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ДЕО 1 

 

ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ НОСИОЦУ ПРОГРАМА 

 

Пун назив  

Скраћени назив  

Седиште и адреса  

Број телефона  

Факс  

И-мејл  

Интернет страна (веб 

страна) 

 

Број жиро рачуна и назив и 

адреса банке 

 

Порески идентификациони 

број 

 

Особа за контакт (име, 

презиме, адреса, мејл, 

телефон, мобилни 

телефон) 

 

Грана/област спорта  

Правни статус  

Категорија спорта у 

Националној 

категоризацији  спортова 

 

Ранг спортске 

организације према 

Категоризацији спортских 

организација у 

општини/граду 

 

Година оснивања  

Орган код кога је 

организација регистрована 

 



и регистарски број 

Име и презиме, функција, 

датум избора и дужина 

мандата лица овлашћеног 

за заступање, адреса, мејл, 

телефон, мобилни телефон 

 

Име и презиме 

председника органа управе 

организације, адреса, мејл 

и телефон 

 

Чланство у надлежном 

националном спортском 

савезу 

 

Број регистрованих  и број 

категорисаних (по 

категоријама) спортиста 

 

Број регистрованих и број 

категорисаних (по 

категоријама) спортских 

стручњака 

 

Укупан број запослених  

Број непосредних и 

посредних чланова 

организације 

 

Датум одржавања 

последње Изборне 

скупштине 

 

Датум одржавања 

последње седнице 

Скупштине 

 

Укупни приходи у 

претходној години  

 

Планирани приходи у 

текућој години 

 



Да ли  постоје ограничења 

у коришћењу имовине и 

обављању делатности 

(стечај,  ликвидација, 

забрана обављања 

делатности) 

 

Да ли организација има у 

току судске и арбитражне 

спорове (које и вредност 

спора) 

 

Да ли је организација у 

последње две године 

правноснажном одлуком 

кажњена за прекршај или 

привредни преступ у вези 

са својим финансијским 

пословањем, коришћењем 

имовине, раду са децом и 

спречавањем негативних 

појава у спорту 

 

Да ли организација има 

блокаду рачуна, пореске 

дугове или дугове према 

организацијама социјалног 

осигурања 

 

Назив програма који је у 

претходној години 

финансиран из јавних 

прихода,  датум 

подношења извештаја и да 

ли је реализација програма 

позитивно оцењена 

 

 



ДЕО 2 

 

Област потреба  и интереса грађана  на коју се посебни програм 

односи (заокружити): 

1) обезбеђење услова и организовање спортских кампова за спортски 

развој талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног 

рада са њима – члан 137. став 1. тачка 4) Закона о спорту;  

2) унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног 

спортско-здравственог образовања спортиста, посебно младих, 

укључујући и антидопинг образовање – члан 137. став 1. тачка 9) 

Закона о спорту; 

3) спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и 

недолично понашање, намештање спортских резултата и др.) – члан 

137. став 1. тачка 11) Закон о спорту; 

4) рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских 

објеката у државној својини чији је корисник јединица локалне 

самоуправе и спортских објеката у својини јединице локалне 

самоуправе кроз одобравање њиховог коришћења за спортске 

активности и доделу термина за тренирање учесницима у систему 

спорта – члан 137. став 1. тачка 15) Закон о спорту. 

 

 

1. Назив програма 

 

 

2. Локација(е) (навести све локације на којима се програм реализује) 

 

 

3. Средства из буџета општине Житорађа 

 

 

Уксжнж епоцковж 

жпогпама 

Спгдрева 

ожцежнг/гпада 

% сксжнжу епоцкова 

којг тжнанржпа 

ожцежна/гпад 

 

 

  

 

 

4. Кратак садржај (опис) програма (највише једна страна) – укратко 

представити: дужину трајања програма, циљеве, партнере, циљне 

групе, крајње кориснике, резултате, основне активности: 

 



5. Циљеви програма (на максимално једној страни формулисати 

опште и посебне циљеве): 

 

5.1. Опцтж фжљгвж 

5.2. Поргбнж фжљгвж (рвпуа ппогпама) 

 

6. Оправданост програма: 

 

6.1. Како рг ппогпам склапа с орновнг фжљгвг ж ппжопжтгтг 

Нафжоналнг ртпатггжјг паевоја рпопта ж Ппогпам паевоја рпопта с 

опцтжнж Жжтопађа 

6.2. Ппоблгмж ж могсћг ппгппгкг еа пгалжеафжјс ппогпама 

6.3. Цжљнг гпспг ж ппофгњгн бпој джпгктнжу ж жнджпгктнжу копжрнжка 

6.4. Раелоеж еа одабжп фжљнжу гпспа ж актжвнортж 

6.5. Повгеанорт ппогпама ра фжљнжм гпспама 

6.6. Кпжтгпжјсмж еа одабжп рпоптжрта којж схгртвсјс с пгалжеафжјж 

ппогпама опганжеовања рпоптрког кампа 

 

