РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД СМЕДЕРЕВО
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ
ОДСЕК ЗА СОЦИЈАЛНУ И ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ИЗ БУЏЕТА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
(унапређивање квалитета живота особа са инвалидитетом)

На основу Јавног конкурса за суфинансирање програма од јавног интереса из буџета
града Смедерева у области социјалне заштите за ______. годину, који је објављен
____________________________________________ од __________. године, овлашћено
лице удружења особа са инвалидитетом ''_____________________________'' из Смедерева,
подноси надлежном органу органу јединице локалне самоуправе који је одређен у Јавном
позиву, подноси пријаву на Јавни конкурс.

Подаци о подносиоцу пријаве:
1. Пун назив носиоца програма
_____________________________________________________________________
2.Правни статус_____________________________________________
3.Интернет презентација___________________
4.Електронска пошта______________________
5.Име и презиме лица овлашћеног за заступање ________________________________
Подаци о програму:
6.Циљ програма
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

7.Назив програма_______________________________________________
8.Период реализације (навести датум почетка и завршетка)________________________
9.Укупна средства потребна за реализацију програма________________________
10.Износ тражених средстава од локалне самоуправе____________________________
11.Контакт-особа за реализацију програма (име, презиме и функција)_________________
_____________________________________________________________________________
12.Телефон лица за контакт _____________________________
13.Електронска пошта лица за контакт__________________________

Уз пријавни образац достављам:

РБ

Документа

1.

предлог програма рада и финансијски предрачун по
месецима за _____. годину
попуњен образац наративног буџета програма
(образац бр.2)
наративни извештај о реализованим програмима за
претходну годину (oбразац бр.3)

2.
3.
4.

извештај о финансијско-материјалном пословању за
2016. годину са спецификацијом трошкова

5.

уверење (потврду, извод) да је удружење уписано у
регистар надлежног органа – Агенције за привредне
регистре
податке о чланству (списак чланова са подацима о
врсти и степену инвалидитета) и волонтерима

6.
7.

доказ о ликвидности удружења, односно извештај о
финансијско-материјалном пословању за претходну
годину (обрасце завршног рачуна доставити
накнадно, у складу са важећим прописима)

8.

потписану и оверену изјаву овлашћеног лица да ће
средства користити по приложеном програму
(образац бр.4)

Форма документа
(оригинал или
фотокопија)

Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник РС“, бр. 18/2016), којом је прописано да у поступку који се покреће
по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о
чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање,
осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не
поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће
се сматрати неуредним.
ОЗНАЧИТЕ ЗНАКОМ X
У ПОЉИМА ИСПОД
РБ Подаци из документа

Сагласан сам да

Достављам сам

податке прибави
орган
1.

Доказ о регистрацији удружења

2.

Статут удружења

Напомене:
Градска управа је дужна да у случају потпуне пријаве предмет реши најкасније у
року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава.
У________________________________,
_____________________________. године

име и презиме подносиоца пријаве
ПИБ
Матични број
адреса/седиште
контакт телефон
потпис и печат за правно лице
М. П.
_______________________
(својеручни потпис заступника)

