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Скраћени назив

Седиште и адреса

Број телефона

И-мејл

Интернет страна 

Број текућег рачуна и назив банке

ДЕО 1

1. ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ПОДНОСИОЦУ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА 

Број телефона

И-мејл

НАПОМЕНА: Годишње програме наведене у овом обрасцу подноси Спортски савез Ћуприје, сходно члану 138. став 5. 

Закона о спорту.

2. ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ НОСИОЦУ ПРОГРАМА

Интернет страна 

Особа за контакт (име, презиме, адреса, 

мејл, телефон, мобилни телефон)

СПОРТСКИ САВЕЗ ЋУПРИЈЕ

ЋУПРИЈА, УЛ. БУЛЕВАР ВС БР.1

Пун назив

Седиште и адреса

sportskisavezcuprije@gmail.com

АДАМ РОШКОВИЋ

ФУДБАЛСКИ КЛУБ "МОРАВА 1918"

Број текућег рачуна (наменског) за 

финансирање годишњих програма и 

назив и адреса банке

840-22118763-84 УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

Порески идентификациони број (ПИБ)

Особа за контакт (име, презиме, адреса, 

мејл, телефон, мобилни телефон)

Пун назив
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ТРЕНЕР УЕФА "Б"ЛИЦЕНЦА
Р 2
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КАДЕТИ

НЕМА

К /

ПЕТЛИЋИ И ШКОЛА ФУДБАЛА
Р

ФУДБАЛ 

ЧЕТВРТИ

АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ, БС 14777/2012

ВЛАДАН ЂОРЂЕВИЋ, ПРЕДСЕДНИК,20.06.2018. 4 ГОДИНЕ БАТИНАЦ, 063/610022

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

Одлука о висини чланарине (број 

одлуке, датум одлуке о висини 

чланарине и висина чланарине)

Број регистрованих и број 

категорисаних спортских стручњака  (по 

категоријама)

Број регистрованих и број 

категорисаних спортиста (по 

категоријама) 

Укупан број чланова (по категоријама)

Грана/област  спорта

Ранг гране спорта у Националној 

категоризацији  спортова

ВЛАДАН ЂОРЂЕВИЋ, БАТИНАЦ, agrovesna@yahoo.com 063/610022

Број регистрованих жена спортиста

ТРЕНЕР УЕФА "Ц"ЛИЦЕНЦА

Р 28
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33ЧЛАНОВИ СКУПШТИНЕ КЛУБА

ЧЛАНОВИ СЕНИОРСКОГ ТИМА

ЧЛАНОВИ КАДЕТСКОГ ТИМА

28

27

28ЧЛАНОВИ ПИОНИРСКОГ ТИМА

ПЕТЛИЋИ И ШКОЛА ФУДБАЛА
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28778597 од 19.06.2012.
Број под којим је организација уписана у 

матичној евиденцији и датум уписа

150.000,00

5.276.520,00

ДОНАТОРИ - 

СПОНЗОРИ - 

Датум одржавања последње Изборне 

скупштине

Датум одржавања последње седнице 

Скупштине

Број регистрованих и број 

категорисаних спортских стручњака  (по 

категоријама)

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 

Да ли организација има блокаду рачуна, 

пореске дугове или дугове према 

организацијама социјалног осигурања

NE

НЕ

Укупан број запослених

360.000,00СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ

ОПШТИНА ЋУПРИЈА

ОСТАЛИ ИЗВОРИ

Укупни приходи у претходној години 

Да ли  постоје ограничења у коришћењу 

имовине и обављању делатности (стечај,  

ликвидација, забрана обављања 

делатности)

Укупни приходи у претходној години из 

јавних прихода (сви извори), укључујући 

и јавна предузећа и друге организације 

којима је оснивач Република Србија, АП 

и ЈЛС

Планирани приходи у текућој години по 

свим изворима

НЕМА

20.06.2018.

20.06.2018.

150.000,00

НЕ

1.314.480,00



4)                физичко васпитање деце предшколског узраста и школски спорт (унапређење физичког 

вежбања, рад школских спортских секција и друштава, општинска, градска и међуопштинска 

школска спортска такмичења и др.) – члан 137. став 1. тачка 5);

5)                делатност организација у области спорта са седиштем на територији јединице локалне 

самоуправе које су од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе – члан 137. став 1. тачка 8);

6)                едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у систему спорта 

о питањима битним за одговарајуће бављење спортским активностима и делатностима – члан 137. 

став 1. тачка 12);

7)                периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних информација за 

адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на територији јединице локалне 

самоуправе, истраживачко-развојни пројекти и издавање спортских публикација – члан 137. став 1. 

тачка 13);

8)                унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије јединице локалне 

самоуправе и подстицање запошљавања висококвалификованих спортских стручњака и врхунских 

спортиста – члан 137. став 1. тачка 14).

НАПОМЕНА: Када носилац програма подноси више годишњих програма, за сваку област потреба и интереса 

грађана под тачкама 1)–10) попуњавају се посебно само делови 2 и 3 обрасца и слажу се по тачкама 1)–10). 

Заједнички део апликационог формулара су делови 1, 4 и 5.

ДЕО 2/1

1. Област/и потреба и интереса грађана у области спорта на коју се програм односи (заокружити 

област на коју се предлог програма односи) :

ГОДИШЊИ ПРОГРАМИ

1)                подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно бављења грађана 

спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом – члан 137. став 1. тачка 1);

2)                организација спортских такмичења од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе – члан 

137. став 1. тачка 3);

3)                учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у домаћим и 

европским клупским такмичењима – члан 137. став 1. тачка 5);



-

-

-

-

1.     Назив програма 

Финансијски план рада и стручног оспособљавања ФК "МОРАВА 1918" за 2020. годину

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

3.     Средства из буџета општине

4.      Кратак садржај (опис) програма – укратко представити циљеве програма и циљне групе које ће програм 

обухватити.

Градски стадион

Помоћни стадион

Спорстка хала "АДА"

Соколски дом

Укупни трошкови 

програма

3 учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у 

домаћим и европским клупским такмичењима – члан 137. став 1. тачка 5);

Програм у области (из 2/1): 

% укупних трошкова које 

финансира општина
Средства буџета општине

75,91%5.276.520,006.951.000,00

5.     Детаљан опис активности којима ће се програм реализовати – навести хронолошки све активности 

које ће се реализовати у оквиру програма

Комплетно организовати функционисање клуба почевши од набавке неопходне опреме и пратећих реквизита, уређења 

просторија клуба, преко функционисања административног дела клуба, организације такмичења у свим категоријама, 

функционисање економата и здравствене службе па и едукација и школовање стручног кадра.

ДЕО 2/2

10.01.2020-15.03.2020 ЗИМСКЕ ПРИПРЕМЕ ТИМА ЗА ПРОЛЕЋНИ НАСТАВАК ПРВЕНСТВА 2019/20 SVIH KATEGORIJA.



16.08.2020-25.11.2020. ЈЕСЕЊИ ДЕО ПРВЕНСТВА 2020/21 SVIH KATEGORIJA

16.03.2020.-20.06.2020. ПРОЛЕЋНИ ДЕО ПРВЕНСТВА 2019/20  SVIH KATEGORIJA.

