ОБРАЗАЦ - ИР

ИЗВЕШТАЈ
о реализацији пројекта који је финансиран или суфинансиран средствима буџета
Градске општине Лазаревац за 2017. годину
I. ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Назив, адреса и
седиште корисника средстава
Одговорно лице за извештај/
особа овлашћена за заступање
(име и презиме, број телефона)
Назив пројекта
ОСНОВ ПО КОМЕ СУ СРЕДСТВА
ОДОБРЕНА КОРИСНИКУ
(навести назив Конкурса Градске
општине Лазаревац)
* доставља се и у писаној и у електронској форми

II. ПОДАЦИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА

Време реализације пројекта
(датум почетка и завршетка
пројекта)
Остали учесници у
суфинансирању пројекта
(навести остале суфинансијере и
одобрене износе средстава)

Опис реализације пројекта
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Сажет опис ефеката
пројекта

Подаци о видљивости
пројекта у :
1. медијском простору
2. остало
НАПОМЕНЕ

III .

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ O НАМЕНСКОМ КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА
(сви новчани износи исказују се ИСКЉУЧИВО у динарима)

Број уговора на основу кога су
средства дозначена кориснику

Износ средстава одобрен од
стране Савета за младе за пројекат
са датумом приспећа средстава
ИЗВЕШТАЈ О СТРУКТУРИ ТРОШКОВА ПРОЈЕКТА ОДОБРЕНИХ ОД СТРАНЕ САВЕТА
ЗА МЛАДЕ (трошкове навести таксативно)
Део уговорне
обавезе на који се
приложени рачун
(налог, уговор и сл.)
односи

Број рачуна
(налога, уговора
и сл.) и назив
издаваоца
рачуна

Износ рачуна у динарима

Број и датум
извода на коме
се види промена
стања по
приложеном
рачуну (налогу и
сл.) оверен и
потписан од
стране корисника
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Укупан износ:

Датум:

M.П.

_______________________

Овлашћено лице
__________________________

ПРИЛОЗИ
1. Фотокопија оригиналне финансијске документације која сведочи о
трошковима насталим у току реализације пројекта, оверене и потписане од стане
корисника, и то:
а.) фотокопије рачуна, налога, уговора,
б.) фотокопије извода на којима се виде промене стања по приложеним
рачунима.
ИЗВОДЕ ОВЕРАВА И ПОТПИСУЈЕ ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ КОРИСНИК СРЕДСТАВА.

Извештај о реализацији пројекта са финансијским извештајем доставља се у
року наведеном у Уговору закљученим између Градске општине Лазаревац и
корисника средстава, са документацијом назначеном у Прилогу.
Приспеле извештаје разматраће Савет за младе Већа ГО Лазаревац .
Уколико извештаји о реализованом програму изостану, наредни захтеви
корисника средстава неће бити разматрани.
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