
ГРАД ПОЖАРЕВАЦ
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР
 ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У 2013. ГОДИНИ

П Р И Ј А В Н И  О Б Р А З А Ц 

НА КОНКУРС ЗА ФИНАНИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У 
КУЛТУРИ У 2013. ГОДИНИ

Рок за пријаву: 15 дана од дана објављивања  конкурса у локалном листу „Реч народа“



1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРЕДЛОГА И ПРОЈЕКТУ

1.1. Информације о подносиоцу предлога пројекта

а) Организација која подноси предлог 

Назив организације:
Седиште:
Телефон/факс:
E-mail адреса:
Делатност:
Начин финансирања:
Овлашћено лице:
Контакт особа (име, презиме, функција у 
организацији, мобилни телефон и 
електронска пошта):
Број текућег рачуна
ПИБ (Пореско индентификациони број)

б) Појединац који подноси пројекат 

(Ово попунити у случају да је подносилац предлога појединац или група аутора/извођача који 
нису регистровани као организација.  У случају да  је  подносилац предлога  група  навести 
једну особу као представника групе и податке за све чланове). Појединац може да  поднесе 
пројекат само уколико је у партнерском односу са  правним лицем које је регистровано за 
делатност из области културе и које није буџетски корисник.

Име и презиме (појединац или 
представник групе):
Место и адреса становања:
Контакт телефон:
Факс:
Електронска пошта:
Матични број:
Текући рачун правног лица1:
Остали чланови групе (име и презиме)

1  Уколико  је  подносилац  пројекта  појединац,  корисник  средстава  може  бити  искључиво  правно  лице 
регистровано на делатност из области културе које није буџетски корисник, преко кога се остварује пројекат 
или које на други начин учествује у пројекту.  Одобрена средства не могу бити уплаћена на жиро рачун 
физичког лица.



2. ПАРТНЕРСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
(уколико је планирано да се пројекат реализује у партнерству са другом организацијом)

2.1. Основни подаци о партнерској организацији: 

(Додати посебну табелу за сваку партнерску организацију)

Пуно име организације (како је наведено 
у документу о регистрацији):
Правни статус организације (приложити 
документацију о регистрацији 
организације):
Службена адреса:
Телефон/факс:
E-mail адреса:
Контакт особа (име, презиме и функција 
у организацији):



3. ИЗЈАВА ПАРТНЕРА ПРОЈЕКТА 

Попуњавају А) организације које имају партнерство, свака организација појединачно или Б) 
заступник правног лица (организације) у случају да је подносилац пријаве физичко лице

А) Ја, доле потписани, у име_______________________________(навести назив 
организације), партнерске организације пројекта потврђујем да сам:

(а) прочитао целокупан предлог пројекта,
(б) да сам сагласан са садржајем предлога пројекта и
(в) да сам сагласан са садржајем партнерског споразума који дефинише улогу партнерске 
организације у име које потписујем ову изјаву

Име и презиме:

Организација:

Функција у организацији:

Потпис и печат:

Датум и место:

Б) Ја, доле потписани, у име организације _________________ (навести назив организације), 
сам сагласан да се одобрена средства за реализацију предлога пројекта уплате на жиро-рачун 
наше организације који је наведен у делу 1.1.б ове пријаве.

Име и презиме:

Организација:

Функција у организацији:

Потпис и печат:

Датум и место:



          

4.ПРОФЕСИОНАЛНА  БИОГРАФИЈА  (историјат,  опис  делатности,  кратак  преглед 
најзначајнијих  пројеката  и  активности  реализованих  у  претходним  годинама,  постојећи 
ресурси (материјални, људски, опрема, простор...), партнери, итд.)

5. ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ-ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ
Назив пројекта:

Област:
(заокружити област на коју се пројекат односи)

- истраживање културног наслеђа

- књига и књижевност (стваралаштво, издаваштво, књижарство, 
преводилаштво)
- музика (стваралаштво, продукција, интерпретација)
- ликовне и примењене уметности, визуелне уметности и архитектура



- сценско стваралаштво и интерпретација (драма, опера, балет и плес)
- кинематографија и аудио-визуелно стваралаштво
- уметничка фотографија
- дигитално стваралаштво и мултимедији
- научноистраживачке и едукативне делатности у култури
- остала музичка, говорна, артистичка и сценска извођења културних 
програма
Руководилац пројекта (име и презиме, адреса, телефон/факс, е-mail)

Сажет опис пројекта, или детаљан опис пројекта доставити у прилогу:

Циљ пројекта:

Циљна/циљне групе којима је пројекат намењен:

Очекивани резултати/ефекти пројекта:



Активности предвиђене пројектом:

Место и датум одржавања /реализације пројекта:

Трајање пројекта:

Почетак:

Завршетак:

Да ли је реализација пројекта започета? (заокружити)
ДА НЕ

Уколико је одговор ДА, обележити фазу у којој се пројекат налази:

а) почетна фаза
б) наставак активности
в) завршна фаза
Уколико је одговор ДА, навести досадашње финансирање пројекта (за претходне 
две године)
година извор финансирања износ средстава намена



6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН – БУЏЕТ ПРОЈЕКТА
Укупна вредност пројекта: Дин:
Тражена средства из буџета града Пожаревца Дин:

%
Износ средстава из других извора: Дин:

%
Структура прихода пројекта:
1. Сопствена средства Дин:
2. Остали извори прихода Дин:
2.1. Средства буџета града Дин:
2.2. Средства буџета Републике Дин:
2.3. Средства спонзора Дин:
2.4. Остали Дин:
УКУПНИ ПРИХОДИ ПРОЈЕКТА (1+2) Дин:
Структура трошкова пројекта:(навести појединачно врсте трошкова:путни 
трошкови, услуге по уговору, трошкови штампања, материјал и слично)
Врста трошкова Износ укупно 

потребних 
средстава

Износ средстава 
која се потражују 
из буџета града

Износ средстава 
који би се 
обезбедио из 
других извора



УКУПНО:
*у новчане износе морају бити урачунати трошкови ПДВ-а

7.ИЗЈАВА ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ О ПРЕУЗИМАЊУ ОБАВЕЗА   

Као  одговорна,  овлашћена  особа  у  име  подносиоца  пријаве,  потврђујем,  односно 
обавезујем се да:

− нису добијена средства из других извора за укупан или део средстава за која се 
конкурише код  града  (односно  да  јесу,  о  чему се  у  прилогу доставља  доказ  о 
суфинансирању)

− добијена  средства   неће  бити  коришћена  за  друге  намене,  осим  оних  која  су 
одобрена од стране Градског већа града Пожаревца

− у  случају  отказивања  пројекта,  или  пратећих  активности,  примљени  износ 
средстава, у пуном износу биће враћен у буџет града

− уколико буде одобрено, учешће града Пожаревца у финансирању/суфинансирању 
пројекта,  биће  на  одговарајући  начин  истакнуто  у  медијима  и  штампаним 
материјалима (програм, плакат, каталог...) везаним за пројекат

− у предвиђеном року буде достављен извештај о реализацији пројекта у култури са 
финансијском документацијом

Својим  потписом  гарантујем  да  су  сви  подаци  наведени  у  Пријавном  обрасцу  и 
прилозима тачни, истинити и да прихватам горе наведене обавезе.

Име и презиме

Функција у организацији 

Датум

Место

Потпис и печат (обавезно)

  
                                          

У прилогу обрасца пријаве доставити:    

1. Доказ о упису у одговарајући регистар
2. Оснивачки акт организације
3. У случају да пријаву подноси појединац, приложити професионалну биографију (у 

случају групе аутора професионалну биографију за сваког члана групе појединачно)



4. Уговор о партнерству уколико пријаву подноси појединац 
5. Биланс стања и успеха за претходну годину
6. Одлуку надлежног органа правног лица о усвајању предлога пројекта
7. Копије захтева за финансирање код других инстанци, односно потврде одобрених 

финансијских средстава – уколико их поседујете
8. Други докази:

-
-
-