05.07.2020.-15.08.2020. ПРИПРЕМЕ ФУДБАЛЕРА ЗА ПОЧЕТАК ТАКМИЧАРСКЕ СЕЗОНЕ 2020/21 SVIH KATEGORIJA.



6.1. Време почетка реализације 

6.2. Време завршетка реализације 

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

X X X X X X

X X X X

X X X X X X X X

X X

X X

(означавање се врши са X)

6.3. Активности/програмске целине по месецима

УчесникНАЗИВ

01.01.2020.

31.12.2020.

7.     Учесници у реализацији програма:

7.1. Руководилац програма (име, презиме, звање, функција, досадашње искуство)

Такмичење

Стручно усавршавање

Здравствени прегледи

6.     Време реализације програма и динамика реализације (трајање и план активности) :

Административна организација и 

организација. економата

Почетак припрема



1.

2.

3.

4.

5.

Организовати систем рада који у континуитету треба да остане одржив и на тај начин континуирано спроводити 

функционисање највећег спортског колектива у граду.

7.2. Број учесника (укупан број и број по категоријама)

Владан Ђорђевић, председник, дугогодишњи спортски радник, последњих година имао запажене резултате са ФК 

"Батинац"

28 сениори, 27 кадети, 28 пионири, 35 петлићи и школа фудбала и 4 стручна сарадника (тренера)

7.3. Тим који се предлаже за реализацију програма  (по функцијама) 

7.4. Организације партнери  (опис партнера)  и разлози за предложену улогу сваког партнера

8.     Очекивани резултати програма:

8.1.   Опис опште сврхе која се жели постићи реализацијом програма

8.2.   Опис резултата – резултати ( користи које настају као последица успешно изведених активности);  утицај 

на циљне групе; публикације и остали производи; могућност понављања

Владан Ђорђевић-председник

Пашко Брајсовац-подпредседник

Фудбалски савез Региона Источне Србије-ранг у ком се такмичимо је под ингеренцијом наведеног 

савеза

Резултати су директно утицајни на интересовање свих друштвених структура

9.     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) :

Подстицање и омасовљавање чланства што доноси квалитет у предстојећем периоду

Фудбалски савез Ћуприје-матична организација потребна за регистровање свих лица у такмичењу

Спортски савез Ћуприје-организација која спроводи све спортске програме на територији Општине 

Ћуприја

Дејан Настов-подпредседник

Бојан Сибиновић-секретар



Спонзори (који)

Донатори (који)

9.1.   Како ће се пратити реализација програма?

9.2.   Како ће се пратити наменско коришћење средстава?

9.3.   План евалуације – које ће се процедуре за процену успешности програма користити (са становишта ефикасности, 

успешности, утицаја, релевантности и одрживости) – ко ће радити евалуацију, када, шта се оцењује, шта ће се, како и зашто 

пратити и оцењивати; индикатори успешности реализације програма?

10.     Финансијски план програма, по изворима прихода и врстама трошкови:

Планирана средстваИЗВОРИ ПРИХОДА

Општина 5.276.520,00

10.3. Финансијски план програма

Контролом Управе клуба.

10.1. Укупна вредног програма 

10.2.  Нефинансијско учешће носиоца програма 

Кроз периодичне (кварталне) извештаје

 Клуб има зацртан план успеха и такмичарског и финансијског. Оба плана прати Управа клуба. Оцењује се успешност 

одиграног сваког кола као и квартални успеси и сезонски. Оцењују се и појединачни учинак играча и тренера, а 

финансијски рад спроводи управа. Индикатор ће бити резултат и заинтересованост јавности.  

6.951.000,00

360.000,00

Надлежни спортски савез

6.951.000,00УКУПНИ ПРИХОДИ

Сопствена средства

/

1.314.480,00

Потребна средства за реализацију програма



УКУПНО

1.050.000,00

539.000,00

0,00

180.000,00

0,00

0,00

693.000,00

274.000,00

1.994.720,00

57.500,00

46.000,00

126.400,00

800.000,00

0,00

170.000,00

12.000,00

660.000,00

0,00

0,00

Директни трошкови

12. здравствени прегледи спортиста и медицинска едукација

4. трошкови котизације за учешће на такмичењу

5. трошкови изнајмљивања простора  

6. трошкови изнајмљивања опреме и реквизита

13. трошкови зараде лица запослених на реализацији програма 

(бруто зарада)

14. набавка стручне литературе 

8. финансијске услуге (банкарске и књиговодствене)

9. трошкови новчаних накнада спортистима

10. маркетинг и набавка пропагандног материјала

11. штампање публикација и материјала

0,00

0,00

126.400,00

800.000,00

0,00

170.000,00

12.000,00

660.000,00

180.000,00

274.000,00

1.994.720,00

57.500,00

46.000,00

675.000,00

269.000,00

1.994.720,00

50.000,00

46.000,00

УКУПНО

1.050.000,00

539.000,00

0,00

900.000,00

410.000,00

0,00

126.400,00

0,00

0,00

450.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

7.500,00

0,00

0,00

800.000,00

0,00

Средства из других 

извора

Средства из 

буџета општине

150.000,00

129.000,00

0,00

7. хонорари лица која учествују у реализацији програма

100.000,00

0,00

210.000,00

0,00

70.000,00

12.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.000,00

0,00

180.000,00

0,00

0,00

693.000,00

3. трошкови смештаја и исхране

1. трошкови путовања (превоз) за спортисте и спортске 

стручњаке који непосредно учествују у реализацији програма 

Укупни трошкови за реализацију програма:

2. трошкови куповине спортске опреме (дресови, тренерке, торбе, 

лопте и др.) и реквизита

ВРСТА ТРОШКОВА

15. школарине и стручно оспособљавање, као и котизације за 

учешће у стручном усавршавању  спортским стручњацима и 

стручњацима у спорту

16. чланске обавезе према  надлежном националном спортском 

савезу

17. трошкови обезбеђења и лекарске службе на такмичењу

18. набавка пехара, медаља, диплома и сл.

19. дневнице спортиста и спортских стручњака који учествују на 

припремама, односно спортском такмичењу



0,00

69.000,00

6.980,00

0,00

6.678.600,00

0,00

272.400,00

272.400,00

6.951.000,00

Редни број рате

1. рата

2. рата

3. рата

4. рата

Индиректни трошкови носиоца програма (максимално 15% од оправданих директних 

трошкова)

1.319.130,00

Датум Износ

6.678.600,00

0,00

6.980,00

5.276.520,00

0,00

5.010.120,00

0,000,00

272.400,00

272.400,00

6.951.000,00

0,00

69.000,00 20.000,00

6.980,000,00

0,00

Кроз средства јавног информисања, тв, интернет.

0,00

6.000,00

6.000,00

1.674.480,00

266.400,00

0,00

1.668.480,00

266.400,00

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

организације спортског такмичења)

0,00

49.000,00

1.     Како ће реализовање програма бити медијски подржано

1.319.130,00

10.4. Динамички план коришћења средстава (динамика исплате средстава)

15.04.2019. 1.319.130,00

15.01.2019.

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.

5.276.520,00УКУПНО:

15.07.2019. 1.319.130,00

15.10.2019.

