
 

 

OPŠTINA ULCINJ 
KOMISIJA ZA RASPODJELU SREDSTAVA  
NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 

 
 
 
 
Na osnovu Ugovora potpisanog sa Opštinom Ulcinj, br. ______________, od _________ 2016. 
godine, član 3 stav 6, NVO “___________________________” dostavlja sledeći finalni izvještaj 
Komisiji za raspodjelu sredstava za projekte nevladinih organizacija: 
 
 

NARATIVNI IZVJEŠTAJ 
 

za projekat  “______________________________________” 
 
 
■ CILJEVI projekta: 
 
 
 
 
 
 
 
■ Ciljne grupe projekta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ Realizacija projektnih aktivnosti (Aktivnosti i rezultati) 

 



 
FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ 

 

 
 

Opis aktivnosti Jed. 
mjere 

Broj 
jed. mj. 

Jedinična 
Cijena 
(Euro) 

Ukupan 
iznos 
(Euro) 

Iznos 
tražen od 
Opštine 
(Euro) 

Odobreno 
od  

OPŠTINE 
(Euro) 

 
 

POTROŠENO 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

UKUPNO   
      

 
 
 
 

                           M.P. Koordinator projekta: 
   

___________________ 
 

 

Nevladina organizacija – korisnik sredstava, dužna je dostaviti Komisiji detaljan finansijski izvještaj o 
utrošenim sredstvima, sa kopijama računa, ugovora i izvoda banke po kojima su plaćani. 


	od: 
	2016: 
	fill_3: 
	undefined: 
	CILJEVI projekta: 
	Ciljne grupe projekta: 
	Realizacija projektnih aktivnosti Aktivnosti i rezultat: 
	Opis aktivnostiRow1: 
	Jed mjereRow1: 
	Broj jed mjRow1: 
	fill_5: 
	Ukupan iznos EuroRow1: 
	Iznos tražen od Opštine EuroRow1: 
	Odobreno od OPŠTINE EuroRow1: 
	POTROŠENORow1: 
	Opis aktivnostiRow2: 
	Jed mjereRow2: 
	Broj jed mjRow2: 
	fill_13: 
	Ukupan iznos EuroRow2: 
	Iznos tražen od Opštine EuroRow2: 
	Odobreno od OPŠTINE EuroRow2: 
	POTROŠENORow2: 
	Opis aktivnostiRow3: 
	Jed mjereRow3: 
	Broj jed mjRow3: 
	fill_21: 
	Ukupan iznos EuroRow3: 
	Iznos tražen od Opštine EuroRow3: 
	Odobreno od OPŠTINE EuroRow3: 
	POTROŠENORow3: 
	Opis aktivnostiRow4: 
	Jed mjereRow4: 
	Broj jed mjRow4: 
	fill_29: 
	Ukupan iznos EuroRow4: 
	Iznos tražen od Opštine EuroRow4: 
	Odobreno od OPŠTINE EuroRow4: 
	POTROŠENORow4: 
	Opis aktivnostiRow5: 
	Jed mjereRow5: 
	Broj jed mjRow5: 
	fill_37: 
	Ukupan iznos EuroRow5: 
	Iznos tražen od Opštine EuroRow5: 
	Odobreno od OPŠTINE EuroRow5: 
	POTROŠENORow5: 
	Opis aktivnostiRow6: 
	Jed mjereRow6: 
	Broj jed mjRow6: 
	fill_45: 
	Ukupan iznos EuroRow6: 
	Iznos tražen od Opštine EuroRow6: 
	Odobreno od OPŠTINE EuroRow6: 
	POTROŠENORow6: 
	Opis aktivnostiRow7: 
	Jed mjereRow7: 
	Broj jed mjRow7: 
	fill_53: 
	Ukupan iznos EuroRow7: 
	Iznos tražen od Opštine EuroRow7: 
	Odobreno od OPŠTINE EuroRow7: 
	POTROŠENORow7: 
	Opis aktivnostiRow8: 
	Jed mjereRow8: 
	Broj jed mjRow8: 
	fill_61: 
	Ukupan iznos EuroRow8: 
	Iznos tražen od Opštine EuroRow8: 
	Odobreno od OPŠTINE EuroRow8: 
	POTROŠENORow8: 
	Opis aktivnostiRow9: 
	Jed mjereRow9: 
	Broj jed mjRow9: 
	fill_69: 
	Ukupan iznos EuroRow9: 
	Iznos tražen od Opštine EuroRow9: 
	Odobreno od OPŠTINE EuroRow9: 
	POTROŠENORow9: 
	Opis aktivnostiRow10: 
	Jed mjereRow10: 
	Broj jed mjRow10: 
	fill_77: 
	Ukupan iznos EuroRow10: 
	Iznos tražen od Opštine EuroRow10: 
	Odobreno od OPŠTINE EuroRow10: 
	POTROŠENORow10: 
	Opis aktivnostiRow11: 
	Jed mjereRow11: 
	Broj jed mjRow11: 
	fill_85: 
	Ukupan iznos EuroRow11: 
	Iznos tražen od Opštine EuroRow11: 
	Odobreno od OPŠTINE EuroRow11: 
	POTROŠENORow11: 
	Jed mjereUKUPNO: 
	Broj jed mjUKUPNO: 
	fill_92: 
	Ukupan iznos EuroUKUPNO: 
	Iznos tražen od Opštine EuroUKUPNO: 
	Odobreno od OPŠTINE EuroUKUPNO: 
	POTROŠENOUKUPNO: 
	Koordinator projekta: 


