
Прилог  Обрасца 1.  
ГРАД ЛОЗНИЦА 
Градска управа 

Одељење зa друштвене делатности 
Одсек за jавне службе 

 
РЕВИДИРАНИ БУЏЕТ Годишњег програма за 2019. 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 2019. 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 
 

__________________________________ 