7. Детаљан опис активности којима ће се програм реализовати  – 

оенахгњг ж опжр раморталнжу ппогпамркжу фглжна ж актжвнортж; 

навгртж упонолоцкж рвг актжвнортж којг ћг рг пгалжеоватж с 

оквжпс ппогпама ж рвакс опжратж ра јгднжм жлж два парсра с којжма 

ћг рг навгртж подактжвнортж, којг ћг фжљнг гпспг бжтж обсуваћгнг, 

како ћг рг пгалжеоватж, цта ћг бжтж слога рваког од паптнгпа 

 

8. Време реализације програма и динамика реализације (трајање и 

план активности): 

 

8.1. Впгмг  

8.2. Впгмг похгтка пгалжеафжјг  

8.3. Впгмг еавпцгтка пгалжеафжјг  

8.4. Актжвнортж/ппогпамркг фглжнг по мгргфжма 

 

НАЗИВ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Учесн

ик 

              

              

              

              

              

              

 

(оенахавањг рг впцж ра XX) 



 

9. Учесници у реализацији програма: 

 

9.1. Рсководжлаф ппогпама (жмг, ппгежмг, евањг, тснкфжја, дорадацњг 

жрксртво) 

9.2. Бпој схгрнжка (скспан бпој ж бпој по катггопжјама – слогама с 

ппогпамс) 

9.3. Тжм којж рг ппгдладг еа пгалжеафжјс ппогпама (по тснкфжјама ж се 

кпатак опжр слогг рваког хлана тжма)  

9.4. Опганжеафжјг паптнгпж (опжр паптнгпа) ж паелоеж еа ппгдлодгнс 

слогс рваког паптнгпа 

 

10. Капацитет носиоца програма за управљање и реализацију 

програма:  

 

10.1.  Ирксртва норжофа ппогпама с рлжхнжм ппогпамжма ж 

актжвнортжма 

10.2.  Ргрспрж (љсдркж ж матгпжјалнж) 

 

11. Средства за реализацију програма (опрема и други капацитети) – 

која је опрема потребна за реализацију програма и који су то 

капацитети којима носилац програма већ располаже 

 

12. Очекивани резултати програма: 

 

12.1.  Опжр опцтг рвпуг која рг дглж портжћж пгалжеафжјом ппогпама 

(макржмално јгдна ртпана) 

12.2.  Опжр пгеслтата (макржмално хгтжпж ртпана) – копжртж којг 

нартајс као порлгджфа српгцно жевгдгнжу актжвнортж; стжфај на 

фжљнг гпспг; псблжкафжјг ж орталж ппожеводж; могсћнорт 

понављања ж дп. 

 

13.  Да ли је програм повезан са претходно реализованим програмима 

(уколико постоји таква веза и на који начин)? 

 

14. Евалуација програма (како ће се пратити реализација програма, 

укључујући и наменско коришћење средстава, и вршити 

оцењивање реализације програма; хоће ли евалуација бити 

унутрашња или спољна): 

 

14.1.  Како ћг рг ппатжтж пгалжеафжја ппогпама? 

14.2.  Како ћг рг ппатжтж намгнрко копжцћгњг рпгдртава? 



14.3.  План гвалсафжјг – Којг ћг рг ппофгдспг еа ппофгнс српгцнортж 

ппогпама копжртжтж (ра ртановжцта гтжкарнортж, српгцнортж, 

стжфаја, пглгвантнортж ж одпджвортж) – ко ћг паджтж гвалсафжјс, 

када, цта рг офгњсјг, цта ћг рг ппатжтж ж офгњжватж ж како, 

којж рс жнджкатопж српгцнортж пгалжеафжјг ппогпама? 

 

15. Одрживост програма 

 

15.1.  Фжнанржјркж арпгктж – како ћг актжвнортж бжтж тжнанржпанг 

по еавпцгткс ппогпама? 

15.2.  Како ћг бжтж нартављгнг жртг жлж рлжхнг актжвнортж? 

15.3.  Да лж ћг ртпсктспг којг ћг омогсћжтж нартавак актжвнортж 

бжтж ппжрстнг до кпаја ппогпама? 

15.4.  Комг ћг ппжпадатж „вларнжцтво“ над пгеслтатжма ппогпама? 

15.5.  Какав ћг стжфај актжвнортж жматж на ртпсктспном нжвос?  

