
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ 
Адреса: Цара Душана бр.15, 

23210 Житиште 

Тел.: 023/821-050, 821-306, 821-308 

 
 

ПРИЈАВА НА КОНКУРС 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА 
 

Пријава на конкурс се подноси за финансирање*: 

 градитељске делатности 

 научне делатности 

 добротворне делатности 

(*- обележити одговарајуће)  

 

Подаци о подносиоцу пријаве: 

1. Пун назив 

подносиоца 

пријаве: 
      

2. Поштански број и 
седиште: 

      

3. Улица и број:       

4. Број телефона и 

телефакса: 
      

5. Е-mail адреса:       

6. Број рачуна, 
назив и седиште 

банке: 

 

             

 

      

7. Порески 

идентификациони 

број 
      

8. Подаци о 

објекту: 

објекат је под заштитом споменика културе 

 регионални   покрајински  републички 

9. Одговорно лице 

подносиоца 

пријаве и контакт-
адреса:  

      

10. Назив пројекта:       

11. Износ средстава 
који се тражи 

      

 
 



Подаци о предмету пријаве 

Опис захтева (циљ, очекивани резултати, динамика реализације пројекта, 

манифестације, наccбавке опреме, инвестиционог улагања итд.): 

      

 

БУЏЕТ ПРОЈЕКТА: 

 

Р.БР. ТРОШКОВИ ПРОЈЕКТА ИЗНОС 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   

10.   
УКУПАН ИЗНОС:  

             * ТАБЕЛА СЕ МОЖЕ ПРОШИРИВАТИ  
 

 

 

 
 

 

М.П.  

 

 
(потпис овлашћеног лица 

подносиоца пријаве) 

 

 
 



И З Ј А В А 

1. Као овлашћено лице подносиоца пријаве потврђујем да су наведени подаци истинити 
и веродостојни, као и да против подносиоца пријаве није у току поступак стечаја ни 

ликвидације. 

2. Као овлашћено лице подносиоца пријаве прихватам да Општина Житиште има право 

да у било које време контролише дате податке, утрошак средстава за редовну 
делатност, набавку опреме, реализацију програма и пројеката, организовање 

манифестација и начин коришћења додељених средстава. 

3. Као овлашћено лице подносиоца пријаве обавезујем се на коришћење средстава 
искључиво за намене за које су додељена, као и враћање неутрошених средстава 

Општини Житиште. 

4. Као овлашћено лице подносиоца пријаве обавезујем се да ћу у року од 30 дана од 

рока утврђеног за реализацију намене за која су средства примљена а најкасније, до 

15. децембра текуће године поднети извештај о коришћењу средстава са припадајућом 

документацијом овереном од стране одговорних лица. 

5. Као овлашћено лице подносиоца пријаве обавезујем се да ће у случају утврђивања 

ненаменског коришћења укупних додељених средстава или дела додељених средстава, 

односно у случају неблаговременог подношења или неподношења извештаја из тачке 4. 
ове Изјаве, укупан износ додељених средстава бити враћен Општини Житиште. 

6. Као овлашћено лице подносиоца пријаве обавезујем се да ће на позивницама, 
брошурама, осталом штампаном материјалу или на други одговарајући начин бити 

објављено да је реализацију програма и пројекта, организацију манифестације или 

набавку опреме финансирала Општина Житиште. 

 
 
 
 
 
 

М.П.  

 

 
(потпис овлашћеног лица 

подносиоца пријаве) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

** Изјава се односи на решење број __________________________ корисника 
средстава _________________________________________________, одобрени 

износ ___________________ динара.  
Датум: _____________________ 

** Попуњава Општинска управа Житиште, Комисија за сарадњу са црквама и 

верским заједницама  

 

 

Потпис овлашћеног лица даваоца средстава 

 

_________________________________________ 

 

 
 



ПОДСЕТНИК (ЛИСТА ЗА ПРОВЕРУ) 
 

 
Пре него што пошаљете своју пријаву, молимо Вас да проверите да ли је пријава комплетна 

и посебно да ли је: 

Пријава комплетна (да ли садржи попуњен образац за предлог и образац за буџет 

пројекта, као и доле наведену обавезну пратећу документацију) и усаглашена са 

захтевима у Упуству за подносиоце предлога пројекта; 

Изјава подносиоца пријаве потписана и печатирана; 
 

 
Oсновна документација 

 

( доставља      се    један  потписан  и     печатиран оригинал  ) 
 
Пријавни образац који садржи образац предлога пројекта и образац за буџет пројекта 
 

  

 
Обавезна пратећа документација 
 

Фотокопија ПИБ обрасца 

Фотокопија картона депонованих потписа 

Фотокопија личне карте одговорног лица 

Предмер и предрачун радова за: - финансирање наставка изградње верских  

                                                            храмова (цркава) до спољног изгледа  

                                                   - уређење црквене порте 

Спецификација трошкова за манифестације 

Сагласност виших органа цркве или верске заједнице на предлог пројекта 

 


