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   ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД – УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ  

         Oдељењу за буџет  
            - за Председника Градске општине - 

 
улица Македонска број 42 
Б Е О Г Р А Д 
 
 
 
 
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 
1. када су подносиоци захтева физичка лица 

 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. 
 

2. када су подносиоци захтева правна лица 
 Доказ о регистрацији правног лица (решење о оснивању, Статут  и остала документа у случају да је било 

статусних промена, пресељења, промена лица овлашћеног за заступање); 
 Доказ о поседовању рачуна - фотокопија рачуна, картон депонованих потписа; 
 доказ да подносилац захтева или његов оснивач нису у могућности да финансирају тражене активности ( 

потврда, копија плана јавних набавки за текућу годину, позивно писмо и сл.); 
 Спецификација трошкова, уз обавезно навођење свих извора финансирања, тј. укупна вредност 

манифестације/програма/акције, износ средстава који се тражи од  Градске општине Стари град, износ 
средстава обезбеђен из других извора и називе свих организација које учествују у финансирању са износом 
тражених средстава. 
 

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.  


