
ОБРАЗАЦ БР.2 

 
Потребна средства за реализацију програма 

 
ИЗВОРИ ПРИХОДА Планирана средства 
Општина/град ____________  
Друге јавне власти  (навести који)  
Надлежни спортски савез  
Сопствена средства  
Спонзори (који)  
Донатори (који)  
Остали извори   
УКУПНИ ПРИХОДИ  
 

 

Укупни трошкови за реализацију програма: 

 

ВРСТА ТРОШКОВА ЈЕД. МЕРЕ  
БРОЈ 
ЈЕД.  

ЦЕНА по 
јединици УКУПНО 

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     

11. транспорт опреме и 
реквизита     

12. осигурање врхунских 
спортиста и спортских 
стручњака (члан 21. Закона о 
спорту)     

13. осигурање опреме потребне 
за непосредну реализацију 
програма     

14. осигурање учесника 
такмичења     

15. финансијске услуге 
(банкарске и књиговодствене)     

16. визе     



17. ширење информација и 
комуникације      

18. маркетинг и набавка 
пропагандног материјала     

19. превод докумената     

20. штампање публикација и 
материјала     

21. набавка средстава за 
опоравак спортиста, преписана 
од стране овлашћеног доктора     

22. здравствени прегледи 
спортиста и медицинска 
едукација     

23. антидопинг контрола и 
едукација     

24. спровођење екстерне 
ревизије реализације програма     

25. трошкови зараде лица 
запослених на реализацији 
програма (бруто зарада)     

26.  спровођење јавних набавки      

27. набавка стручне литературе 
и компјутерских програма     

28. школарине и стручно 
оспособљавање, као и 
котизације за учешће у 
стручном усавршавању  
спортским стручњацима и 
стручњацима у спорту     

29. чланске обавезе према  
надлежном националном 
спортском савезу     



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 спортском такмичењу     

34. дневнице других лица која 
учествују у реализацији 
програма     

35. лекови, суплементи и 
медицинска помагала     

36. набавка канцеларијске 
опреме (компјутер, телефон, 
штампач, телевизор, пројектор и 
сл.) неопходне за реализацију 
програма     

37. набавка канцеларијског 
материјала неопходног за 
реализацију програма (оловке, 
папир и др.)     

38. трошкови котизације за 
организацију спортског 
такмичења     

Укупни оправдани директни 
трошкови     

Индиректни трошкови 
носиоца програма 
(максимално 15% од 
оправданих директних 

    



трошкова) 

1. зараде запослених код 
носиоца програма који не 
реализују непосредно 
програмске активности     

2. остали трошкови (трошкови 
комуналних услуга, ПТТ 
трошкови, интернет,  набавка 
канцеларијског материјала и 
сл.)     

Укупни индиректни трошкови     

УКУПНО     

 
НАПОМЕНА: Наведени финансијски план програма садржи могуће (допуштене) 
финансијске трошкове, у оквиру којих су наведени дозвољени трошкови по врстама 
трошкова. Сваку врсту трошкова треба поделити на подврсте (нпр. 1. на 1.1, 1.2, 1.3), у 
зависности од природе трошка. На пример: трошкове путовања разделити према виду 
превоза и да ли је у земљи или иностранству; бруто зараде лица запослених на реализацији 
програма разделити према називима радних места, односно улози у реализацији програма; 
набавку спортске опреме разделити на врсту опреме (патике, дресови, шортсеви, 
тренерке, мајице, јакне, лопте, торбе) итд. Финансијски план програма може бити 
приложен и као посебна ексел табела. 
 
 

10.4. Динамички план коришћења средстава 
 
 10.5. Учешће на спортском такмичењу (рекапитулација трошкова) 

– Трошкови припрема за такмичење 
– Трошкови учешћа на такмичењу  
 

1. Како ће реализовање програма бити медијски подржано 
 
 
 

2. Место такмичења у календару такмичења надлежног спортског савеза (код 
програма организације спортског такмичења) 

 
 

3. Посебне напомене: 
 


