
 
Република Србија 
ГРАД ЛОЗНИЦА 
ГРАДСКО ВЕЋЕ                             
Број: 06-1-4/18- II                       
Датум:  15.01.2018.  
Лозница 
 
 Градско веће града Лознице на 61. редовној седници одржаној дана 15.01.2018. године 
разматрајући предлог Стручне комисије за преглед и оцену поднетих предлога 
годишњих/посебних програма спортских организација и расподелу средстава у области 
спорта из буџета града Лознице, са седнице Комисије одржане дана 12.01. 2018. године, на 
основу члана 117. став 1. тачка 5. Закона о спорту ( ''Сл. гласник РС'' бр. 10/2016), члана 26. 
став 7. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес 
у области спорта на територији града Лознице (''Сл. лист града Лознице'' бр. 1/17), расписаног 
Јавног обавештења број 06-18-18/17-II од 30.05.2017. године, члана 2. тачка 40. и члана 34. 
Одлуке о Градском већу (''Сл. лист града Лознице'' бр. 20/08) доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
о одобравању висине средстава за реализацију годишњих програма организација у 

области спорта за 2018. годину 
 

 I Одобрава се висина средстава за реализацију годишњих програма организација у 
области спорта за 2018. годину, у складу са Предлогом сa висинoм средстава за реализацију 
годишњих програма организација у области спорта за 2018. годину стручне Комисије за 
преглед и оцену поднетих предлога годишњих/посебних програма спортских организација и 
расподелу средстава у области спорта из буџета града Лознице, са седнице Комисије одржане 
дана 12. 01. 2018. године и то за: 
 

1. Ф.К '' Лозница “ Лозница, средства у износу од 6.000.000 динара 

2. Ф.К. ''Лук-Компензатори“ Воћњак, Лозница, средства у износу од 140.000 динара 
3. Ф.К ''Младост'' Брезјак,  средства у износу од  140.000 динара 
4. ФК ''Прва искра''Руњани, средства у износу од 200.000  динара 
5. ФК ''Борац'' Козјак, средства у износу од 200.000  динара 
6. ФК ''Студенац'' Горња Ковиљача, средства у износу од 140.000  динара 
7. ФК ''Синђелић'' Липница, средства у износу од 320.000  динара 
8. ФК ''Слога'' Липнички Шор, средства у износу од 200.000  динара 
9. ФК ''Борац''Лешница средства у износу од 750.000 динара 
10. ФК ''Те-Гучево'' Трбушница, средства у износу од 140.000  динара 
11. ФК ''Слога'' Стража, средства у износу од 200.000  динара 
12. ФК ''Слога'' Коренита, средства у износу од 140.000 динара 
13. ФК ''Антимон'' Зајача, средства у износу од 200.000  динара 
14. ФК ''Младост''Д.Добрић, средства у износу од 320.000 динара 
15. ФК ''Милан Орлић'' Ново Село, средства у износу од 200.000 динара 
16. ФК ''Раднички-Стобекс'' Клупци, средства у износу од 750.000 динара 
17. ФК ''Јадар 1961'' Горњи Добрић, средства у износу од 140.000  динара 
18. ФК ''Јадар 07'' Лозница средства у износу од 100.000  динара 
19. ФК ''Хајдук'' Рибарица, средства у износу од 140.000  динара 
20. ФК ''Цер'' Ј. Лешница, средства у износу од 320.000 динара 
21. ФК ''Јелав'' Јелав, средства у износу од 140.000  динара 
22. ФК ''Подриње'' Лозничко Поље у износу од 450.000 динара 
23. ФК ''Видојевица'' Лешница, средства у износу од 320.000 динара 
24. ФК ''Младост'' Лозница, средства у износу од 140.000 динара 
25. ФК ''Јадар'' Ступница у износу од 200.000 динара 



