/назив корисника средстава/

Град Нови Сад
Градска управа за
заштиту животне средине
21000 НОВИ САД
Руменачка 110

ЗАВРШНИ ИЗВЕШТАЈ
(наративни и финансијски)
о реализацији пројекта/програма:
__________________________________________________________
(навести тачан назив пројекта/програма)

М.П.

Датум:

Одговорно лице
(име и презиме)

Место:
(потпис)

1. Подаци:
Број уговора:
Назив пројекта/програма за који су
добијена средства
Износ добијених средстава од Градске
управе за заштиту животне средине
Контакт особа за извештај

2. Извештај о реализацији пројекта/програма садржи:

1. Кратак опис пројекта/програма, са периодом реализације и циљем који је постигнут
његовом реализацијом,
2. Резултати добијени реализацијом пројекта/програма,
3. Могућност имплементације, односно коришћења резултата пројекта/програма,
4. Допринос пројекта/програма унапређењу стања у тематској области,
5. Могућност даљег развоја пројекта/програма и његова одрживост,
6. Евентуални проблеми током реализације.

3. Финансијски извештај
Уз попуњену табелу Спецификација расхода за реализацију пројекта/програма као доказ о
наменском утрошку средстава добијених од Градске управе за заштиту животне средине, у
зависности од врсте насталих трошкова, ОБАВЕЗНО СЕ ДОСТАВЉА следећа финансијска
документација:
1. копије рачуна-фактура и извода из Управе за трезор о промени стања на рачуну
(на једној страни копија рачуна а на другој страни извод),
2. копије уговора о делу и образца пореске пријаве ППП ПД, копија извода из Управе за
трезор о уплати пореза и доприноса (за учеснике у пројекту и др.)
3. други докази којима се правдају утрошена средства (набавка неопходног потрошног
материјала за реализацију пројекта/програма, уговор о изнајмљивању опреме, уговор о
закупу простора за реализацију пројекта/програма и др.)
Сва финансијска документација мора бити оверена печатом корисника средстава и потписана од
стране одговорног лица.

4. СПЕЦИФИКАЦИЈА РАСХОДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА

ВРСТА ТРОШКА

Број рачуна/фактуре,
уговора

Назив
правног/физичког
лица коме је
извршено плаћање

Број извода из
Управе за трезор и

ИЗНОС

датум трансакције

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

УКУПНО:
НАПОМЕНА:
- Описи трошкова морају бити прилагођени опису трошкова у буџету предлога пројекта/програма.
ОРГИНАЛНИ И ОВЕРЕНИ ИЗВЕШТАЈ СА ПОТРЕБНОМ ФИНАНСИЈСКОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ О УТРОШКУ СРЕДСТАВА ДОСТАВИТИ Градској
управи за заштиту животне средине, Руменачка 110, Нови Сад,

