ФОРМУЛАР ПРИЈАВЕ ЗА ДОНАЦИЈУ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ
Пословно име правног лица:
Име и презиме физичког лица и име једног родитеља:
Правни статус (удружење, здравствена установа,
школа, вртић, јавна комунална предузећа,
установе социјалне заштите, невладине
организације и остале непрофитне организације,
локални органи власти и други субјекти)
Адреса:
Веб сајт:
ПИБ:
Матични број за правна лица:
ЈМБГ за физичка лица:
Текући рачун:
Одговорно лице / лице овлашћено за потписивање:
Контакт особа (име и презиме, функција):
Телефон:
Е-маил:

Основна делатност и циљеви организације:

Тражена вредност новчаних средстава:

Да ли је подносилац пријаве био
раније корисник донације од ЈКП
"Топловод" Обреновац?
Навести све добијене донације, датум и
доказ да су средства наменски утрошена:
Добијени новчани износ:
2. OПИС ПРОЈЕКТА ОДНОСНО ПОТРЕБЕ ЗА ДОНАЦИЈУ:
Назив пројекта односно потребе за
донацију:
Место реализације пројекта односно
потребе за донацију:
Време реализације пројекта
односно потребе за донацију:
(навести датум почетка и завршетка
пројекта)

Којој области припада пројекат односно потреба за донацију?*
Пројектовање инсталација централног грејања
[ ]
Набавка материјала за уградњу инсталација
[ ]
централног грејања
Уградња инсталација централног грејања

[ ]

Спортске активности
Образовање
(уџбеници, књиге, приручници, едукација)
Култура и уметност
Остало (навести област)

[ ]
[ ]
[ ]

*Напомена: Означити са X област за коју је потребна донација, тј. област којој припада
пројекат. Могуће је означити више области уколико је пројекат сложенији и намењен већем
броју циљних група.

Опис и циљеви пројекта
Шта желите да постигнете овим пројектом?

Циљна група пројекта и зашто је пројекат намењен баш тој циљној групи?

Кључне активности пројекта:
Потребно је да опишете кораке пројекта којима ћете постићи постављене циљеве
Активност
Време
Место
Трајање
1.
2.
3.
4.
5.

Комуникација и PR стратегија
Како ћете јавност информисати о пројекту и резултатима пројекта?

Очекивани резултати пројекта

На који начин ћете проценити да ли је пројекат био успешан?

Буџет

Опис
ставки

Цена у
RSD

Други донатори
(име)

Други
донатори
(тражени
износ)

Други
донатори
(одобрен
износ)

Допринос ЈКП
"Топловод"
Обреновац

УКУПНО
Напомена: Сви износи морају бити изражени у RSD и имати урачунат PDV

Каква врста подршке (осим финансијске) од ЈКП "Топловод" Обреновац
би вам значила у току и након завршетка пројекта?

Попуњену пријаву потписати, оверити печатом и послати на адресу:
ЈКП „Топловод“ Обреновац
Цара Лазара 3/1
11500 Обреновац
Напомена:
Обавеза 1: Достављање доказа да је донација наменски употребљена и доказ да су финансијска
средства наменски утрошена.
Обавеза 2: Да се врати уколико се не утроши,односно уколико престане потреба за донацијом.