26. МКК ''Лозница'' Лозница, средства у износу од 2.000.000 динара 
27. ЖКК ''Лозница'' Лозница, средства у износу од 2.300.000 динара 
28. МРК ''Лозница'' Лозница, средства у износу од 2.600.000 динара 
29. ЖРК ''Лозница-Град'' Лозница, средства у износу од 1.700.000 динара 
30. ОРК ''Лозница'' Лозница у износу од 1.000.000 динара 
31. РК ''Гучево'' Б. Ковиљача у износу од 550.000 динара 
32. ОК ''Пролетер'' Лозница, средства у износу од 950.000 динара 
33. ОК ''Лозница'' Лозница, средства у износу од 2.300.000 динара 
34. Карате клуб ''Лозница'' Лозница у износу од 280.000 динара 
35. Карате клуб ''Гучево'' Бања Ковиљача, средства у износу од 280.000 динара 
36. Карате клуб ''Јадар'' Драгинац, средства у износу од 200.000 динара 
37. Карате клуб ''Шампиони Бања Ковиљача'' Бања Ковиљача 200.000 динара 
38. Карате клуб ''Херкулес'' Лозница у износу од 50.000 динара 
39. Шаховски клуб ''Лешница'' Лешница у износу од 100.000 динара 
40. Шаховски клуб ''Клупци 75'' Клупци у износу од 150.000 динара 
41. Шаховски клуб ''Слога'' Л. Шор у износу од 150.000 динара 
42. Шаховски клуб ''Лозница-Град'' Лозница у износу од 170.000 динара 
43. Шаховски клуб ''Учитељ Љубо'' Лозница у износу од 50.000 динара 
44. Боксерски клуб ''Лозница'' Лозница у износу од 2.600.000 динара 
45. Боксерски клуб ''Рокица'' Лозница у износу од 400.000 динара 
46. Боксерски клуб ''Вукови са Дрине'' Лозница у износу од 200.000 динара 
47. Теквондо клуб ''Тае-Ло'' Брезјак Лозница у износу од 100.000 динара 
48. Теквондо клуб ''Лозница'' Лозница у износу од 100.000 динара 
49. Нинђуцу клуб ''Bujinkan dojo shadow warrior togakure ryu ninjutsu'' Лозница у износу од 

50.000 динара 
50. Клуб реалног аикидоа ''Гимназион'' Лозница у износу од 180.000 динара 
51. ООСР ''Дрина'' Лозница у износу од 170.000 динара 
52. Клуб за олимпијско дизање тегова ''Ас'' Лозница у износу од 200.000 динара  
53. Ју јутсу клуб ''Лозница у износу од 100.000 динара 
54. Тениски клуб ''Сет'' Л. Шор у износу од 40.000 динара 
55. Стонотенисерски клуб '' Лешница'' Лешница у износу од 120.000 динара 
56. Стрељачки клуб ''Соколови'' Лозница у износу од 250.000 динара 
57. Рагби клуб ''Лозница у износу од 250.000 динара 
58. Аикидо клуб ''Марумеро'' Лозница у износу од 50.000 динара 
59. Планинско бициклистичко друштво ''Бицикло''Лозница у износу од 50.000 динара 

60.Планинарски клуб ''Гучево'' Лозница у износу од 170.000 динара 
 

II Ово Решење биће истакнуто на огласној табли Градске управе града Лознице и на 
интернет сајту града Лознице www.loznica.rs  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.loynica.rs/


 
 
 
 



  

 
 

 



Прилог  Обрасца 1.  
ГРАД ЛОЗНИЦА 
Градска управа 

Одељење зa друштвене делатности 
Одсек за jавне службе 

 
РЕВИДИРАНИ БУЏЕТ Годишњег програма за 2018. годину  

 
 
Пун назив спортске организације  ____________________________________________________ 
 
ПИБ ____________________ , Мат. бр. _______________________________________________ 
 
Седиште и адреса  ________________________________________________________________ 
 
Особа за контакт (име и презиме, адреса, мејл, телефон и мобилни телефон): 
 
________________________________________________________________________________ 
 

Потребна средства за реализацију програма: 
 

ОЧЕКИВАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА Висина планираних средстава 

Министарство омладине и спорта  

Друга министарства/државни органи (навести 
који) 

 

Буџет града Лознице  
 

Спортски савез  

Сопствена средства  

Спонзори (који)  

Донатори (који)  

Остали извори   

УКУПНИ ПРИХОДИ :  

 
Укупни трошкови реализације програма: 

 

ВРСТА ТРОШКОВА 

ЈЕД. 

МЕРЕ  

БРОЈ 

ЈЕД.  

ЦЕНА по 

јединици 

УКУПНО 

ПЛАНИРАНО УТРОШЕНО ПРЕОСТАЛО 

Директни трошкови       

1. трошкови путовања (превоз) за 

спортисте и спортске стручњаке 

који непосредно учествују у 

реализацији програма        

2.трошкови путовања (превоз) за 

друга лица која непосредно 

учествују у реализацији програма       

3. трошкови куповине спортске 

опреме (дресови, тренерке, 

торбе, лопте и др.) и реквизита       

4.трошкови куповине остале 

основне опреме потребне за 

непосредну реализацију 

програма (струњаче, чамци, 

једрилице, гимнастичке справе, 

кошеви, голови и др.)       



