
Oбразац 1а 

Град Лозница -Градска управа 
Одељење за друштвене делатности -Одсек за јавне службе 

 
РЕВИДИРАНИ БУЏЕТ 

пројеката у области културе који ће се суфинансирати из буџета града Лознице 
 

Пун назив субјекта културе : _____________________________________________________ 
 
ПИБ __________________________ Мат.бр._________________________________________ 
 
Назив пројекта: ________________________________________________________________ 
 
Седиште и адреса : _____________________________________________________________ 

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

 
Подаци о пројекту 

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 

 
Временски план употребе средстава: 

 

Висина одобрених 

средстава 

 

 

Рокови за уплату средстава 

(рате – време и висина) 

1. рата до _______________ Висина: ___________________ 

2. рата до _______________ Висина: ___________________ 

3. рата до _______________ Висина: ___________________ 

4. рата до _______________ Висина: ___________________ 

5. рата до _______________ Висина: ___________________ 

6. рата до _______________ Висина: ___________________ 

7. рата до _______________ Висина: ___________________ 

8. рата до _______________ Висина: ___________________ 

9. рата до _______________ Висина: ___________________ 

10. рата до ______________ Висина: ___________________ 

11. рата до _______________ Висина:___________________ 

12. рата до _______________ Висина:___________________ 

 
БУЏЕТ : 
 
Укупна вредност пројекта   ______________________________РСД 
 
Сопствена средства______________________________________________РСД 
 
Средства буџета Града___________________________________________РСД 
 

 

Место и датум:    М. П.           Потпис овлашћеног лица 
 
           ______________________________ 
 
 



                                                                         

 



 


