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К О Н К У Р С 
за доделу бесповратних средстава за финансирање  активности удружења 

грађана  у 2020. години 
 

П Р И Ј А В А 
ОСНОВНИ ПОДАЦИ 

1. Подаци о подносиоцу пријаве 
Назив удружења грађана које 
подноси пријаву 

 

Улица и број 
 
 

Поштански број и место  

e-mail:  

Матични број подносиоца  

ПИБ подносиоца  

Број жиро рачуна и банка  

Име и презиме заступника 
удружења грађана 

 

Име и презиме лица за 
контакт, и број моб. телефона 

  

Број чланова удружења   

Подаци о програмској активности 

Опис програмске 
активности (област у којој се 
програм реализује, време и 
дужина трајања програма, 
циљ, врста и обим активности 
које би се вршиле у току 
реализације програма, укупан 
број лица који је потребан за 
извођење програма, број 
корисника програма и др.) 

 
 
 
 
 
 
 

Место реализације 
активности 

 

Укупна средства неопходна за 
реализацију активности (дин) 

 

Износ (дин) тражен од 
Агенције 
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Предлог финансијског плана 

Р.б 
Планирани трошкови 
неопходни за реализацију 
програмске активности 

Износ 
(динара) 

Сопствено 
учешће 
(динара) 

Тражена 
средства од 
Агенције 
(динара) 

1.   
 
 

   
 
 
 

2.     

3. 
  

    

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10. 
  

    

 Укупно:    

 
Својим потписом потврђујем, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу следеће: 

− да су подаци у обрасцу пријаве и пратећа документација истинити и 
тачни,  

− да је удружење, које је до сада користило бесповратна средстава, иста 
користило наменски и законито, те да је удружење оправдало 
коришћење тих средстава према градским управама Града Сремска 
Митровица,  

− да сам сагласан да „Агенција за рурални развој Града Сремска 
Митровица“ доо, Сремска Митровица изврши проверу наменског и 
законитог коришћења раније одобрених средстава, односно проверу 
чињенице оправдавања наведених средстава. 

 

Својим потписом, такође дајем сагласност за коришћење датих података током 

процеса провере, плаћања и трајања утврђених обавеза, те дајем сагласност да се 

резултати конкурса објаве на интернет страници „Агенција за рурални развој 

Града Сремска Митровица“ доо, Сремска Митровица www.arrsm.rs и на порталу   

е-Управе. 

                                                                                              Подносилац пријаве: 
Датум:_______________2020. год.    М.П.                    
                                                                                __________________  
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