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ПРЕДМЕТ:  Захтев за одобравање средстава из буџета 
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(Навести:  податке о подносиоцу захтева, разлоге за обраћање, врсту активности за коју се траже 
средства, висину тражених средстава, број рачуна и друге битне податке ) 

 
 
У Београду,                   ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА 

дана _________________. године     ________________________________________ 
               (презиме и име/назив правног лица) 

                                                                                                Б е о г р а д , _________________________________ 
                            (улица и број/ седиште) 

        Телефон: ________________________ 

        ЈМБГ/ПИБ   ________________________ 

        број личне карте/ Рег. бр. у АПР _____________ 

        број рачуна_______________________________ 

        код банке ________________________________ 
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ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

• фотокопија личне карте 
• фотокопија картице текућег или жиро рачуна 
• Доказ о примањима  

o за пензионере – последњи чек од пензије; 
o за запослене – уверење о висини износа последње зараде; 
o за незапослене – извод из евиденције незапослених, уверење Центра за социјални рад. 

• Уколико се траже средства за трошкове лечења - фотокопија лекарских налаза (не старијих 
одгодину дана); 

• Уколико су предмет захтева средства за стручно усавршавање, такмичење – приложити доказ о 
досадашњим постигнутим резултатима, спецификацију трошкова, предлог институције у чијој се 
организацији путује и сл. 

• уколико је предмет захтева додатна помоћ породицама за рођење детета, уз захтев се доставља и извод из 
МКР за дете, пријава пребивалишта, потврда Скупштине станара и други докази којима се доказује 
испуњеност услова из члана 17. Одлуке о начину финансирања програма и пројеката правних и физичких 
лица и финансирању додатних права корисника из средстава буџета. 
 

ЗАХТЕВИ КОЈИ НИСУ ПОТПУНИ, НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНИ. 

 

 
 

 
 

 

 
 

НАПОМЕНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ: 
 

Средствима из Буџета градске општине, могу се додатно финансирати активности физичких и правних лица у складу 
са   Одлуком о начину финансирања програма и пројеката правних и физичких лица и финансирању 
додатних права корисника из средстава буџета („Службени лист града Београда број 60/14,74/14,99/14, и 
16/15), којом су прописани услови и начин финансирања. Активности се, по правилу, финансирању на основу 
спроведеног конкурсног поступка, изузев за:  

• помоћ појединцу или породици која се налази у стању социјалне потребе,  
• у складу са одредбом члана 14. Одлуке, активности на подстицању стваралачких способности 

ђака и студената; 
• под условима прописаним одредбама члана 29.-32. Одлуке,  финансирање активности установа 

чији је оснивач Република или Град, као и активности органа власти других нивоа, 
• додатну помоћ породицама за рођење детета.  

 
За све наведене активности, затвев се подноси на овом обрасцу.  
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