
МЕГАТРЕНД УНИВЕРЗИТЕТ
ФАКУЛТЕТ ЗА КУЛТУРУ И МЕДИЈЕ

ПРЕДМЕТ: МОДЕЛИ КУЛТУРНЕ ПОЛИТИКЕ

НАПОМЕНА:  Формулар  је  преузет  са  сајта  Министарства  културе  и  информисања
(www.kultura.gov.rs/docs/konkursi/44853824154812500541/Formular%20opsti%202015.doc)  и
прилагођен је вежбању студената за писање пројеката

                                                   

    РЕПУБЛИКА СРБИЈА                        
      МИНИСТАРСТВО 
КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 
       

ФОРМУЛАР 

за пријаву на Конкурс ради прикупљања предлога за финансирање или
суфинансирање пројеката у области савременог стваралаштва 

ОПШТИ ПОДАЦИ
                                                                           

ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

КОРИСНИК СРЕДСТАВА 

ОБЛАСТ ЗА КОЈУ СЕ КОНКУРИШЕ / УПИСАТИ ОБЛАСТ /
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1. ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРОЈЕКТА

1.1. Назив подносиоца пројекта

Адреса

Број телефона/факса

e-mail, web-site

1.2 Назив корисника средстава

Адреса

Број телефона/факса

e-mail,web-site

1.2. 1. Број  рачуна НЕ УНОСИТИ ПОДАТКЕ

1.2.2.  Матични број 
НЕ УНОСИТИ ПОДАТКЕ

1.2.3.  ПИБ 
НЕ УНОСИТИ ПОДАТКЕ

1.2.4. Статус корисника средстава
(знаком x означити статус у левој колони)

Индиректни буџетски корисник – средства 
републике

                                                           
Индиректни буџетски корисник – средства 
покрајине

Индиректни буџетски корисник – средства 
града
Индиректни буџетски корисник – средства 
општине
Удружења,етничке заједнице и 
мањине,верске заједнице, фодације,остала 
удружења,остале непрофитне институције
Друго
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1.2.5. Овлашћено лице
        – особа која има  депонован потпис

Функција у установи (председник, 
директор...)

Број телефона/факса

e-mail

1.2.6.  Контакт особа    (лице одговорно за         
реализацију  и  упућено у њен ток)

Број телефона/факса

ОБАВЕЗНО ПРОЧИТАТИ:

  Уколико  је  подносилац  пројекта  појединац,  корисник  средстава  може  бити

искључиво правно лице преко кога се остварује пројекат, пратнер подносиоца
пројекат или који на други начин учествује у пројекту. Одобрена средства не
могу бити уплаћена на жиро рачун физичког лица,нити се корисник средстава
може накнадно мењати.

2. ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ И ОПИС ПРОЈЕКТА

2.1. Време и место реализације          
пројекта (тачан датум или период)

2.2. Кратак опис пројекта 
       (максимално 50 речи)

2.3. Циљ пројекта 
       (кратка и јасна формулација)
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2.4. Циљна група којој је 
        пројекат намењен

2.5. Очекивани резултати након реализације пројекта

А)
Б)
В)
...

 2.6. АКТИВНОСТИ НА ПРОЈЕКТУ 
 

Опис активности

Напомена
3. СТРУЧНОСТ И   КАПАЦИТЕТИ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

3.1. Које пројекте у области културе и 
уметности је ваша организација до 
сада реализовала ?

3.2. Колико уметника, уметничких 
сарадника и стручњака из области 
културе ће бити ангажовано на овом 
пројекту ? Молимо приложите списак 
и  најмање једну радну биографију 

4. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРОЈЕКТА
                                 (сви новчани износи исказују се ИСКЉУЧИВО у динарима)

4.1. Износ средстава потребан за 
потпуну реализацију пројекта
 

4.2. Износ средстава који се тражи од 
Министарства 

4.3. Износ средстава из других извора 
– друга министраства,покрајина, 
локална самоуправа, фондације, 
спонзори и сл. 
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4.4. Назив трошкова1 УКУПНО
( у динарима )

Износ средстава који се
тражи од

Министарства      
( у динарима )

Износ средстава из
других извора – друга

министарства,
покрајина, локална

самоуправа, фондације,
спонзори и сл..
( у динарима )

4.4.1 ЉУДСКИ РЕСУРСИ

4.4.2. ТРОШКОВИ ГЛАВНИХ 
АКТИВНОСТИ ПРОЈЕКТА

4.4.3. ПУТНИ ТРОШКОВИ

4.4.4. АДМИНИСТРАТИВНИ 
ТРОШКОВИ

4.4.5. ОСТАЛИ ТРОШКОВИ

НАПОМЕНЕ И КОМЕНТАРИ

НАПОМЕНА: Уписати име и презиме студента и број индекса

СТУДЕНТ:

        

БРОЈ ОСВОЈЕНИХ ПОЕНА:  ПРЕЗЕНТАЦИЈА  
                                             ОДБРАНА ПРОЈЕКТА
         

                                                            
УКУПАН БРОЈ ОСВОЈЕНИХ ПОЕНА:
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