ГРАДСКА УПРАВA ГРАДА ПАНЧЕВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

ОБРАЗАЦ „МНФ1“
Назив програма/пројеката

_____________________________________________________________________________________
Назив подносиоца предлога програма/пројеката

____________________
Место

__________________________
Број - попуњава Спортски савез Панчево

1. ПОДАЦИ О ПОДНОСОЦУ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА
Р.бр.
1.
2.
3.

Пун назив:
Скраћени назив:
Седиште и адреса:

4.

Број телефона:

5.

Факс:

6.

И-мејл:

7.

Интернет страна (Web страна):

8.
9.

Број жиро рачуна и назив и адреса банке:
Порески идентификациони број (ПИБ):

10.

Матични број:

11.
12.

Особа за контакт:
Година оснивања:

13.

Име и презиме и функција лица
овлашћеног за заступање (потписник
УГОВОРА)
Решење о испуњености услова за
обављање делатности (број, датум, орган)
Чланство у територијалним и гранским
спортским савезима
Да ли постоје ограничења у коришћењу
имовине (стечај, ликвидација, забрана
обављања делатности)
Да ли је организација у последње две
године правноснажном одлуком кажњена
за прекршај или привредни преступ везан
за њену делатност

14.
15.
16.

17.

18.

19.

Да ли организација има блокаду рачуна,
пореске дугове или дугове према
организацијама социјалног осигурања
Назив програма који је у претходној
години финансиран и датум подношења
извештаја

2. ПРОЈЕКАТ/ПРОГРАМ ЈЕ НАМЕЊЕН (навести популацију или циљну групу,
старосну структуру и број корисника и територију која ће пројектом/програмом бити обухваћена)

3. КРАТАК САДРЖАЈ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА ПРОЈЕКТА (циљеви, задаци,
ризици и време трајања програма/пројекта)

4. ЦИЉ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА

РЕСУРСИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА

5.
1.

ВРСТА РЕСУРСА
Искуство реализатора у
реализацији
програма/пројекта

2.

Спортски објекти

3.

Спортска опрема и
реквизити

4.

Остало

РАСПОЛОЖИВО

НЕДОСТАЈЕ

6. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ :
ИЗВОР ПРИХОДА
Министарство омладине и спорта:

Висина планираних средстава

Друга министарства/државни органи:
Град:
Аутономна покрајина Војводина:
Спортски савез Панчево:
Сопствена средства:
Остали извори (СПОНЗОРИ,
ДОНАТОРИ И ПРИЈАТЕЉИ КЛУБА):
УКУПНИ ПРИХОДИ:

У____________, дана

. .2013. године
потпис
МП
______________________________

МОЛИМО ДА СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ОБАВЕЗНО ДОСТАВИТЕ:
Испуњен ОБРАЗАЦ „МНФ1“
Копију решења о регистрацији - АПР
Копију депо картона банке
Копију Потврде о пријему одобреног финансијског извештаја за 2011. годину са
прегледом исказаних позиција
o Потврда о искуству реализатора програма/пројекта
o За запослена или ангажована лица од стране клуба доставити уговор (Уговор о
раду, Уговор о делу и др.)

o
o
o
o

