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 ОБРАЗАЦ   1 
 

 

ДЕЛОВОДНИ ПЕЧАТ УСТАНОВЕ 

 

 
 

 

 
 

  

 

 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,  

НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА  

Сектор за ученички и студентски стандард и инвестиције 
  

11 000    Б Е О Г Р А Д 

Немањина бр.22-26 
 

 

ПРЕДЛОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА  У ОКВИРУ ПРОГРАМА  

РАСПОДЕЛЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ СРЕДСТАВА МПНТР ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

Подносилац захтева: 
(Пун назив установе) 

 

Одговорно лице: 
(Име и презиме, функција, моб.тел.) 

 

Округ, Општина, Место  

Адреса установе:  

Поштански број:  

Буџетски текући рачун:  

Телефон/факс:  

Електронска пошта (E-mail):  

 
 

Назив предлога 

пројекта: 

 

 

  

Потребна финансијска средства: 
Без ПДВ-а  

(дин.) 

ПДВ 

(дин.) 

Укупно са ПДВ-ом 

(дин.) 

1. Средства која се потражују од Министарства   

    просвете, науке и технолошког развоја.    

Средства која 

обезбеђују 

остали  

учесници 

финансирања 

2.   Установа из сопствених   

      прихода 
   

3.  Општина-Локална самоуправа    

4.  Остали извори финансирања    

Укупна финансијска средства неопходна за 

реализацију пројекта (1+2+3+4): 
   

 

Напомена: 
Исказани износи потребних средстава за реализацију пројекта морају бити исказани искључиво 

у динарима и исти морају одговарати укупно обрачунатој вредности радова из достављеног 

Предмера и предрачуна радова. 
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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ: 

Врста пројекта: 
 

 

 

-  заокружити одговарајући    

   пројекат 

  1.   Изградња новог објекта 

  2.   Доградња нових капацитета постојећег објекта 

  3.   Адаптација објекта или дела објекта 

  4.   Реконструкција објекта или дела објекта 

  5.   Санација објекта или дела објекта 

  6.   Радови инвестиционог одржавања објекта 

  7.   Радови текућег одржавања објекта 

Детаљан опис предложеног пројекта:  
 

 

Напомена: Описом пројекта обухватити детаљнији опис пројекта, којим се објашњава врста интервенције (изградње,  

доградња, израда крова, реконструкција инсталација итд.), са навођењем новодобијене корисне површине, 

усвојеним системима градње и ефектима на унапређење функционалности објекта и извођења наставе као и 

уштеда које се остварују даљом експлоатацијом објекта уколико се ради о радовима којима се побољшавају 

функционалне карактеристике инсталација као и енергетска ефикасност објекта итд. 

 

Степен спремности предложеног пројекта за реализацију: 

 

 

 

Напомена: У оквиру образложења степена спремности пројекта за реализацију неопходно је детаљно навести списак 

расположиве имовинско-правне и пројектно-техничке документације и валидности исте са датумима издавања 

и роковима важности исте (власнички лист којим се доказује укњижено корисништво над парцелом и 

објектом, идејни и пројекат за извођење радова, грађевинска дозвола итд.).  

Циљеви предложеног пројекта: 

 

 

Напомена: У оквиру образложења циљева предложеног пројекта неопходно је навести утицај и ефекат реализације 

пројекта на унапређење услова (просторних, техничких, хигијенских, безбедносних), норматива простора и 

опреме и стандарда извођења наставе.   

Додатне информације:  

 

 

 

Напомена: Навести додатне информације од значаја за реализацију пројекта. 

2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О УСТАНОВИ, ОБЈЕКТУ, ЛОКАЦИЈИ И КАПАЦИТЕТУ: 

Оснивач установе:  

Укупна корисна површина 

објекта (м2) 
 Година изградње  

Укупна површина школског 

комплекса – парцеле (ha-аr-м2) 
 Спратност објекта  

Власништво над  објектом ( из 

преписа поседовног листа) 
 

Носилац права коришћења 

објекта ( из преписа 

поседовног листа) 

 

Постојећи капацитет објекта 

(бр.ученика/студената) 
 

Новопројектовани 

капацитет објекта 

(бр.ученика/студената) 
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Број ученика/студената 

уписаних у последње 3 године 

2018. год.  
Број корисника смештаја и 

исхране у ученичким и 

студентским домовима 

(ученика/ студената) 

 2019. год.  

2020. год.  

Број уписаних ученика/студената са 

сметњама у развоју и инвалидитетом за 

текућу школску годину 

 

Број корисника услуге 

исхране у ученичким и 

студентским ресторанима 

 

    

3. ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗОВАНИХ ПРОЈЕКАТА ИНВЕСТИЦИЈА И 

ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА  ОБЈЕКАТА У ПРЕТХОДНОМ ПЕРИОДУ: 

Ред. 

бр. 
Навести све пројекте реализоване у последње 3 године 

Носилац 

финансирања 

пројекта 

Година 

реализације 

Реализована 

вредност 

пројекта 

1     

2      

3     

4     
 

4. СПИСАК ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПРИЛОГУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА 

          Списак документације у прилогу предлога пројекта: 

-   

-   

-   

-    

-  

-  

Обавезна документација: 

 - Идејни пројекат 

 - Предмер и предрачун радова 

 - Решење којим се одобрава извођење радова из члана 145. Закона о планирању и изградњи (само уколико 

радови подлежу издавању Решења) 

 - Карактеристичне основе из пројекта за извођење радова ( само уколико постоји пројекат), 

 - Грађевинску дозволу (само уколико радови подлежу издавању дозволе), 

 - Имовинско-правна документација (само уколико има утицаја на реализацију пројекта). 

Напомена: У прилогу предлога пројекта доставити искључиво копије имовинско-правне, пројектно-техничке 

документације (пројекта), предмера и предрачуна, грађевинских дозвола, решења којим се одобрава извођење 

радова  итд. 

 

_________________________ 

(Место и датум) 

 

 

________________________ 
(Потпис подносиоца захтева) 

 


