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ГРАД НИШ 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ 
 

на јавни конкурс за доделу средстава за финасирање/суфинансирање програма и пројеката из области 
заштите животне средине на територији града Ниша за 2017. годину 

 
 

1. ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ 

Назив удружења  
(како је наведено у документацији о 

регистрацији) 

 
 

 

Седиште (место и адреса)  

Шифра делатности  

Матични број  

ПИБ (порески идентификациони број)  

Број рачуна код пословне банке и назив 

пословне банке 

 

Број рачуна код Управе за трезор 
(попуњава удружење које има рачун код 

Управе за трезор) 

 

Број потврде о извршеном 
евидентирању за ПДВ 

- aко сте у систему ПДВ-а 
- aко нисте, ставити напомену да сте 

ослобођени и навести према ком 
члану Закона 

 

Одговорно 
лице/особа 
овлашћена за 

заступање 
 
 

Име:  

Презиме:  

Функција 
одговорног лица: 

 

Телефон:  

e-mail:  

Контакт особа 

Име и презиме:  

Телефон:  

e-mail:  
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2. ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОГРАМУ/ПРОЈЕКТУ 

Назив програма/пројекта 
 

Укупан износ средстава потребан за 
реализацију програма/пројекта 

(динара) 

 

Износ тражен од Градске управе Града 
Ниша - Секретаријата за заштиту 

животне средине (динара) 

 

Кратак резиме  
Описати суштину програма/пројекта. Обавезно навести циљ програма/пројекта, основне активности, очекиване резултате, локацију и 
временски оквир реализације. 

 

Циљ програма/пројекта 
Дефинисати тако да се кроз исти сагледава шта се постиже реализацијом програма/пројекта, навести коме је намењен и активности 

које доводе до постизања циља. 

 

Детаљан опис и редослед планираних активности на спровођењу програма/пројекта 
Описати активности на спровођењу програма/пројекта. Све активности треба да буду јасно описане и да воде ка остварењу 

постављеног циља. 

 

Локација и временски оквир реализације програма/пројекта 
Навести локације на којима ће се реализовати активности и време потребно за реализацију програма/пројекта - изражено у броју 
месеци, са предлогом датума почетка и датума завршетка програма/пројекта. 

 

Циљна група којој је програм/пројекат намењен 
Навести коме је програм/пројекат намењен (у зависности од постављеног циља, то могу бити нпр.ученици нижих разреда основне 
школе, или шира стручна јавност, грађани, итд). Један програм/пројекат може бити усмерен на једну или више циљних група. Поред 
дефинисања структуре циљне групе, пожељно је дефинисати и њену величину када је то могуће (бројност – нпр.: 20 ученика 1-4. 
разреда основне школе). 

 

Очекивани резултати програма/пројекта 

Резултати програма/пројекта воде одговору на питање да ли је постигнут циљ пројекта. Да би се одговорило на то питање резултати 

морају бити мерљиви (нпр: одржано 20 радионица; организована 2 семинара, одштампано 200 плаката, итд.). 

 

Одрживост програма/пројекта 
Навести да ли је програм/пројекат одржив, тј. да ли ће његови резултати и циљеви наставити да делују и након истека уговора и 

утрошка одобрених финансијских средстава. 

 
Сарадња са другим субјектима током реализације програма/пројекта 
Подразумева сарадњу са осталим учесницима на програму/пројекту (образовним институцијама, месним заједницама, локалним 
становништвом и стручном јавности). 

 

 

3. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

Р.б. 
Планирани трошкови 
(навести таксативно) 

Износ укупно 
потребних 
средстава 
(динара) 

Износ 
сопствених 
средстава  
(динара) 

Износ средстава 
обезбеђен од 

других субјеката 
(динара) 

Износ средстава који 
се тражи од Града 

Ниша, Градске управе 
Града Ниша - 

Секретаријата за 
заштиту животне 

средине 
(динара) 

1.      

2.      

3.      

4.      
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5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 Укупно:     

 
 
Као одговорно лице/особа овлашћена за заступање подносиоца пријаве, под пуном 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 Граду Нишу, Градској управи Град Ниша 

- Секретаријату за заштиту животне средине; 

- да ће се ненаменски утрошена средства вратити на рачун буџета Града Ниша са 
припадајућом каматом; 

- да ће у уговореном року бити достављен извештај о реализацији програма односно 
пројеката на прописаном обрасцу Извештаја, са финансијском документацијом којом се 
доказује наменски утрошак додељених средстава; 

- да ће у публикацијама и другим медијима бити назначено да је реализацију подржао Град 
Ниш, Градска управа Града Ниша – Секретаријат за заштиту животне средине; 

- да је износ од  _____________________ динара обезбеђен из сопствених средстава,  

- да је износ од  _____________________ динара обезбеђен од других субјеката (навести 

субјекте од којих су средства обезбеђена), и то: 

- 1. _____________ динара од ___________________________________ 

- 2. _____________ динара од ___________________________________ 

- 3. _____________ динара од ___________________________________,и 

 

 
Место и датум:  

 
 

         М.П. 

Одговорно лице 

 
 

(име и презиме) 
 

 

(потпис) 

 
 

 