5. трошкови смештаја и исхране        

6. Трошкови котизације за учешће 

на такмичењу       

7. Трошкови изнајмљивања  

простора       

8.трошкови изнајмљивања 

опреме и реквизита       

9.трошкови прилагођавања 

спортског објекта захтевима 

одржавања одређеног такмичења       

10. хонорари лица која учествују у  

реализацији програма     

(хранарина и др.)       

11. транспорт опреме и реквизита       

12. осигурање и осигурање 

врхунских спортиста, спортских 

стручњака и спортиста 

репрезентативаца (чл.21. Закона 

о спорту)       

13. осигурање опреме потребне 

за непосредну реализацију 

програма       

14. финансијске услуге 

(банкарске  

и књиговодствене)       

15. визе       

16. ширење информација и  

комуникације        

17.маркетинг и набавка 

пропагандног материјала       

18. Превод докумената       

19. штампање публикација и  

материјала       

20. набавка средстава за 

опоравак спортиста, преписана 

од стране овлашћеног доктора;       

21. здравствени прегледи  

спортиста лечење спортиста и 

медицинска едукација       

22. антидопинг контрола и 

едукација       

23.спровођење екстерне ревизије 

реализације програма       

24. трошкови зараде лица 

запослених на реализацији 

програма (бруто зарада)       

25.  спровођења јавних набавки        

26. набавка стручне литературе и  

компјутерских програма       

27. трошкови организације сталне  

спортске арбитраже и 

арбитражног поступка       



28. школарине и стручно 

усавршавање, као и котизације за 

учешће у стручном усавршавању 

спортским стручњацима  и 

стручњацима у спорту       

29. чланске обавезе према 

међународној федерацији       

30. трошкови обезбеђења и 

лекарске службе на такмичењу       

31.  куповина и изнајмљивање 

возила       

32. набавка пехара, медаља, 

диплома и сл.       

33.дневнице спортиста и 

спортских стручњака који 

учествују на припремама, 

односно међународном 

такмичењу       

34.дневнице других лица који 

учествују у реализацији програма       

35.превоз опреме и реквизита       

36.лекови, суплементи и 

медицинска помагала       

37.набавка канцеларијске опреме 

(компјутер, телефон, штампач, 

телевизор, пројектор и сл.)       

38.набавка канцеларијског 

материјала неопходног за 

реализацију програма )оловке, 

папир и  др.)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.трошкови за активности 

повезане са портом деце (врсте и 

подврсте трошкова).        

Укупни оправдани  директни 

трошкови       

 

Индиректни трошкови носиоца 

програма (максимално 15% од 

оправданих директних 

трошкова)     

1. Зараде запослених код 

носиоца програма који не 

реализују непосредно пограмске 

активности     

2. остали трошкови  (трошкови 

комуналних услуга, птт 

трошкови, фотокопирање, 

интернет и други потрошни 

материјал)     

3. Индиректни трошкови за 

активности повезане са портом 

деце (врсте и подврсте трошкова)      



Укупни оправдани индиректни 

трошкови     

УКУПНО 

     

     

Укупни директни и индиректни 

трошкови за активности повезане 

са спортом деце -најмање 15% од 

укупних трошкова     

 
Динамички план коришћења средстава: 
За прву половину године максимално  50% од укупног буџета програма. 
 
Временски план употребе средстава: 
 

Висина одобрених 

средстава за 2018. годину 

 

 

Рокови за уплату средстава 

(рате – време и висина) 

1. рата до _____________ _  Висина: ___________________ 

2. рата до _______________ Висина: ___________________ 

3. рата до _______________ Висина: ___________________ 

4. рата до _______________ Висина: ___________________ 

5. рата до _______________ Висина: ___________________ 

6. рата до _______________ Висина: ___________________ 

7. рата до _______________ Висина: ___________________ 

8. рата до _______________ Висина: ___________________ 

9. рата до _______________ Висина: ___________________ 

10. рата до ______________ Висина: ___________________ 

11. рата до ______________ Висина:___________________ 

12. рата до ______________ Висина:___________________ 

 
 

РЕВИДИРАНИ БУЏЕТ ПРОГРАМА: 
 
Укупна вредност програма   _______________________________________ РСД 
 
Сопствена средства ______________________________________________ РСД 
 
Средства буџета Града ____________________________________________ РСД 
 
 
 Место и датум: ______________________________                                                  

                                                                  
М.П. 

РУКОВОДИЛАЦ ПРОГРАМА   
 
_____________________                                                      
 

 
 ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ЗАСТУПАЊЕ  

                        ПОДНОСИОЦА ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА 
 

__________________________________ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


