ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Горњи Милановац, Таковска 2

Образац за подношење предлога
за суфинансирање пројеката
заштите, очувања и управљања културно-историјским наслеђем
цркава и верских заједница
из буџета општине Горњи Милановац у 2017. години

Датум подношења пројекта: _______________2017. године
1. Информације о подносиоцу пројекта
Подносилац пројекта (пун назив цркве/верске
заједнице)
ПИБ (порески идентификациони број)
Матични број
Назив банке
Адреса банке
Број рачуна
Број посебног наменског динарског рачуна
код Управе за трезор
Име потписника
Функција потписника
Адреса (седиште)
Правни статус
Контакт особа (име, презиме, функција, мобилни
телефон и електронска пошта)
Телефон
Fax
E-mail
Интернет страница
4. Основни подаци о пројекту
Назив пројекта:
Основни циљеви пројекта:

Период реализације пројекта

Да ли је верски објекат под заштитом државе или
има статус културног добра (навести који)
Ко су субјекти који ће учествовати у спровођењу
пројекта, на који начин и које су њихове стручне
компетенције

Врста и обим активности које се спроводе у
оквиру пројекта

Износ укупне вредности пројекта:
динара
%
Износ који се потражује од Општине:
динара
%
Износ средстава из других извора финансирања
динара
%
(ако их има)
Износ сопственог новчаног учешћа у укупној
динара
%
вредности пројекта:
2. Ближи опис пројекта
Чиме се конкретно пројекат бави; који су задаци пројекта; зашто је њихова реализација важна;
како ће пројекат решити, одговорити или задовољити задатак на који се односи; који су
кључни проблеми које пројекат треба да реши и које потребе циљних група и корисника треба
да задовољи; који је шири друштвени значај реализације пројекта и какав ће утицај имати на
средину у којој се спроводе)
>овде унети текст<

Особље ангажовано на програму/пројекту
(навести лица која учествују у реализацији програма/пројекта, као и њихове стручне
компетенције и кратку биографију)
>овде унети текст<

Одрживост програма/пројекта (навести могућности или начине за наставак свих или неких
одређених активности из оквира програма/пројекта после престанка подршке од стране
општине Горњи Милановац у овом периоду)

Законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих пројеката (да ли је
подносилац до сада имао пројекте које је финанасирала општина Горњи Милановац, да ли је
обезбеђено финансирање наставка неких од тих пројеката и након престанка подршке
Општине и на који начин)

ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ:

ИЗЈАВА НОСИОЦА ПРОЈЕКТА
Ја, доле потписани, под материјалном, моралном и кривичном одговорношћу потврђујем за
програм/пројекат
(уписати назив програма/пројекта)
организације
(уписати назив организације), следеће:
 да су информације изнете у пројекту тачне;
 да носилац пројекта испуњава све услове из конкурсне документације да учествује у
реализацији овог пројекта;
 да носилац пројекта и особе предвиђене за реализацију пројекта имају и
професионалне компетенције и наведене квалификације.
Име и презиме:
Функција у организацији:
Потпис и печат:
Датум и место:
Датум подношења пријаве
______________________
ЗАХТЕВА

М.П.

ПОДНОСИЛАЦ
_________________________