УКУПНО

21. набавка канцеларијске опреме (компјутер, телефон, штампач, 

телевизор, пројектор и сл.) неопходне за реализацију програма

22. набавка канцеларијског материјала неопходног за реализацију 

програма (оловке, папир и др.)

Укупни индиректни трошкови

20. дневнице других лица која учествују у реализацији програма

23. трошкови котизације за организацију спортског такмичења

Укупни оправдани директни трошкови

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.)



Место и датум: 

                             

               

10.05.2019.

НОСИЛАЦ ПРОГРАМА

(овлашћено лице)

М.П.

3.     Посебне напомене:

Ћуприја



Носилац програма: 

Бр.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Напомене

ФУДБАЛСКИ КЛУБ "МОРАВА 1918" ЋУПРИЈА

X

Други прилози

копија решења о регистрацији 

организације

три примерка обрасца предлога програма

одлука територијалног Спортског савеза 

(подносиоца програма)   о утврђивању 

предлога годишњих програма 

копија решења о додели ПИБ-а (ако ПИБ 

није садржан у решењу о регистрацији)

потврда надлежног националног гранског 

спортског савеза о чланству спортске 

организације

последњи извод у 2018.години

књига чланова

X

копија годишњег извештаја и завршног 

рачуна за претходну годину 

писмо о намерама од издавача или 

медијских кућа уколико је програмом 

предвиђено бесплатно штампање или 

објављивање одређених промотивних 

материјала

изјава да не постоје препреке из члана 118. 

став 5. и члана 133. став 5. Закона о спорту

X

X

календар такмичења надлежног спортског 

савеза 

X

X

ЦД са предлогом програма

копије уговора о отварању наменског 

рачуна

копија статута

X

X

X

ПРИЛОЗИ УЗ ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА

ДЕО 3

X

X

X

X

одлука надлежног органа носиоца 

програма о утврђивању предлога 

годишњег програма

изјава о партнерству попуњена и 

потписана од стране свих партнера у 

програму

X

X

Носилац 

програма 

(означити 

X)

Врста прилога (обавезни)

пропратно писмо



1

2

3

                                       

прегледи података

-              Из буџета општине Ћуприја финансирају се само програми спортских организација које су чланови надлежних 

националних гранских спортских савеза.

-              Организација у области спорта која је проглашена за организацију од посебног значаја за општину Ћуприја подноси 

један годишњи програм за све активности које се обављају у оквирима потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. 

Закона о спорту, односно у делу 2/1 заокружује тачку 5), а у оквиру дела 2/2 тачку 5,   наводи све активности које планира да 

реализује, подељене по програмским целинама,  независно од тога да ли су оне обухваћене и другим потребама и интересима 

грађана у области спорта за које се подносе годишњи или посебни програми у складу са Правилником о финансирању програма 

којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Ћуприја.

анализе, студије

-              За набавку добара и услуга потребних за реализацију програма мора се планирати спровођење јавне набавке у складу са 

законом.

УПУТСТВА: 

-              При креирању програма и попуњавању обрасца треба водити рачуна да програм мора да испуњава услове и 

критеријуме из члана 118. Закона о спорту („Службени  гласник РС”, број 10/16), услове и критеријуме из Правилника о 

финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта („Службени гласник РС”, број 64/16) и 

Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Ћуприја  

(„________”, бр. ___/___).

-              Предлог програма треба да прати пропратно писмо у коме се наводе најосновније информације о организацији и 

предложеном програму (назив, временско трајање, финансијски износ тражених средстава). Пропратно писмо потписује лице 

овлашћено за заступање организације.

ДЕО 5

-              У оквиру предлога годишњег програма  предложе се и програм активности за које се подноси посебан програм, али ако 

тај програм буде одобрен, носилац програма не може у истој области општег интереса из Закона о спорту подносити посебне 

програме и по јавном позиву.

-              За сваку област потреба и интереса грађана из Дела 2/1 попуњава се посебан образац. У оквиру обрасца у делу 2/2 

тачка 5 (детаљан опис активности) посебно се означавају и приказују самосталне програмске целине (на пример, код програма 

припрема и учешћа на спортским такмичењима посебно се приказују припреме а посебно учешће на такмичењу, и то посебно за 

свако такмичење у коме се учествује), укључујући и самосталне програмске целине које се састоје из активности повезаних са 

спортом деце.

ПОТПИС ПОДНОСИОЦА

ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА

М.П.



Место и датум: 

                             

                   

 

Ћуприја 23.08.2018.

-              Трошкови реализације програма морају бити у оквиру сваке ставке раздвојени на подтрошкове, према врсти, са 

међузбиром (нпр. 1. путни трошкови – 1.1. путни трошкови у земљи, 1.2. путни трошкови у иностранству, 1.3. дневнице у 

земљи, 1.4. дневнице у иностранству, међузбир Путни трошкови).

-              Обавезно треба поштовати форму при попуњавању обрасца (немојте брисати, мењати редослед питања и сл.). 

Програм треба написати тако да се у обрасцу одговара на постављена питања – ништа се не „подразумева“.

-              Образац треба попунити фонтом ариал 10, без прореда. Једино дозвољено одступање је болд или италик, ако се 

нађе за потребно.

-              Образац обавезно потписати плавом хемијском или пенкалом и ставити печат.

ИЗЈАВА: 

1.     Изјављујем да смо упознати и сагласни да надлежни орган општине Ћуприја  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 надлежни орган општине Ћуприја 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. 

  НОСИЛАЦ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА

РУКОВОДИЛАЦ ПРОГРАМА 



 (лице овлашћено за заступање)М.П.



Редни 

број
ВРСТА ТРОШКОВА

Јед. 

мере
Број

ЦЕНА по 

јединици мере
УКУПНО

Средства из 

буџета општине

Средства из 

других извора
УКУПНО

1. 96.000,00 47.000,00 49.000,00 96.000,00

1.1. Seniori litar 400 160,00 64.000,00 35.000,00 29.000,00 64.000,00

1.2. Kadeti litar 200 160,00 32.000,00 12.000,00 20.000,00 32.000,00

2. 48.000,00 0,00 48.000,00 48.000,00

2.1. Kupovina opreme (kopacke) par 10 4.800,00 48.000,00 0,00 48.000,00 48.000,00

4. 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00

4.1. Seniori 2 18.000,00 36.000,00 36.000,00 0,00 36.000,00

4.2. Kadeti 2 7.000,00 14.000,00 14.000,00 0,00 14.000,00

7. 357.500,00 357.500,00 0,00 357.500,00

7.1. Seniori - sudjenje kom 15 20.500,00 307.500,00 307.500,00 0,00 307.500,00

7.2. Kadeti - sudjenje kom 10 5.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00

8. 21.500,00 0,00 21.500,00 21.500,00

Укупни трошкови за реализацију програма:

Директни трошкови

трошкови путовања (превоз) за спортисте и спортске стручњаке који непосредно 

учествују у реализацији програма 

трошкови куповине спортске опреме (дресови, тренерке, торбе, лопте и др.) и 

реквизита

трошкови котизације за учешће на такмичењу

хонорари лица која учествују у реализацији програма

финансијске услуге (банкарске и књиговодствене)



8.1. Usluge knjigovodstvene agencije mesec 10 2.150,00 21.500,00 0,00 21.500,00 21.500,00

10. 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00

10.1. Štampanje plakata za utakmice kom 50 100,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00

16. 16.000,00 9.500,00 6.500,00 16.000,00

16.1. Clanarina kom 40 400,00 16.000,00 9.500,00 6.500,00 16.000,00

594.000,00 464.000,00 130.000,00 594.000,00

2. 56.000,00 56.000,00 0,00 56.000,00

2.1.
Troskovi elektricne energije (reflektori na stadionu za 

vreme treninga)
mesec 8 7.000,00 56.000,00 56.000,00 0,00 56.000,00

56.000,00 56.000,00 0,00 56.000,00

650.000,00 520.000,00 130.000,00 650.000,00

маркетинг и набавка пропагандног материјала

Укупни оправдани директни трошкови

Индиректни трошкови носиоца програма (максимално 15% од оправданих директних трошкова)

Укупни индиректни трошкови

УКУПНО

остали трошкови (трошкови комуналних услуга, ПТТ трошкови, интернет,  набавка 

канцеларијског материјала и сл.)

