
Образац број 1.

П Р И Ј А В А 
на Jaвни конкурс за суфинансирање 

 пројеката у култури  Града Лознице за 2018. годину 
 

Пријава која не садржи све доле наведене податке и документацију која се тражи 

у прилогу, сматраће се непотпуном и неће бити разматрана 

  Области (заокружити једно): 
 

1. Стварање могућности за интезиван, континуиран и усклађен развој; 
1. Стварање услова за развој и подстицање савременог културног и 

уметничког стваралаштва; 
2. Откривање,прикупљање,истраживање,документовање,проучавање, 

вредновање, заштиту, очување, представљање, интерпретацију,коришћење 
и управљање културним наслеђем;  

3. Пројекте установа културе, удружења у култури и других субјеката у култури 
који својим квалитетом доприносе развоју културе и уметности; 

4. Обезбеђивање услова за доступност културног наслеђа јавности; 
5. Обезбеђивање услова за доступност културних садржаја; 
6. Допринос промоцији културно историјског наслеђа везаног за лик и дело 

Вука Караџића у области уметности и науке; 
7. Подстицање, унапређење и стварање услова за развој међународне 

културне сарадње; 
8. стварање услова за слободан проток и размену културних израза и 

садржаја; 
9. Подстицање иновативности и креативности у култури;  
10. Подстицање стручних и научних истраживања у култури; 
11. Спровођење и унапређење едукације у области културе; 
12. Подстицање младих талената у области културног и уметничког 

стваралаштва; 
13. Стварање услова за подстицање самосталног културног и уметничког 

стваралаштва; 
14. Подстицање аматерског културног и уметничког стваралаштва; 
15. Подстицање дечијег стваралаштва и стваралаштва за децу и младе у 

култури; 
16. Подстицање културног и уметничког стваралаштва особа са инвалидитетом 

и доступности свих културних садржаја особама са инвалидитетом; 
17. Друга питања утврђена законом као општи интерес у области културе. 

 
 

 
 
 
 
 
 



I ОСНОВНИ ПОДАЦИ 
 

1. Подаци о подносиоцу пријаве
Назив/име и презиме подносиоца пријаве 

 
Седиште/пребивалиште подносиоца пријаве (насељено место, улица и кућни број) 

 
Број телефона и телефакса 

 
Е-маил адреса 

 
Интернет адреса 

 
Број наменског рачуна код Управе за трезор (за привредна друштва) 
Број текућег рачуна код пословне банке 

Матични број ПИБ 
Одговорно лице/особа овлашћена за заступање  
(име и презиме, адреса, телефон, број мобилног телефона, е -маил) 
 
 
 

2. Подаци о пројекту 
Назив пројекта (највише до 5/речи)  
 
 
 
 
ВРСТА ПРОЈЕКТА 
(навести број тачке из одељка ОБЛАСТИ са 
прве стране и конкретну врсту болдовати) 
 

 

Руководилац пројекта (име и презиме, адреса) 
 

Контакт (телефон/фаx и е-маил) 

 
Сажет опис пројекта (до 70 речи) 
(Детаљан опис пројекта доставља се у прилогу) 
 
Место одржавања/реализације пројекта  
 
Датум одржавања пројекта  
 
Циљ пројекта  
 
 
Циљна група којој је пројекат намењен 
 
Допринос пројекта култури града Лознице 



Очекивани резултати  пројекта 

Значај пројекта (заокружити једно) 

1. Међународни              2. Регионални                         3. Национални                  4. Локални  

 
Навести износ сопствених средстава: 
 

Структура трошкова пројекта  
 

Навести таксативно врсту трошкова директно везаних за пројектне активности: 

Врста трошкова 
Износ укупно 

потребних 
средстава 

Износ средстава 
који се тражи од 
града Лознице 

Износ средстава из 
других извора 

    

    

    

Укупно:    

 
 
ВАЖНА НАПОМЕНА: 
 

У рубрици Структура трошкова пројекта, потребно је таксативно навести 
сваку врсту ПРИХВАТЉИВИХ трошкова, односно трошкова који су директно 
везани за пројектне активности (напр. хонорар редитеља = износ, изнајмљивање 
бине= износ, трошкови штампе плаката=износ, и сл.), односно трошкова, који се 
односе искључиво на реализацију пројекта). 

НЕПРИХВАТЉИВИ трошкови су трошкови који се наводе у тексту Јавног 
конкурса под тачком „ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА „- Трошкови које 
град Лозница неће суфинансирати. 
 
 
 
БУЏЕТ  
 
Укупна вредност пројекта   ______________________________РСД 
 
Сопствена 
средства______________________________________________РСД 
 
Средства буџета Града  
___________________________________________РСД 
 
 
Место и датум:    М. П.  Потпис овлашћеног лица 
 
             __________________ 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

II  ПРИЛОЗИ 
 
 1. Опис пројекта са детаљном спецификацијом трошкова пројекта 
 2. Биографија учесника у пројекту (најмање једна), 

3. ИЗЈАВА о прихватању обавезе подносиоца Пријаве/корисника 
средстава из буџета Града Лознице,  

           4. Финансијски извештај за претходну годину 
 
 

 
 
 
 
 
 



                      
                                                     И З Ј А В А 
 

о прихватању обавезе потписника/корисника средстава из 
буџета Града Лознице 

 
Као одговорно лице подносиоца пријаве пројекта  
 
_________________________________________________________________________ 
                       (навести назив пројекта) 
 
Под кривичном и материјалном одговорношћу, изјављујем: 
 

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

- да ће додељена средства бити наменски утрошена; 
- да не постоје неиспуњене уговорне обавезе према буџету града Лознице;  
- да ће се ненаменски утрошена средства вратити на рачун буџета града 

Лознице  са припадајућом каматом; 
- да ће у законском року бити достављен извештај о реализацији пројекта у 

култури са финансијском документацијом којом се доказује наменски утрошак 
додељених средстава; 

- да ће се доставити два примерка реализованог пројекта (плакат, флајер, 
каталог, ЦД и сл.); 

- да ће током реализације пројекта у штампаним публикацијама и другим 
медијима бити назначено да је његову реализацију подржао град Лозница. 

 
 

У _______ , датум _______, године                    МП                                 Одговорно 
лице

 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


