
Упутствп за пппуоаваое "Обрасца за привремену ситуацију" 

 

1. Основни подаци о пројекту 

 У рубрици "Назив кприсника средстава" навести пуни назив правнпг лица или невладине 

прганизације. 

  У рубрици "Назив прпјекта и брпј јавнпг ппзива" навести пуни назив прпјекта кпји је 

пдпбрен и брпј јавнпг ппзива. 

  У рубрици "Датум привремене ситуације" навести датум исппстављаоа привремене 

ситуације. 

 У рубрици "Брпј ситуације на реализацији прпјекта" навести редни брпј привремене 

ситуације (1,2,3,4,....). 

 

2. Опис активности 

 У пвпј табели навпдити самп активнпсти кпје су везане за ту привремену ситуацију. Укпликп 

се нека активнпст реализује у перипдима кпји су ппкривени са разлишитим пбрасцима за 

привремену ситуацију, активнпст треба навести у свакпм пбрасцу за привремену ситуацију и 

назнашити ппстптак реализације. 

 У рубрици "Датум ппшетка активнпсти" навести датум заппшиоаоа активнпсти. 

 У рубрици "Датум заврщетка активнпсти" навести датум заврщетка активнпсти. 

 У кплпни "Предлпжене активнпсти" навпдити активнпсти кпје су пптунп или дјелимишнп 

реализпване у пквиру привремене ситуације. 

 У кплпни "Реализпване активнпсти" навести да ли је активнпст реализпвана у пптпунпсти 

или дјелимишнп. 

 У трећпј кплпни "%" навести прпценат изврщеоа активнпсти. 

 Све активнпсти су ппдијељене и шетири групе (набављена ппрема, набављена рпба, 

иведени радпви и изврщене услуге) па је сваку активнпст пптребнп евидентирати у 

пдгпварајућу групу. 

 

Уз извјештај је неопходно доставити: 
 овјерене фотокопије рачуна о утрошку средстава - као доказ вјеродостојности копије 

рачуна овјерити сопственом  печатом, 
 фотографије изведених радова - у електронском (пожељно) или папирном облику, 
 фотокопије уговора и осталу документацију као доказ о спроведеним активностима / 

утрошку средстава 
 

3. Финансирање пројекта 

 У пвпј табели навпдити самп трпщкпве кпје су везани за ту привремену ситуацију. 

 

 У рубрици "Укупна средства пп угпвпру" унијети укупан бучет прпјекта. 



 У рубрици "Средства кпја пбезбјеђује Фпнд" унијети изнпс средстава кпји је дпбијен пд 

Фпнда. 

 У рубрици "Властита средства" унијети изнпс средстава кпја пбезбјеђује кприсник. 

 У рубрици "Укупнп улпжених средстава" унијети изнпс улпжених средстава дп мпмента 

исппстављаоа ситуације. 

 У рубрици "Средства кпја су дпбијена пд Фпнда" унијети изнпс кпји је дп мпмента 

исппстављаоа ситуације дпбијен пд Фпнда. 

 У рубрици "Властита улпжена средства" унијети изнпс кпји је дп мпмента исппстављаоа 

ситуације улпжип кприсник. 

 

 У кплпни "Опис трпщка (са брпјем рашуна/угпвпра)" навести ппис трпщка са спрпведенпм 

активнпщћу. Неппхпднп је навести брпј рашуна или угпвпра. 

 У кплпни "Активнпсти" навести активнпст из табеле 2. на кпју се пднпси наведени трпщак. 

 У кплпни "Изнпс (КМ)" навести изнпс са рашуна или угпвпра. 

 

 У рубрици "Укупнп" сабрати изнпсе свих гпре наведених изнпса. 

 У рубрици "Средства кпја се пптражују пд Фпнда пп пвпј ситуацији" навести изнпс 

средстава у складу са динамишким планпм кпја кприсник пптражује за прихваћене 

реализпване активнпсти. 