чланске обавезе према  надлежном националном спортском савезу



Образац 1

Република Србија

ОПШТИНА ЋУПРИЈА

ПРЕДЛОГ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА 

ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА

КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА 

У 2019. ГОДИНИ

 НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈЕ:

ШАХОВСКИ КЛУБ РАДНИЧКИ

АПЛИКАЦИОНИ ФОРМУЛАР



840-25764763-95 Управа за трезор 

Порески идентификациони број (ПИБ)

Особа за контакт (име, презиме, адреса, 

мејл, телефон, мобилни телефон)

sportskisavezcuprije@gmail.com

www.ssc.org.rs

Адам Рошковић, Благоја Паровића бр.1/16, 062/276-825, adam.roskovic86@gmail.com

ШАХОВСКИ КЛУБ РАДНИЧКИ 

Интернет страна 

Особа за контакт (име, презиме, адреса, 

мејл, телефон, мобилни телефон)

Пун назив

Спортски савез Ћуприје

Булевар војске бр. 1, Ћуприја

062/276-825

Пун назив

Седиште и адреса

Број телефона

Седиште и адреса

Број телефона

И-мејл

НАПОМЕНА: Годишње програме наведене у овом обрасцу подноси Спортски савез Ћуприје, сходно члану 138. став 5. 

Закона о спорту.

2. ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ НОСИОЦУ ПРОГРАМА

Скраћени назив

ДЕО 1

1. ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ПОДНОСИОЦУ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА 

И-мејл

Интернет страна 

Број текућег рачуна и назив банке

Број текућег рачуна (наменског) за 

финансирање годишњих програма и 

назив и адреса банке

ШК РАДНИЧКИ

Кнеза Милоша 40, Ћуприја

0642531604

sahovskiklubradnicki@gmail.com, natasa35230@yahoo.com

www.facebook.com/bonesah

200-2422630101896-85,  Поштанска Штедионица

103447161

Наташа Савић, ул. Косовска 6, Ћуприја, natasa253230@yahoo.com, 0642531604



2 омладинаца

6 жена

19 мушкараца

Укупно: 39 чланова

К

0

3 кадеткиње

8  кадета

1 омладинке

10

Р

Р

К

Р

0

Р 19

омладинци 

Р 4

К

мушкарци

тренери

Наташа Савић, ул. Косовска 6, Ћуприја, natasa253230@yahoo.com, 0642531604

Број регистрованих жена спортиста

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

Одлука о висини чланарине (број 

одлуке, датум одлуке о висини 

чланарине и висина чланарине)

Орган код кога је организација 

регистрована и регистарски број

Грана/област  спорта

Ранг гране спорта у Националној 

категоризацији  спортова

Број регистрованих и број 

категорисаних спортских стручњака  (по 

категоријама)

Број регистрованих и број 

категорисаних спортиста (по 

категоријама) 

Укупан број чланова (по категоријама)

шах

2

Агенција за привредне регистре 17578740

Наташа Савић, председник клуба од 02.06.2018.ул. Косовска 6, Ћуприја, 

natasa35230@yahoo.com, 0642531604

1/2019 10.01.2019. 1500 дин,

К

омладинке

10 (6 жена, 1 омладинка, 3кадеткиње)

К 0

жене
Р 6

К 0

Р

судије
Р 4

К 0

К

Р 1

К 0

организатори
Р 1

К 0

Р

К



0,00

0

02.06.2018.

12.05.2019.

У 2018.год.  300.000 одобрено за редован програм, 80.000 за посебан програм, у 2019.год. 

намењено 211.400 дин.

не

ОСТАЛИ ИЗВОРИ

ДОНАТОРИ - 

СПОНЗОРИ - 

Укупни приходи у претходној години 

Да ли  постоје ограничења у коришћењу 

имовине и обављању делатности (стечај,  

ликвидација, забрана обављања 

делатности)

Укупни приходи у претходној години из 

јавних прихода (сви извори), укључујући 

и јавна предузећа и друге организације 

којима је оснивач Република Србија, АП 

и ЈЛС

Планирани приходи у текућој години по 

свим изворима

У 2018.год.  300.000 одобрено за редован програм, 80.000 за посебан програм, у 2019.год. 

намењено 211.400 дин.

211.400,00

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 

Да ли организација има блокаду рачуна, 

пореске дугове или дугове према 

организацијама социјалног осигурања

не

Условно, за прекршај из 2016.год., неподношење извештаја  о неактивности АПР-у.

Датум одржавања последње Изборне 

скупштине

Датум одржавања последње седнице 

Скупштине

Број регистрованих и број 

категорисаних спортских стручњака  (по 

категоријама)

Укупан број запослених

53.000,00СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ

ОПШТИНА ЋУПРИЈА

не

6909822-18/1  20.08.2018.
Број под којим је организација уписана у 

матичној евиденцији и датум уписа

Р

К

Р

К

Р

К



2)                организација спортских такмичења од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе – члан 

137. став 1. тачка 3);

3)                учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у домаћим и 

европским клупским такмичењима – члан 137. став 1. тачка 5);

ДЕО 2/1

1. Област/и потреба и интереса грађана у области спорта на коју се програм односи (заокружити 

област на коју се предлог програма односи) :

ГОДИШЊИ ПРОГРАМИ

1)                подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно бављења грађана 

спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом – члан 137. став 1. тачка 1);

4)                физичко васпитање деце предшколског узраста и школски спорт (унапређење физичког 

вежбања, рад школских спортских секција и друштава, општинска, градска и међуопштинска 

школска спортска такмичења и др.) – члан 137. став 1. тачка 5);

5)                делатност организација у области спорта са седиштем на територији јединице локалне 

самоуправе које су од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе – члан 137. став 1. тачка 8);

6)                едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у систему спорта 

о питањима битним за одговарајуће бављење спортским активностима и делатностима – члан 137. 

став 1. тачка 12);

7)                периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних информација за 

адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на територији јединице локалне 

самоуправе, истраживачко-развојни пројекти и издавање спортских публикација – члан 137. став 1. 

тачка 13);

8)                унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије јединице локалне 

самоуправе и подстицање запошљавања висококвалификованих спортских стручњака и врхунских 

спортиста – члан 137. став 1. тачка 14).

