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П   Р   И   Ј  А   В   А 

 

Студентска организација  

   
 Статус 

Студентско представничко тијело  

Самостална студентска организација  

Асоцијација студентских организација  

Остали облици организовања студената  

 
Подаци о подносиоцу пријаве програма или пројекта 

Оснивач  

Година оснивања  

Адреса студентске организације  

Телефон/факс  

Интернет адреса; е-маил  

Број чланова студентске организације  

Одговорна особа  

Матични број студентске организације  

ЈИБ   

Пословна банка  

Број жирорачуна  

 

Назив пројекта или  
програма 

 

Област  
- члан 5. Правилника  

 

 
Опис програма или пројекта 

 
Општи опис: 
 
- организациони одбор; подаци о члановима одбора, са приложеним копијама лк, 
- опис програма или пројекта (план активности), 
- методе и врсте активности за провођење програма или пројекта, 
- документација о програму или  пројекту ( планови, цртежи, пројекције и сл), 
- корисници обухваћени програмом или пројектом, број и структура, 
- циљеви који се постижу провођењем предложеног програма или пројекта, 
- очекивани резултати; процјена о мјерљивости резултата, 
- индикатори успјеха, 
- традиција програма или пројекта, 
- датум почетка и завршетка, односно вријеме трајања програма или пројекта, 
- мјесто извођења, 
- афирмативне  информације о учесницима (институцијама, појединцима; партнерима), 
- финансијски план,  
- начин информисања студената и јавности о реализацији пројекта, план информисања, 
- остало 

Напомена : За сваку од горе наведених ставки дати образложење у посебним, одвојеним 
пасусима. У случају да поједина ставка није одредива, или није предвиђена планом пројекта, 
потребно је то посебно назначити. 
 
    
 



Спецификација предвиђених трошкова програма:           
 

Опис ставке јед. мјере цијена по ј.м. укупно 

Набавка, дизајн и штампање материјала – таксативно побројане 
по појединим ставкама 

   

Рачунарска и друга опрема (само за пројекте с дугорочним ефектима)    

Ауторски хонорари    

Инструкторски хонорари    

Накнаде по уговорима    

Трошкови других услуга    

Трошкови закупа просторија за трибине, предавања, обуке, и сл.    

Котизације, улазнице и сл.    

Трошкови смјешатаја активиста / учесника     

Трошкови хране и пића активиста / учесника     

Трошкови превоза активиста / учесника    

Поштарина, телефон    

Остало    

Укупно    

Напомена : Уз спецификацију се прилаже сва расположива документација. 
Код ставке Набавка, дизајн и штампање материјала, и код ставке Рачунарска и друга 
опрема, потребно је навести све подставке (са припадајућим финансијским износима). 
 
 

Вријеме у којем се очекује дознака средстава   

 
 
Подаци о изворима финансирања, уговореним или у преговорима; финансијска конструкција: 

Опис ставке Уговорено / 
обезбјеђено 

У преговорима / планирано 

Средства универзитета   

Средства спонзора и донатора   

Средства из осталих извора   

Властити рад и средства    

Средства Министарства просвјете и културе   

Укупно   

Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве које нису документоване, или нису написане на 
рачунару, као и пријаве које нису попуњене, овјерене и потписане од овлаштеног лица, неће 
бити разматране. 
 
 
 
        Датум подношења пријаве                                    МП                                                Подносилац 


