ПРЕДЛОГ

Општина Сокобања

Комисија за финансирање пројеката
месних заједница

Извештај о реализацији пројекта

Назив пројекта:
Референти број пројекта:
Назив месне заједнице:
Период извештавања:

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ
Извештај се односи на период реализације пројекта и садржи
информације о реализованим активностима и утрошеном новцу
(наративни и финансијски део).
Извештај треба предати Општинском већу најкасније месец
дана након завршетка реализације пројекта. Извештај се подноси у два
штампана и оверена примерка и у електронској форми. Поред извештаја
предају се и рачуни, изводи из банке и друга документа која потврђују да
је новац утрошен у складу са одобреним пројектом.
Извештај о реализацији пројекта попуните преко рачунара,
користите фонт Book Antiqua, величина 12 ћирилично писмо, на
питања одговорите испод црте.
Први део извештаја – 1. НАРАТИВНИ ДЕО, не сме имати више од
10 страница.
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1. НАРАТИВНИ ДЕО ИЗВЕШТАЈА
1.1. Наведите активности које сте реализовали:

1.2. Наведите најзаначајније резултате које сте постигли (како су ти
резултат помогли остваривању циљева пројекта):

1.3. Наведите да ли је било медијских извештаја о пројекту (уколико су
медији извештавали о пројекту доставите снимке, исечке или друге медијске
извештаје):

1.4. Уколико сте пројекат реализовали са партнерима, објасните
међусобну сарадњу:

1.5. Да ли сте услед непредвиђених околности морали да измените
пројектне активности:
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2. ФИНАНСИЈСКИ ДЕО ИЗВЕШТАЈА (уз финансијски део извештаја
доставите рачуне, изводе банке и друга документа којима доказујете да је
новац потрошен у складу са одобреним активностима):
Уплаћени
новац од
општине

Назив и објашњење
трошкова

Потрошени
новац
општине

Остатак
новца од
општине

1. Трошкови запослених лица
1.1. Пројект менаџер, Х месеци х бруто
износ
1.2.
1.3.
укупно
2. Административни трошкови
2.1. Трошкови канцеларијског
материјала, Х месеци х бруто износ
2.2. Провизија банке, Х месеци х бруто
износ
2.3.
2.4.
укупно
3. Путни трошкови
3.1. Трошкови горива
3.2.
укупно
4. Програмски трошкови
4.1. Израда идејног решења и припрема
за штампу брошура
4.2. Штампање брошура, Х комада х
бруто износ
4.3. Закуп термина на (назив медија), Х
минута х бруто износ
4.4. Хонорар за наступ музичке групе, Х
наступа х бруто износ
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
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4.9.
укупно
ТОТАЛ
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3. ИЗЈАВА ПОДНОСИОЦА ИЗВЕШТАЈА ПРОЈЕКТА
Ја, доле потписани, одговоран за пројекат у име месне заједнице потврђујем
да су информације изнете у извештају тачне.

Име и презиме:
Функција у месној
заједници:
Датум и место:
Потпис и печат:
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