Напомена: Изнад Обрасца Пријаве НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ У
2016. ГОДИНИ пренети скениран текст Јавног конкурса за суфинансирање пројеката
цркава и верских заједница у 2016. години
ГРАД ЛОЗНИЦА
Градска управа
Одељење за финансије и друштвене делатности
Одсек за друштвене делатности и омладину

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ
НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ
ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ У 2016. ГОДИНИ

1. Назив
цркве
или
__________________________

верске

заједнице

2. Назив
_________________________

пројекта

3. Износ дотације која се тражи за реализацију
пројекта
из
буџета
_________________________

Града

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ПОТПИС ЛИЦА ОВЛАШЋЕНОГ ЗА ЗАСТУПАЊЕ И
ПРЕДСТАВЉАЊЕ
ЦРКВЕ ИЛИ ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КОЈА РЕАЛИЗУЈЕ АКТИВНОСТИ ПРОЈЕКТА
___________________________________________________

У Лозници, ______________

МП
лице

Овлашћено

ОБРАЗАЦ ПРОЈЕКТА
АКТИВНОСТИ ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ЛОЗНИЦЕ У 2016. ГОДИНИ

Назив пројекта:
.

1.Основни подаци

Адреса:
Телефон/факс:
______________________________________________________________
Е- mail и/или адреса сајта:
______________________________________________________________________
Број рачуна, назив и адреса банке
______________________________________________________________________

ПИБ: ____________________Матични број _________________________________
Контакт особа (име и презиме, функција, телефон/факс, е-mail):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________

2. Опис пројекта
Циљ пројекта:

Разлози због којих је неопходно реализовати пројекат - оправданост пројекта:

Циљна група којој је пројекат намењен:

Конкретни (мерљиви) очекивани резултати пројекта:

Активности које треба спровести како би се пројекат реализовао и остварили
очекивани резултати:

Динамика реализације пројекта:

Тематски садржај пројекта:
*означити САДРЖАЈ
- Унапређивање сарадње локалне самоуправе са црквама и верским
заједницама на образовном, културном и социјално-хуманитарном плану.
- Подршка богослужбеним и верским обредима везаним за значајне историјске
догађаје
или личности.
- Изградња, обнова и одржавање верских храмова и објеката.
- Заштита и брига о верским објектима од изузетног историјског, националног

и
културног значаја.
- Подршка организацији верских манифестација од значаја за Град.
БУЏЕТ
Укупна вредност пројекта ________________________________________РСД
Сопствена средства______________________________________________ РСД
Средства буџета Града ___________________________________________РСД

У _______ , датум _______, године

МП

Одговорно
лице

ИЗЈАВА
Као одговорно лице подносиоца пријаве, под кривичном и материјалном
одговорношћу, изјављујем:
-

да су сви подаци, који су наведени у пријави на овом конкурсу, истинити и
тачни;

-

да пројекат не учествује на неком другом јавном позиву за средства из
буџета;

-

да немам неиспуњених обавеза према буџету Града Лознице

-

да имам обезбеђена сва потребна, сопствена и из других извора,
финансијска средства за реализацију пријављеног пројекта.

У _______ , датум _______, године

МП

Одговорно лице

