Образац број 1.
КОМИСИЈИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
Град Суботица
Суботица
Трг слободе 1

ПРИЈАВА
НА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА РАДИ СУФИНАНСИРАЊА
ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА
I. ОСНОВНИ ПОДАЦИ
1. Подаци о подносиоцу пријаве
Назив подносиоца пријаве
Седиште подносиоца пријаве (насељено место, улица и кућни број)
Број телефона и телефакса
Е-маил адреса
Интернет адреса
Број жиро-рачуна подносиоца пријаве и назив банке
Матични број
ПИБ
Одговорно лице/особа овлашћена за заступање
(име и презиме, функција, адреса, телефон, број мобилног телефона, е-маил)

Најзначајнији пројекти реализовани у претходној години

2. Подаци о пројекту
Назив пројекта

Сажет опис пројекта (детаљан опис пројекта доставља се у прилогу)

Место реализације пројекта

Време реализације пројекта (време почетка и завршетка пројекта)

Да ли је реализација пројекта започета? (заокружити)
НЕ

ДА

Уколико је одговор ДА, обележити фазу у којој се пројекат налази:
а) почетна фаза
б) наставак активности
ц) завршна фаза
Уколико је одговор ДА, навести досадашње финансирање пројекта (за претходне две године)
година
извор финансирања
износ средстава
намена

3. Финансијски план пројекта
(односи се на буџетску годину)
Износ средстава потребан за потпуну
реализацију пројекта у буџетској години
Износ средстава који се тражи од Града за
реализацију пројекта у буџетској години
Износ сопствених средстава за реализацију
пројекта у буџетској години
Структура трошкова пројекта
(навести детаљне трошкове: услуге по уговору, столарски радови, молерски радови и сл.)
Врста трошкова
Износ укупно
Износ средстава који се
Износ сопствених
потребних средстава
тражи од Града
средстава

Укупно:
II. ПРИЛОЗИ
(заокружити односно уписати)
1) Доказ о подносиоцу пријаве
а. извод из регистра у којем је подносилац пријаве регистрован
2) Преглед основних података о подносиоцу пријаве (историјат, опис делатности, досадашњи
пројекти и сл.) сачињен од стране подносиоца пријаве
3) Опис пројекта за чије се суфинансирање подноси пријава
4) Други докази:
1. .................................................................................
2. .................................................................................
3. ..................................................................................
III. ИЗЈАВА
о прихватању обавезе подносиоца пријаве у случају да Град суфинансира пријављени пројекат
Као одговорно лице подносиоца пријаве, под кривичном и материјалном одговорношћу, изјављујем:
- да су сви подаци наведени у Пријави истинити и тачни;
- да ће додељена средства бити наменски утрошена;

- да ће у законском року бити достављен извештај о реализацији пројекта на прописаном обрасцу са
финансијском документацијом;
- да ће током реализације пројекта у публикацијама и другим медијима бити назначено да је
реализацију подржао Град.
Место и датум:

М. П.

Потпис овлашћеног лица
__________________

