин <  Тражена средства ≤ 2.400.000,00 дин.
Тражена средства > 2.400.000,00 дин. Пријаве се неће разматрати
2. Финансијска способност јединице локалне самоуправе – учешће сопствених средстава

Учешће ≥ 60%
60% < Учешће < 40%
40% ≤ Учешће ≤  20%
Учешће < 20% Пријава се неће разматрати
3. Степен развијености  јединице локалне самоуправе1

IV група:  чији  је  степен  развијености  ЈЛС  испод  60%
републичког просека
III  група: чији је  степен развијености ЈЛС у  распону од
60% до 80% републичког просека
II група: чији је степен развијености ЈЛС у распону од 80%
до 100% републичког просека
I група:  чији  је  степен  развијености  ЈЛС  је  изнад
републичког просека 

4. Значај

Значај пројекта за АП Војводину

Документација која се подноси на конкурс:

1 Члан 3. Уредбе о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. годину (''Службени 
гласник РС'', број: 104/2014)
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1. Попуњена, потписана и печатом оверена пријава за учешће на конкурсу (образац Пријаве
се налази на сајту Секретаријата); 

2. Фотокопија решења о пореском идентификационом броју; 
3. Овлашћење за заступање јединице локалне самоуправе (фотокопија картона депонованих

потписа);
4. Изјава подносиоца захтева да нема неизмирених обавеза према Секретаријату, по основу

раније потписаних уговора, чији је рок за реализацију истекао (образац Изјаве се налази на
сајту Секретаријата – образац 1);

5. Изјава  да  су,  уз  средства  добијена  по  овом  Конкурсу,  обезбеђена,  односно  биће
обезбеђена преостала финансијска средства за реализацију пројекта,  да  ће се наменски и
у складу са важећом законском регулативом (Закон о буџетском систему, Закон о јавним
набавкама  и  др.) утрошити  додељена  средства  и  да  ће  се  Секретаријату  достављати
извештаји  у  складу  са  уговорним  обавезама (образац  изјаве  се  налази  на  сајту
Секретаријата – образац 2);

Средство  финансијског  обезбеђења  којим  подносилац  пријаве  обезбеђује  испуњење
својих  уговорних  обавеза  НЕ  ПОДНОСИ  СЕ  УЗ  ПРИЈАВУ.  Подносилац  пријаве  коме  су
додељена  средства  по  конкурсу  дужан  је  да  приликом  закључења  уговора  достави
средство финансијског обезбеђења у складу са Законом.

Секретаријат задржава право да од подносиоца Пријаве, према потреби, затражи додатну
документацију и информације.

Пријава и приложена документација не враћају се подносиоцима. 

           Место и датум: _______________________

                                                                               

                                                                         М.П.                                      
                                                                                                             ______________________
                                                                                                              Потпис овлашћене особе     
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