НАПОМЕНА: Када носилац програма подноси више годишњих програма, за сваку област потреба и интереса 

грађана под тачкама 1)–10) попуњавају се посебно само делови 2 и 3 обрасца и слажу се по тачкама 1)–10). 

Заједнички део апликационог формулара су делови 1, 4 и 5.



-

-

-

-

ДЕО 2/2

5.     Детаљан опис активности којима ће се програм реализовати – навести хронолошки све активности 

које ће се реализовати у оквиру програма

Циљ програма је наставак континуираних наступа шаховског клуба Раднички у лигашким такмичењима Централне Србије 

и купу. 

У марту месецу Куп Поморавског региона

166.000,00211.000,00

% укупних трошкова које 

финансира општина
Средства буџета општине

78,67%

3 учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у 

домаћим и европским клупским такмичењима – члан 137. став 1. тачка 5);

Поморавски регион

Централна Србија

Програм у области (из 2/1): 

Укупни трошкови 

програма

1.     Назив програма 

ШАХОВСКИ КЛУБ РАДНИЧКИ У КЛУПСКИМ ТАКМИЧЕЊИМА 

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

3.     Средства из буџета општине

4.      Кратак садржај (опис) програма – укратко представити циљеве програма и циљне групе које ће програм 

обухватити.

Општина Ћуприја



У мају месецу Куп Централне Србије

У септембру и октобру играће се Друга лига Централне Србије Исток или Лига Централне Србије Исток



6.1. Време почетка реализације 

6.2. Време завршетка реализације 

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

x

x

x x

Куп Поморавског региона

Куп Централне Србије

6.     Време реализације програма и динамика реализације (трајање и план активности) :

Чланови клуба

7.     Учесници у реализацији програма:

Друга лига ЦС или Лига ЦС Чланови клуба

7.1. Руководилац програма (име, презиме, звање, функција, досадашње искуство)

6.3. Активности/програмске целине по месецима

Учесник

Чланови клуба

НАЗИВ

01.01.2020.

30.12.2020.

.

(означавање се врши са X)



1.

2.

3.

4.

5.

Клупски наступ омладинаца

Горан Урошевић, члан Управног одбора

Снежана Ђорђевић, руководилац шаховске секције

Шаховски савез Поморавског округа

Шаховски савез Централне Србије

9.     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) :

Омасовљење аматерског бављења шахом

Популаризација шаха као "мисаоног спорта" и вештине

Реализацијом овог програма настоји се остварити континуитет екипних такмичења клуба у лигашким такмичељима и купу.

7.3. Тим који се предлаже за реализацију програма  (по функцијама) 

7.4. Организације партнери  (опис партнера)  и разлози за предложену улогу сваког партнера

8.     Очекивани резултати програма:

8.1.   Опис опште сврхе која се жели постићи реализацијом програма

8.2.   Опис резултата – резултати ( користи које настају као последица успешно изведених активности);  утицај 

на циљне групе; публикације и остали производи; могућност понављања

Наташа Савић, председник клуба, капитен женске екипе

Пантић Дејан, предеседник скупштине

7.2. Број учесника (укупан број и број по категоријама)

Др Наташа Савић, председник клуба, капитен женске екипе, међ. шах. судија (са искусвом на светским и европским 

првенствима), психијатар, субспец. болести зависности, одговорно лице ШС Србије за антидопинг, члан судијске 

комисије Централне Србије

Између 10 и 12 најактивнијих чланова клуба и 2 омладинца који ће играти омладинској таблу на лиги. 



Спонзори (који)

Донатори (који)

Потребна средства за реализацију програма

УКУПНИ ПРИХОДИ

Сопствена средства

Надлежни спортски савез

211.000,00

45.000,00

10.1. Укупна вредног програма 

10.2.  Нефинансијско учешће носиоца програма 

Реализацију ће пратити чланови Управног и Надзорног одбора клуба уз буџетског инспектора и Комисије за спорт 

Општине Ћуприја.

Успешност такмичарских резултата прати УО ШК Раднички по критеријумима одобреним на Скупштини. Један од битних 

индикатора успешности биће поред екипног резултата и  појединачни резултати  на свакој табли уз посено праћење 

кадета и омладинаца на омладинској табли.

211.000,00

10.3. Финансијски план програма

Општина 166.000,00

Планирана средстваИЗВОРИ ПРИХОДА

Кроз периодичне и годишње извештаје као и претходних година од стране органа Општине Ћуприја и Спортског савеза 

Ћуприје, као и Управног и Надзорног одбора клуба

9.1.   Како ће се пратити реализација програма?

9.2.   Како ће се пратити наменско коришћење средстава?

9.3.   План евалуације – које ће се процедуре за процену успешности програма користити (са становишта ефикасности, 

успешности, утицаја, релевантности и одрживости) – ко ће радити евалуацију, када, шта се оцењује, шта ће се, како и зашто 

пратити и оцењивати; индикатори успешности реализације програма?

10.     Финансијски план програма, по изворима прихода и врстама трошкови:

Нефинансијско учешће носиоца програма ће се огледати у едукацији, организацији шаховских такмичења, медијско-

пропагандном ангажману



УКУПНО

54.000,00

7.000,00

75.000,00

20.000,00

0,00

0,00

12.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

28.000,00

0,00

0,00

0,00

18. набавка пехара, медаља, диплома и сл.

19. дневнице спортиста и спортских стручњака који учествују на 

припремама, односно спортском такмичењу

1. трошкови путовања (превоз) за спортисте и спортске 

стручњаке који непосредно учествују у реализацији програма 

ВРСТА ТРОШКОВА

Укупни трошкови за реализацију програма:

2. трошкови куповине спортске опреме (дресови, тренерке, торбе, 

лопте и др.) и реквизита

15. школарине и стручно оспособљавање, као и котизације за 

учешће у стручном усавршавању  спортским стручњацима и 

стручњацима у спорту

16. чланске обавезе према  надлежном националном спортском 

савезу

17. трошкови обезбеђења и лекарске службе на такмичењу

3. трошкови смештаја и исхране

20.000,00

0,00

0,00

12.000,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

0,00

10.000,00

28.000,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

Средства из других 

извора

Средства из 

буџета општине

21.000,00

0,00

13.000,00

7. хонорари лица која учествују у реализацији програма

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

УКУПНО

54.000,00

7.000,00

75.000,00

33.000,00

7.000,00

62.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

28.000,00

0,00

8. финансијске услуге (банкарске и књиговодствене)

9. трошкови новчаних накнада спортистима

10. маркетинг и набавка пропагандног материјала

11. штампање публикација и материјала

0,00

0,00

0,00

13. трошкови зараде лица запослених на реализацији програма 

(бруто зарада)

14. набавка стручне литературе 

Директни трошкови

12. здравствени прегледи спортиста и медицинска едукација

4. трошкови котизације за учешће на такмичењу

5. трошкови изнајмљивања простора  

6. трошкови изнајмљивања опреме и реквизита



0,00

0,00

0,00

0,00

211.000,00

0,00

0,00

0,00

211.000,00

Редни број рате

1. рата

2. рата

3. рата

4. рата

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.)

20. дневнице других лица која учествују у реализацији програма

23. трошкови котизације за организацију спортског такмичења

Укупни оправдани директни трошкови

166.000,00УКУПНО:

15.08.2019. 41.500,00

15.11.2019.