15.6.  Аналжеа потгнфжјалнжу пжежка ж нахжнж пгакфжјг на њжу 

15.7.  Опжр ппгдсрлова ж ппгтпортавкж еа пгалжеафжјс ппогпама 

 

 

16. Финансијски план програма, по врстама извора средстава и 

врстама трошкова: 

 

16.1. Укспна впгдног ппогпама:  

16.2.  Нгтжнанржјрко схгцћг норжофа ппогпама:  

16.3. Фжнанржјркж план ппогпама 

 

План финансирања програма: 

 

ИЗВОРИ ПРИХОДА Планирана средства 

Општина Житорађа  

Друге јавне власти (навести које)  

Надлежни спортски савез  

Сопствена средства за реализацију 

програма 

 

Спонзори (који)  

Донатори (који)  

Остали извори   

УКУПНИ ПРИХОДИ  

 

 

Укупни трошкови за финансирање реализације програма: 

 



ВРСТА ТРОШКОВА 

ЈЕД. 

МЕРЕ  

БРОЈ 

ЈЕД.  

ЦЕНА 

по 

јединиц

и 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 (путно 

осигурање и осигурање од 

повреда)     

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. антидопинг едукација     

15. ревизије реализације 

програма     

16. трошкови зараде 

привремено запослених     



стручних лица на 

реализацији програма 

(бруто зарада) 

17.  спровођење јавних 

набавки      

18. набавка стручне 

литературе и 

компјутерских програма     

Укупни оправдани 

директни трошкови     

Индиректни трошкови 

(максимално 15% од 

оправданих директних 

трошкова)     

Остали трошкови 

(трошкови комуналних 

услуга, ПТТ трошкови, 

интернет,  набавка 

канцеларијског материјала 

и сл.)     

Укупни оправдани 

индиректни трошкови     

УКУПНО     

 

НАПОМЕНА: Навгдгнж тжнанржјркж жлан жпогпама радпдж могсћг 

(дожсцегнг) тжнанржјркг епоцковг, с оквжпс којжу рс навгдгнж доевољгнж 

епоцковж жо впреама епоцкова. Свакс впрес епоцкова епгба жодглжеж 

на жодвпрег (нжп. 1. на 1.1, 1.2, 1.3), с еавжрнореж од жпжподг епоцка. На 

жпжмгп: епоцковг жсеовања паедглжеж жпгма вждс жпгвоеа ж да лж јг с 

егмљж жлж жнорепанревс; бпсео еападг лжфа еажорлгнжу на пгалжеафжјж 

жпогпама паедглжеж жпгма наежвжма паднжу мгреа, однорно слоеж с 

пгалжеафжјж жпогпама; уонопапг схгрнжка с пгалжеафжјж жпогпама 

паедглжеж жпгма жпогпамркжм фглжнама с којжма рс ангадованж, однорно 

слоеж с пгалжеафжјж жпогпама жед. Бсџге жпогпама модг бжеж жпжлодгн 

ж као жоргбна гкргл еабгла. 

 

16.4 . Джнамжхкж план копжцћгња рпгдртава: 

 

 

17. Како ће реализовање програма бити медијски подржано: 

 

 



18. Други поднети предлози за финансирање различитих програма 

носиоца програма из јавних прихода и средстава међународних 

(владиних и невладиних) организација: 

 

19. Програми носиоца програма који су у последње три године 

финансирани из јавних прихода и средстава међународних 

организација (назив и висина средстава): 

 

20. Посебне напомене: 

 

 

ДЕО 3 

 

ПРИЛОЗИ УЗ ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА 

 

Носилац програма:  

 

Бр. Врста прилога 

(обавезних) 

Предлагач 

програма 

(означити 

X) 

Општина Напомене 

1. пропратно писмо    

2.  копија решења о 

регистрацији 

организације 

   

3. три примерка обрасца 

предлога програма 

   

4. це-де/флеш са 

предлогом програма 

   

5.  копија уговора са 

банком о отварању 

рачуна 

   

6. одлуке о 

суфинансирању 

програма или потврда 

намере о 

суфинансирању 

програма 

   

7. копија статута    

8. копија годишњег 

извештаја и завршног 

рачуна за претходну 

годину и 

   



финансијског плана 

за текућу годину 

9. писмо о намерама од 

издавача или 

медијских кућа 

уколико је програмом 

предвиђено 

бесплатно штампање 

или објављивање 

одређених 

промотивних 

материјала 

   

10. изјава да не постоје 

препреке из члана 

118. ст. 4. и 5. и члана 

133. став 5. Закона о 

спорту 

   

11. одлука надлежног 

органа носиоца 

програма о 

подношењу предлога 

програма 

   

12. позивно писмо за 

учешће на 

конференцији, 

семинару и сл. 

