Шифра предмета: DRD.1.2.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за друштвене делатности
Група за друштвене делатности из надлежности локалне самоуправе
Телефон: 032/515-0059
Бр. предмета:____________________

ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Подршка програмима /пројектима удружења који су од јавног
интереса
Потребне информације
РБ
1
2
3
4
5
6
7

Назив подносиоца захтева
Адреса
Телефон
Матични број
Име и презиме одговорног лица
Назив пројекта
Образложење захтева

Напомена странке

Потребна документација за подношење захтева
РБ
1
2

Назив документа
Програм/пројекат
Решење о регистрацији

Услови

Форма документа Институција која издаје документ
Оригинал
Кoпиja

Подносилац
Агенција за привредне регистре

Коментар
Прибавља се
по службеној
дужности

Рок за решавање потпуног предмета: 3 дана

Форма и садржај општинског обрасца су прецизирани Правилником о рационализацији рада општинске управe општине Горњи Милановац

Опште информације
Захтев се подноси у Услужном центру, Таковска 2, Горњи Милановац, радним даном од 7.30 до 15.30 часова.
Потписом овог обрасца, странка потврђује да је сагласна да се потребна документација од других одељења
општинске управе, као и од других институција, организација и јавних предузећа прибавља по службеној
дужности, уколико је то наглашено у обрасцу захтева.
У Горњем Милановцу,____________________године

______________________
Подносилац захтева

Форма и садржај општинског обрасца су прецизирани Правилником о рационализацији рада општинске управe општине Горњи Милановац

Република Србија
Ппщтина Гпрои Миланпвац
ППШТИНСКА УПРАВА ППШТИНЕ ГПРОИ МИЛАНПВАЦ

ПРИЈАВНИ ПБРАЗАЦ

За Кпнкурс за избпр прпјеката/прпграма изградое, пдржаваоа и
пбнпве верских пбјеката кпји се финансирају и суфинансирају из
Бучета ппщтине Гпрои Миланпвац за 2015. гпдину

(ЦРКВЕ И ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ)

ЈАНУАР 2015. ГПДИНЕ

Ппдаци o ппднпсипцу пријавнпг пбрасца
Пун назив
цркве/верске
заједнице

Адреса
(ппщтина
улица , брпј)
Телефпн/факс
Е-mail адреса
Жирп рашун, банка

ПИБ(ппрески
индетификаципни
брпј)
Прган кпд кпга је
црква/верска
заједница
регистрпвана
Категпризација
-изузетан знашај
верскпг пбјекта кап -велики знашај
културнпг дпбра
-сппменик културе
Име
и
презиме
старещине цркве
Ппдаци п пдгпвпрнпј пспби или пвлащћенпм лицу за реализацију прпјеката
и кприщћеое средстава за изградоу /пдржаваое/ пбнпву верских пбјеката

Име и презиме
Адреса:
Телефпн:

ПСНПВНИ ППДАЦИ П ПРЕДЛПГУ ПРПЈЕКТА
ИЗГРАДОЕ/ПДРЖАВАОА/ПБНПВЕ ВЕРСКИХ ПБЈЕКАТА

-Пдлука пргана цркве или верске заједнице п извпђеоу
радпва
-Назив прпјекта
-Циљ прпјекта
-Пптребне дпзвпле и сагласнпсти надлежних пргана
предвиђене закпнпм и другим ппрпписима кпји ргулищу
пбластпланираоа и изградое.
-Детаљан ппис радпва на изградои /пдржаваоу/пбнпви
верскпг пбјекта
-Време и местп реализације
-Пшекиванп трајаое прпјекта
-Финансијски план прпјекта (преглед ппјединашних
активнпсти кпје се предвиђају прпјектпм са изнпспм
средстава неппхпдних за реализацију тих активнпсти и
спецификацијпм изнпса средстава из сппствених прихпда,
средстава из Бучета ппщтине Гпрои Миланпвац и других
извпра.
-Други ппдаци релевантни за прпграм рада/прпјекта