УКУПНО

21. набавка канцеларијске опреме (компјутер, телефон, штампач, 

телевизор, пројектор и сл.) неопходне за реализацију програма

22. набавка канцеларијског материјала неопходног за реализацију 

програма (оловке, папир и др.)

15.05.2019. 41.500,00

15.02.2019.

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.

Укупни индиректни трошкови

41.500,00

10.4. Динамички план коришћења средстава (динамика исплате средстава)

1.     Како ће реализовање програма бити медијски подржано

0,00

0,00

45.000,00

0,00

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

организације спортског такмичења)

45.000,00

0,00

0,00

Кроз извештаје о наступима играча и екипе на сајту клуба, најавама и извештајима спортских догађаја на ТВ Поморавље,  

шаховским сајтовима: Шаховског савеза Централне Србије, Шаховског савеза Поморавског округа и www.chess-

results.com

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00

166.000,00

0,00

166.000,00

0,000,00

0,00

0,00

211.000,00

0,00

211.000,00

0,00

0,00

41.500,00

Датум Износ

Индиректни трошкови носиоца програма (максимално 15% од оправданих директних 

трошкова)



Место и датум: 

                             

               

3.     Посебне напомене:

Ћуприја 15.05.2019.

НОСИЛАЦ ПРОГРАМА

(овлашћено лице)

М.П.

У 2019.год. Раднички игра у Лиги Централне Србије Исток, што је 4.ранг такмичења од постојећих 6. 



Носилац програма: 

Бр.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Врста прилога (обавезни)

пропратно писмо

Носилац 

програма 

(означити 

X)

x

x

одлука надлежног органа носиоца 

програма о утврђивању предлога 

годишњег програма

изјава о партнерству попуњена и 

потписана од стране свих партнера у 

програму

x

x

x

ПРИЛОЗИ УЗ ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА

ДЕО 3

копије уговора о отварању наменског 

рачуна

копија статута

x

x

x

x

x

календар такмичења надлежног спортског 

савеза 

x

x

ЦД са предлогом програма

копија годишњег извештаја и завршног 

рачуна за претходну годину 

писмо о намерама од издавача или 

медијских кућа уколико је програмом 

предвиђено бесплатно штампање или 

објављивање одређених промотивних 

материјала

изјава да не постоје препреке из члана 118. 

став 5. и члана 133. став 5. Закона о спорту

копија решења о регистрацији 

организације

три примерка обрасца предлога програма

одлука територијалног Спортског савеза 

(подносиоца програма)   о утврђивању 

предлога годишњих програма 

копија решења о додели ПИБ-а (ако ПИБ 

није садржан у решењу о регистрацији)

потврда надлежног националног гранског 

спортског савеза о чланству спортске 

организације

последњи извод у 2018.години

књига чланова

x

Други прилози

Шах клуб Раднички Ћуприја

x

Напомене



1

2

3

                                       

ПОТПИС ПОДНОСИОЦА

ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА

М.П.

-              У оквиру предлога годишњег програма  предложе се и програм активности за које се подноси посебан програм, али ако 

тај програм буде одобрен, носилац програма не може у истој области општег интереса из Закона о спорту подносити посебне 

програме и по јавном позиву.

-              За сваку област потреба и интереса грађана из Дела 2/1 попуњава се посебан образац. У оквиру обрасца у делу 2/2 

тачка 5 (детаљан опис активности) посебно се означавају и приказују самосталне програмске целине (на пример, код програма 

припрема и учешћа на спортским такмичењима посебно се приказују припреме а посебно учешће на такмичењу, и то посебно за 

свако такмичење у коме се учествује), укључујући и самосталне програмске целине које се састоје из активности повезаних са 

спортом деце.

ДЕО 5

-              За набавку добара и услуга потребних за реализацију програма мора се планирати спровођење јавне набавке у складу са 

законом.

УПУТСТВА: 

-              При креирању програма и попуњавању обрасца треба водити рачуна да програм мора да испуњава услове и 

критеријуме из члана 118. Закона о спорту („Службени  гласник РС”, број 10/16), услове и критеријуме из Правилника о 

финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта („Службени гласник РС”, број 64/16) и 

Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Ћуприја  

(„________”, бр. ___/___).

-              Предлог програма треба да прати пропратно писмо у коме се наводе најосновније информације о организацији и 

предложеном програму (назив, временско трајање, финансијски износ тражених средстава). Пропратно писмо потписује лице 

овлашћено за заступање организације.

-              Организација у области спорта која је проглашена за организацију од посебног значаја за општину Ћуприја подноси 

један годишњи програм за све активности које се обављају у оквирима потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. 

Закона о спорту, односно у делу 2/1 заокружује тачку 5), а у оквиру дела 2/2 тачку 5,   наводи све активности које планира да 

реализује, подељене по програмским целинама,  независно од тога да ли су оне обухваћене и другим потребама и интересима 

грађана у области спорта за које се подносе годишњи или посебни програми у складу са Правилником о финансирању програма 

којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Ћуприја.

анализе, студије

прегледи података

-              Из буџета општине Ћуприја финансирају се само програми спортских организација које су чланови надлежних 

националних гранских спортских савеза.



Место и датум: 

                             

                   

 

  НОСИЛАЦ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА

РУКОВОДИЛАЦ ПРОГРАМА 

-              Образац обавезно потписати плавом хемијском или пенкалом и ставити печат.

ИЗЈАВА: 

1.     Изјављујем да смо упознати и сагласни да надлежни орган општине Ћуприја  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 надлежни орган општине Ћуприја 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. 

Ћуприја 15.05.2019.

-              Трошкови реализације програма морају бити у оквиру сваке ставке раздвојени на подтрошкове, према врсти, са 

међузбиром (нпр. 1. путни трошкови – 1.1. путни трошкови у земљи, 1.2. путни трошкови у иностранству, 1.3. дневнице у 

земљи, 1.4. дневнице у иностранству, међузбир Путни трошкови).

-              Обавезно треба поштовати форму при попуњавању обрасца (немојте брисати, мењати редослед питања и сл.). 

Програм треба написати тако да се у обрасцу одговара на постављена питања – ништа се не „подразумева“.

-              Образац треба попунити фонтом ариал 10, без прореда. Једино дозвољено одступање је болд или италик, ако се 

нађе за потребно.



 (лице овлашћено за заступање)М.П.



Образац 1

Република Србија

ОПШТИНА ЋУПРИЈА

ПРЕДЛОГ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА 

ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА

КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА 

У 2019. ГОДИНИ

 НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈЕ:

ШАХОВСКИ КЛУБ РАДНИЧКИ

АПЛИКАЦИОНИ ФОРМУЛАР



sportskisavezcuprije@gmail.com

www.ssc.org.rs

Адам Рошковић, Благоја Паровића бр.1/16, 062/276-825, adam.roskovic86@gmail.com

ШАХОВСКИ КЛУБ РАДНИЧКИ 

Број текућег рачуна (наменског) за 

финансирање годишњих програма и 

назив и адреса банке

840-25764763-95 Управа за трезор 

Порески идентификациони број (ПИБ)

Особа за контакт (име, презиме, адреса, 

мејл, телефон, мобилни телефон)

Пун назив

Интернет страна 

Особа за контакт (име, презиме, адреса, 

мејл, телефон, мобилни телефон)

Спортски савез Ћуприје

Булевар војске бр. 1, Ћуприја

062/276-825

Пун назив

Седиште и адреса

Број телефона

И-мејл

НАПОМЕНА: Годишње програме наведене у овом обрасцу подноси Спортски савез Ћуприје, сходно члану 138. став 5. 

