
ГРАД ЛОЗНИЦА 
Градска управа 

Одељење зa друштвене делатности 
Одсек за jавне службе 

 
РЕВИДИРАНИ БУЏЕТ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗА 2017. ГОДИНУ 

 
 

Пун назив спортске организације  _________________________________________ 
 
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 :  
 

Трошкови реализације програма (бруто):  

ВРСТА ТРОШКОВА 
ЈЕД. 
МЕРЕ  БРОЈ ЈЕД. 

ЦЕНА по 
јединици УКУПНО 

Директни трошкови 
   
1. трошкови путовања и дневнице  
    за лица која непосредно   
    учествују у реализацији  
    програма    
 2. трошкови куповине опреме и    
реквизита   
 3. трошкови смештаја и исхране    
 4. Трошкови котизације за учешће   



 5. Трошкови изнајмљивања  
простора,  опреме и реквизита   
 6. хонорари лица која учествују у  
реализацији програма   
 7. транспорт опреме и реквизита   
8. осигурање    

9. финансијске услуге (банкарске и 
књиговодствене)   
10. визе   
11. ширење информација и      
комуникације (маркетинг);   набавка 
пропагандног материјала   
12. Превод докумената   
13. штампање публикација и материјала   
14. набавка средстава за опоравак 
спортиста;   
15. здравствени прегледи  спортиста и 
медицинска едукација   
16. антидопинг контрола и едукација   
17. услуге поправки и одржавања 
објеката и опреме   
18. трошкови зараде привремено 
запослених стручних лица на 
реализацији програма (бруто  зарада)   
19. трошкови спровођења јавних  
набавки    
20. набавка стручне литературе и 
компјутерских програма   
21. трошкови организације сталне  
спортске арбитраже и арбитражног 
поступка   
22. школарине и стипендије , као и 
котизације за учешће у стручном 
усавршавању   спортским стручњацима и 
стручњацима у спорту   
23. трошкови чланарина спортским  
организацијама и савезима,             
регистрације и котизације   
24. трошкови обезбеђења и лекарске 
службе на такмичењу   
25.  куповина и изнајмљивање возила   
26. трошкови суђења   
27. набавка пехара, медаља, диплома и 
сл.   
Укупни директни трошкови   
   



Индиректни трошкови носиоца 
програма (максимално 15% од укупне 
вредности програма) 
1. Зараде запослених    
2. Материјални трошкови  
(гориво,струја, вода, храна, пиће, 
алат, инвентар,материјал за 
хигијену,материјал за поправке и 
одржавање,резервни делови за 
опрему, трошкови комуналних услуга 
и други потрошни материјал)   
3. Административни трошкови   
Укупни индиректни трошкови   

 

Временски план употребе средстава: 

Висина одобрених 
средстава 

 
 

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:___________________ 

 

      
  Место и датум: _______________________________ 
 

                                                            
                                                          М.П. 

 
РУКОВОДИЛАЦ ПРОГРАМА   
 
_____________________                                                     

 
 ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ЗАСТУПАЊЕ  

                        ПОДНОСИОЦА ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА 
 

____________________ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


