Прилог 2.

БРОЈ ЗАХТЕВА
(ПОПУЊАВА
ФИЛМСКИ
ЦЕНТАР СРБИЈЕ)

ОБРАЗАЦ
ЗАХТЕВА ЗА ИСПЛАТУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
ИНВЕСТИТОРУ КОЈИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ПРОИЗВОДИ
АУДИОВИЗУЕЛНО ДЕЛО

Назив организације/инвеститора
Подносилац захтева

__________________________________________________
Број и датум захтева за доделу подстицајних средстава

ДАТУМ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА :_________________________

I.

ПРОЈЕКАТ

1.

Опис
Назив

1.1

Наведите наслов пројекта за који се подноси захтев за исплату подстицајних средстава ( у
даљем тексту: Захтев)

Локација(е)

1.2
Земља, регион(и), град(ови)
Наведите локацију на којој је пројекат реализован

Тражени износ за исплату подстицаних средстава

1.3

Укупни квалификовани или
прихватљиви трошкови
пројекта

< РСД >

Тражени износ
за доделу подстицаних
средстава

% износа средстава за
доделу у односу на укупне
трошкове пројекта

< РСД >

1.4

%

Детаљан опис активности

Детаљан опис сваке активности која је предузета у циљу реализације пројекта

1.5

Трајање пројекта

Наведите колико је трајала имплементација пројекта .
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II. ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА
1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ
1.

Пун правни назив (пословно име):

2.

Правна форма

3.

Матични број

4.

Порески идентификациони број

5.

Адреса

6.

Овлашћено лице

7.

Број телефона

8.

Број факса

9.

Електронска пошта

10.

Интернет адреса

IV.
ПОДАЦИ У ВЕЗИ СА РАЧУНОМ НА КОЈИ СЕ ВРШИ ИСПЛАТА
ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

___________________________________________
Број посебног наменског рачуна отвореног код Управе за трезор.

Потпис и печат подносиоца захтева

НАПОМЕНА:
Захтев за доделу подстицајних средстава на овом обрасцу подноси инвеститор,
Комисији за доделу подстицаја преко Филмског центра Србије, у року од 45 дана
након завршетка производње аудиовизуелног дела на територији Републике Србије,
уз следећу пратећу документацију:
1) извод из Агенције за привредне регистре или неког другог надлежног регистра;
2) извештај независног овлашћеног ревизора о трошковима производње аудиовизуелног
дела у Републици Србији и пословању инвеститора које се односи на конкретно
аудиовизуелно дело које је предмет захтева;
3

3) целокупну евиденцију о трошковима производње или главна књига за квалификоване
трошкове;
4) докази којима се потврђују наведени трошкови (фактуре, уговори и изводи из пословне
банке са назнаком извршеног плаћања и сл.);
5) списак чланова филмске и глумачке екипе;
6) доказ о укупно утрошеним средствима на територији Републике Србије, а у складу са
позитивним прописима Републике Србије;
7) оверену изјаву инвеститора да су подаци у документима тачни и истинити;
8) број рачуна инвеститора који је отворен у Републици Србији, на који треба извршити
уплату подстицајних средстава.
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