Закона о спорту.

2. ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ НОСИОЦУ ПРОГРАМА

Скраћени назив

ДЕО 1

1. ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ПОДНОСИОЦУ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА 

Седиште и адреса

Број телефона

И-мејл

Интернет страна 

Број текућег рачуна и назив банке

ШК РАДНИЧКИ

Кнеза Милоша 40, Ћуприја

0642531604

sahovskiklubradnicki@gmail.com, natasa35230@yahoo.com

www.facebook.com/bonesah

200-2422630101896-85,  Поштанска Штедионица

103447161

Наташа Савић, ул. Косовска 6, Ћуприја, natasa253230@yahoo.com, 0642531604



2 омладинаца

6 жена

19 мушкараца

Укупно: 39 чланова

К

0

3 кадеткиње

8  кадета

1 омладинке

10

0

мушкарци

Р

Р

К

Р

Р 19

омладинци 

Р 4

К

тренери

Наташа Савић, ул. Косовска 6, Ћуприја, natasa253230@yahoo.com, 0642531604

Број регистрованих жена спортиста

Орган код кога је организација 

регистрована и регистарски број

Грана/област  спорта

Ранг гране спорта у Националној 

категоризацији  спортова

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

Одлука о висини чланарине (број 

одлуке, датум одлуке о висини 

чланарине и висина чланарине)

Број регистрованих и број 

категорисаних спортских стручњака  (по 

категоријама)

Број регистрованих и број 

категорисаних спортиста (по 

категоријама) 

Укупан број чланова (по категоријама)

шах

2

Агенција за привредне регистре 17578740

Наташа Савић, председник клуба од 02.06.2018.ул. Косовска 6, Ћуприја, 

natasa35230@yahoo.com, 0642531604

1/2019 10.01.2019. 1500 дин,

К

омладинке

10 (6 жена, 1 омладинка, 3кадеткиње)

К 0

жене
Р 6

К 0

Р

судије
Р 4

К 0

К

Р 1

К 0

организатори
Р 1

К 0

Р

К



0,00

Укупни приходи у претходној години из 

јавних прихода (сви извори), укључујући 

и јавна предузећа и друге организације 

којима је оснивач Република Србија, АП 

и ЈЛС

Планирани приходи у текућој години по 

свим изворима

0

02.06.2018.

12.05.2019..

У 2018.год.  300.000 одобрено за редован програм, 80.000 за посебан програм, у 2019.год. 

намењено 211.400 дин.

не

Укупан број запослених

94.500,00СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ

ОПШТИНА ЋУПРИЈА

ОСТАЛИ ИЗВОРИ

Укупни приходи у претходној 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 

Да ли организација има блокаду рачуна, 

пореске дугове или дугове према 

организацијама социјалног осигурања

не

Условно, прекршај у 2016.год., неподношење извештаја  о неактивности АПР-у.

Датум одржавања последње Изборне 

скупштине

Датум одржавања последње седнице 

Скупштине

Број регистрованих и број 

категорисаних спортских стручњака  (по 

категоријама)

У 2018.год.  300.000 одобрено за редован програм, 80.000 за посебан програм, у 2019.год. 

намењено 211.400 дин.

357.900,00

ДОНАТОРИ - 

СПОНЗОРИ - 

не

6909822-18/1  20.08.2018.
Број под којим је организација уписана у 

матичној евиденцији и датум уписа

Р

К

Р

К

Р

К



2)                организација спортских такмичења од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе – члан 

137. став 1. тачка 3);

3)                учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у домаћим и 

европским клупским такмичењима – члан 137. став 1. тачка 5);

ДЕО 2/1

1. Област/и потреба и интереса грађана у области спорта на коју се програм односи (заокружити 

област на коју се предлог програма односи) :

ГОДИШЊИ ПРОГРАМИ

1)                подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно бављења грађана 

спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом – члан 137. став 1. тачка 1);

4)                физичко васпитање деце предшколског узраста и школски спорт (унапређење физичког 

вежбања, рад школских спортских секција и друштава, општинска, градска и међуопштинска 

школска спортска такмичења и др.) – члан 137. став 1. тачка 5);

5)                делатност организација у области спорта са седиштем на територији јединице локалне 

самоуправе које су од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе – члан 137. став 1. тачка 8);

6)                едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у систему спорта 

о питањима битним за одговарајуће бављење спортским активностима и делатностима – члан 137. 

став 1. тачка 12);

7)                периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних информација за 

адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на територији јединице локалне 

самоуправе, истраживачко-развојни пројекти и издавање спортских публикација – члан 137. став 1. 

тачка 13);

8)                унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије јединице локалне 

самоуправе и подстицање запошљавања висококвалификованих спортских стручњака и врхунских 

спортиста – члан 137. став 1. тачка 14).

НАПОМЕНА: Када носилац програма подноси више годишњих програма, за сваку област потреба и интереса 

грађана под тачкама 1)–10) попуњавају се посебно само делови 2 и 3 обрасца и слажу се по тачкама 1)–10). 

Заједнички део апликационог формулара су делови 1, 4 и 5.



-

-

-

-

Рад на омасовљавању и популаризацији шаха на територији Општине Ћуприја кроз аматерске турнире

ДЕО 2/2

5.     Детаљан опис активности којима ће се програм реализовати – навести хронолошки све активности 

које ће се реализовати у оквиру програма

Циљ програма је подстицање свих старосних структура на аматерско бављење шахом, посебно деце и омладине, 

популаризација женског и ветеранског шаха и дестигматизација особа са инвалидитетом  као и затворске популације кроз 

рекреативно бављење шахом

357.900,00452.400,00

% укупних трошкова које 

финансира општина
Средства буџета општине

79,11%

Програм у области (из 2/1): 

1
подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно 

бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са 

инвалидитетом – члан 137. став 1. тачка 1);

Поморавски регион

Централна Србија

Србија

Укупни трошкови 

програма

1.     Назив програма 

УНАПРЕЂЕЊЕ РЕКРЕАТИВНОГ БАВЉЕЊА ШАХОМ ПОСЕБНО ДЕЦЕ, ОМЛАДИНЕ И ЖЕНА

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

3.     Средства из буџета општине

4.      Кратак садржај (опис) програма – укратко представити циљеве програма и циљне групе које ће програм 

обухватити.

