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                                                                                  ПРИЛОГ 10. 
Образац НИ 
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БАЊА ЛУКА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДСКА УПРАВА
Одјељење за друштвене дјелатности 









НАРАТИВНИ ИЗВЈЕШТАЈ 
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМ / ПРОЈЕКАТА 








НАЗИВ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА ГРАДА БАЊАЛУКА: ____________________________________________________________________

ИЗНОС ДОЗНАЧЕНИХ СРЕДСТАВА: _____________________________ КМ

БРОЈ РЈЕШЕЊА О СУФИНАНСИРАЊУ: ______________________________




Бања Лука


ОБРАЗАЦ – НИ
за наративни извјештај реализације програма/пројекта

Назив сврхе одобрених средстава: 
______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Кратак опис
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Циљ и циљна група (корисници пројекта)
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Наведите укупне квантитативне и квалитативне резултате пројекта
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Временски интервал у којем су активности реализоване (наведите датум почетка и завршетка реализације програма/пројекта)

Од ___.___.______. год. до ___.___._____. год.

Ефекти финансирања програма/пројекта
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Напомена¹
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

¹У овом дијелу можете навести додатне информације по вашем избору и/или побројати материјале које нам достављате у прилогу извјештаја (брошуре, фотографије, видео-записе, прес клипинг и сл.).
                                                                                                    
							                                                     Потпис овлаштеног лица
Бања Лука, _____________. 20_____. године                           М. П.                         ________________________________


Л Е Г Е Н Д А

Назив сврхе одобрених средстава – Назив сврхе одобрених средстава (нпр. организација спортских турнира, манифестација, набавка спортске опреме, припреме спортиста и сл.). 

Кратак опис – Кратак опис наведене сврхе одобрења средстава. 

Вријеме одржавања – Датум или период одржавања (тачка 3. овог обрасца односи се само на организацију спортских манифестација). 

Циљ и циљна група – Кратко описати циљ предмета и циљну групу за који су одобрена средства (такмичење, омасовљење, промоција, награде, усавршавање и сл., као и број учесника, узрасну категорију и сл.)

	 Наведите укупне квантитативне и квалитативне резултате пројекта – Образложити важне ставке које нису обухваћене у првих пет тачака обрасца, а потребни их је истаћи (нпр. међународни/републички/локални карактер; број учесника, екипа, земаља учесница; реализација).


Ефекти финансирања програма/пројекта - Навести ефекте који су производ финансијске подршке, кратак опис доприноса одобрења средстава, додатне информације или обавјештења везана за реализацију утрошка средстава. 