   

13. изјава о партнерству 

попуњена и 

потписана од стране 

свих партнера у 

програму 

   

14. копија решења о 

додели ПИБ-а (ако 

ПИБ није садржан у 

решењу о 

регистрацији) 

   

 Други прилози    

1. материјали који 

илуструју рад 

организације 

(референце) 

   

2. писмо препоруке    



     

 

ДЕО 4 

 

УПУТСТВА:  

 Ппж кпгжпањс жпогпама ж жожсњавањс обпарфа епгба воджеж пахсна 

да жпогпам мопа да жржсњава срловг ж кпжегпжјсмг же хлана 118. 

Закона о ржопес („Слсдбгнж гларнжк РС”, бпој 10/16) ж срловг ж 

кпжегпжјсмг же Ппавжлнжка о тжнанржпањс жпогпама којжма рг 

оревапсјг ожцеж жнегпгр с облареж ржопеа („Слсдбгнж гларнжк 

РС”, бпој 64/16) ж Ппавжлнжка о тжнанржпањс жпогпама којжма рг 

еадовољавајс жоепгбг ж жнегпгрж гпађана с ожцежнж Жжеопађа. 

 Ппгдлог жпогпама епгба да жпаеж жпожпаено жжрмо с комг рг наводг 

најорновнжјг жнтопмафжјг о опганжеафжјж ж жпгдлодгном жпогпамс 

(наежв, впгмгнрко епајањг, тжнанржјркж женор епадгнжу рпгдреава). 

Ппожпаено жжрмо жоежжрсјг лжфг овлацћгно еа еаресжањг 

опганжеафжјг. 

 За набавкс добапа ж срлсга жоепгбнжу еа пгалжеафжјс жпогпама мопа 

рг жланжпаеж ржповођгњг јавнг набавкг с ркладс ра еаконом. 

 За рвакс обларе жоепгба ж жнегпгра гпађана  же хлана 137. реав 1. 

еах. 4), 9), 11) ж 15) Закона о ржопес жоднорж рг жоргбан жпогпам, 

однорно еа рвакж жпогпам же паелжхжег облареж жоепгба ж жнегпгра 

гпађана мопа рг рахжнжеж жоргбан обпаеаф. У оквжпс обпарфа с дглс 2. 

еахка 7. (дгеаљан ожжр акежвнореж) жоргбно рг оенахавајс ж 

жпжкаесјс рамореалнг жпогпамркг фглжнг, скљсхсјсћж ж рамореалнг 

жпогпамркг фглжнг којг рг рареојг же акежвнореж жовгеанжу ра 

ржопеом дгфг. 

 Надлгднж нафжоналнж ржоперкж равгеж жоднорг жпгдлогг жоргбнжу 

жпогпама жркљсхжво се жпгдлогг годжцњжу жпогпама. 

 Тпоцковж пгалжеафжјг жпогпама мопајс бжеж с оквжпс рвакг впрег 

епоцкова паедвојгнж на жодвпрег епоцкова, жпгма впреж ра 

мгђсебжпом (нжп. 1. жсенж епоцковж – 1.1. жсенж епоцковж с егмљж, 

1.2. жсенж епоцковж с жнорепанревс, 1.3. днгвнжфг с егмљж, 1.4. 

днгвнжфг с жнорепанревс, мгђсебжп Псенж епоцковж). 

 Обавгено епгба жоцеоваеж топмс жпж жожсњавањс обпарфа ж 

нжцеа нг мгњаеж с однорс на вгћ снге егкре с обпарфс (нгмојег 

бпжраеж, мгњаеж пгдорлгд жжеања ж рл.). Ппогпам епгба нажжраеж 

еако цео рг с обпарфс одговапа на жореављгна жжеања – нжцеа рг 

нг „жодпаесмгва”. 

 Обпаеаф епгба жожснжеж тонеом апжгл 10, бге жпопгда. Јгджно 

доевољгно одресжањг јг болд жлж жеалжк, ако рг нађг еа жоепгбно. 



 Обпаеаф обавгено жоежжраеж жлавом угмжјрком жлж жгнкалом ж 

реавжеж жгхае. 

 

ИЗЈАВА:  

 

1. Изјављујем да смо упознати и сагласни да Општинско веће  није у 

обавези да одобри и финансира предложени програм.  

2. Изјављујем, под материјалном и кривичном одговорношћу, да су 

подаци наведени у овом обрасцу и документима поднетим уз овај 

образац истинити, тачни  и веродостојни. 

3. Изјављујем да Општинско веће може сматрати, у складу са Законом о 

спорту, да је предлог програма повучен уколико се не одазовемо позиву 

за закључење уговора у року од осам дана од дана позива или не 

извршимо тражена прецизирања и интервенције у предлогу програма.  

Место и датум: _______________________________ 

 

                                                            М. П. 

 

РУКОВОДИЛАЦ ПРОГРАМА              ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА                                            

                                                                 ЗАСТУПАЊЕ ПОДНОСИОЦА 

                                                                    ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА 
 


