
ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА ДОНАЦИЈУ/ХУМАНИТАРНУ ПОМОЋ 

 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ 

Пословно име правног лица или име и презиме 
физичког лица и име једног родитеља 

 

Правни статус (удружење, здравствена 
установа, школа, вртић, јавна комунална 
предузећа, установе социјалне заштите, 
невладине организације и остале непрофитне 
организације и слично) 

 

Адреса: 
 

 

Интернет адреса  

ПИБ:  

Матични број за правна лица/ 
број личне карте за физичка 
лица 

 

Текући рачун:  

Одговорно лице / лице овлашћено за 
потписивање 

 

Контакт особа (име и презиме, функција)  

Телефон  
Е-маил  

Основна делатност и циљеви организације  
Тражена вредност донације/хуманитарне помоћи  

Да ли је подносилац захтева био раније корисник 
донације/хуманитарне помоћи код ЈКП „Водовод и 
канализација" Обреновац? 

 

 

2. ОПИС ПРЕДМЕТА ОДНОСНО ПОТРЕБЕ ЗА ДОНАЦИЈОМ/ ХУМАНИТАРНОМ ПОМОЋИ 

Опис предмета донације/ хум.помоћи (уколико 
је у питању пружање услуге, навести место, 
време трајања, датум почетка и завршетка и 
слично) 

 

Навести да ли је предмет 
донације/хуманитарне помоћи пружање 
услуге, набавка добара или давање новчаних 
средстава 

 

Којој области припада захтев односно потреба 
за донацију или хуманитарну 

 

Којој области припада захтев односно потреба за донацију или хуманитарну помоћ?* 

Пројектовање водоводних и канализационих 
инсталација инсталација  

[   ] 

Набавка материјала за уградњу инсталација  
 

[   ] 

Уградња инсталација  [   ] 

Помоћ у организовању спортских активности 

 

[   ] 

Образовање 

(Набавка уџбеника и књига за школску децу, едукације, 
као и опреме неопходне за рад школе и дечијих вртића) 

 
[   ] 

Помоћ у организовању културних и уметничких 
манифестација и перформанса 

[   ] 

Лечење  [   ] 

Остало (навести област)  [   ] 

 
*Напомена: Означити са X област за коју је потребна донација, тј. област којој припада 
пројекат. Могуће је означити више области уколико је пројекат сложенији и намењен већем 



броју циљних група. 
 
 

Буџет 

 
Опис 
ставки 

 
Цена  

 
Други донатори 
(име) 

Други  
донатори 
(тражени 
износ) 

Други 
донатори 
(одобрен 
износ) 

Допринос ЈКП 

"Водовод и канализација" 

Обреновац 

      

      

      

      

      

      

УКУПНО      

 
Напомена: Сви износи морају бити изражени у РСД и имати урачунат ПДВ. 
 
 
 
 
          Подносилац захтева: 

М.П  ___________________ 
 

(име и презиме овлашћеног лица за потписивање) 
 
 
 
НАПОМЕНА 

Прималац донације/хуманитарне помоћи је дужан да изврши: 
Обавеза 1:  Достављање доказа да је донација/хуманитарна помоћ наменски употребљена и доказ 
да су финансијска  средства  наменски утрошена. 
Обавеза 2:  Враћање средства која су му дата уколико се не утроше, односно уколико престане 
потреба за донацијом/хуманитарном помоћи. 
 
Попуњену пријаву потписати, оверити печатом и послати на   адресу: 
ЈКП „Водовод и  канализација“ 
Обреновац Цара Лазара 3/1 
11500 Обреновац 

 