Општина Ћуприја



Сарадња са удружењем пензионера Ћуприја

Наставак рада школе шаха у свим основним школама 

Кадетска и омладинска такмичења

Организација шаховских турнира и предавања међу посебним популацијама: децом, омладином, женама

Дестигматизација и стицање нових социјалних вештина кроз играње шаха особа са посебним потребама и инвалида

Сарадња са казнено-поправним домом Ћуприја кроз организацију турнира



6.1. Време почетка реализације 

6.2. Време завршетка реализације 

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

x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x x x

x

x

x

x

x x x x x x x

Eкипна такмичења
x x x

Рад на омасовљавању и 

популаризацији 

Наставак рада школе шаха 

6.     Време реализације програма и динамика реализације (трајање и план активности) :

чланови, деца школа 

шаха

Кадетска такмичења из календара 

Минист. просвете, ШСС и ШСЦС

Организација шаховских турнира и 

предавања 

Дестигматизација и стицање нових 

социјалних вештина

чланови, деца школа 

шаха

7.     Учесници у реализацији програма:

7.1. Руководилац програма (име, презиме, звање, функција, досадашње искуство)

6.3. Активности/програмске целине по месецима

Учесник

чланови, деца школа 

шаха, аматери

НАЗИВ

01.01.2020.

30.12.2020.

чланови, деца школе 

шаха, аматери

чланови, лица са 

пос.потребама, 

инвалиди

.

чланови, штићеници 

КПЗ-а 

Сарадња са казнено-поправним 

домом Ћуприја кроз организацију 

турнира

чланови,пензионери
Сарадња са удружењем пензионера 

Ћуприја

омладинци, кадети, 

жене, мушкарци
Појединачна такмичења

омладинци, кадети, 

жене 

(означавање се врши са X)



1.

2.

3.

4.

5.

Горан Урошевић, члан Управног одбора

Снежана Ђорђевић, руководилац шаховске секције

Све основне школе са подручја Општине Ћуприја, Школа за музичке таленте Ћуприја

Удружење пензонера Ћуприје

Казнено поправни дом Ћуприја

Донатори

Удружења лица са посебним потребама и инвалидитетом

Очекује се омасовљење овог спорта међу аматерима

9.     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) :

Бенефити за школску популацију у њиховом развоју личности и академском успеху

Популаризација шаха као "мисаоног спорта" и вештине

Укључење  условно речено "маргинализованих" група 

7.3. Тим који се предлаже за реализацију програма  (по функцијама) 

7.4. Организације партнери  (опис партнера)  и разлози за предложену улогу сваког партнера

8.     Очекивани резултати програма:

8.1.   Опис опште сврхе која се жели постићи реализацијом програма

8.2.   Опис резултата – резултати ( користи које настају као последица успешно изведених активности);  утицај 

на циљне групе; публикације и остали производи; могућност понављања

Наташа Савић, председник клуба, капитен женске екипе

Пантић Дејан, предеседник скупштине

Сврха је омасовити шах међу децом и аматерима, укључити у клубске активности што већи број кадета и омладинаца,  

постићи што боље резултате, укључити неке условно речено "маргиналне" групе у ову активност као што су затворска 

популација и лица са посебним потребама, популарисати шах међу женском и ветеранском популацијом 

7.2. Број учесника (укупан број и број по категоријама)

Др Наташа Савић, председник клуба, капитен женске екипе, међ. шах. судија (са искусвом на светским и европским 

првенствима), психијатар, субспец. болести зависности, одговорно лице ШС Србије за антидопинг, члан судијске 

комисије Централне Србије

Око тридесеторо деце са подручја општине која похађају школу шаха, шест жена активних чланова клуба, двадесет 

мушкараца активних чланова клуба



Спонзори (који)

Донатори (који)

Потребна средства за реализацију програма

УКУПНИ ПРИХОДИ

Сопствена средства

Надлежни спортски савез

452.400,00

94.500,00

10.1. Укупна вредног програма 

10.2.  Нефинансијско учешће носиоца програма 

Реализацију ће пратити чланови Управног и Надзорног одбора клуба уз Комисију за спорт Општине Ћуприја и буџетског 

инспектора

Успешност такмичарских резултата прати УО ШК Раднички по критеријумима одобреним на Скупштини. Један од битних 

индикатора успешности биће и масовност играња шаха, посебно међу децом и омладином, као и укљученост посебних 

популационих група. 

452.400,00

Кроз периодичне и годишње извештаје као и претходних година од стране органа Општине Ћуприја и Спортског савеза 

Ћуприје, Управног и Надзорног одбора клуба

10.3. Финансијски план програма

Општина 357.900,00

Планирана средстваИЗВОРИ ПРИХОДА

9.1.   Како ће се пратити реализација програма?

9.2.   Како ће се пратити наменско коришћење средстава?

9.3.   План евалуације – које ће се процедуре за процену успешности програма користити (са становишта ефикасности, 

успешности, утицаја, релевантности и одрживости) – ко ће радити евалуацију, када, шта се оцењује, шта ће се, како и зашто 

пратити и оцењивати; индикатори успешности реализације програма?

10.     Финансијски план програма, по изворима прихода и врстама трошкови:

Нефинансијско учешће носиоца програма ће се огледати у едукацији, организацији шаховских такмичења, медијско-

пропагандном ангажману



УКУПНО

67.000,00

67.500,00

125.000,00

35.000,00

0,00

0,00

78.400,00

19.500,00

0,00

2.000,00

6.000,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

14.500,00

0,00

17. трошкови обезбеђења и лекарске службе на такмичењу

18. набавка пехара, медаља, диплома и сл.

19. дневнице спортиста и спортских стручњака који учествују на 

припремама, односно спортском такмичењу

16. чланске обавезе према  надлежном националном спортском 

савезу

ВРСТА ТРОШКОВА

Укупни трошкови за реализацију програма:

2. трошкови куповине спортске опреме (дресови, тренерке, торбе, 

лопте и др.) и реквизита

15. школарине и стручно оспособљавање, као и котизације за 

учешће у стручном усавршавању  спортским стручњацима и 

стручњацима у спорту

1. трошкови путовања (превоз) за спортисте и спортске 

стручњаке који непосредно учествују у реализацији програма 

3. трошкови смештаја и исхране

35.000,00

0,00

0,00

78.400,00

5.000,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.500,00

0,00

0,00

0,00

Средства из других 

извора

Средства из 

буџета општине

12.000,00

0,00

35.000,00

7. хонорари лица која учествују у реализацији програма

0,00

0,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

УКУПНО

67.000,00

67.500,00

125.000,00

55.000,00

67.500,00

90.000,00

30.000,00

19.500,00

0,00

2.000,00

6.000,00

58.400,00

19.500,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

8. финансијске услуге (банкарске и књиговодствене)

9. трошкови новчаних накнада спортистима

10. маркетинг и набавка пропагандног материјала

11. штампање публикација и материјала

14.500,00

0,00

0,00

13. трошкови зараде лица запослених на реализацији програма 

(бруто зарада)

14. набавка стручне литературе 

Директни трошкови

12. здравствени прегледи спортиста и медицинска едукација

4. трошкови котизације за учешће на такмичењу

5. трошкови изнајмљивања простора  

6. трошкови изнајмљивања опреме и реквизита



0,00

10.000,00

1.500,00

6.000,00

452.400,00

0,00

0,00

0,00

452.400,00

Редни број рате

1. рата

2. рата

3. рата

4. рата

Укупни индиректни трошкови

20. дневнице других лица која учествују у реализацији програма

23. трошкови котизације за организацију спортског такмичења

Укупни оправдани директни трошкови

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.)

357.900,00УКУПНО:

15.08.2019. 89.475,00

15.11.2019.

УКУПНО

21. набавка канцеларијске опреме (компјутер, телефон, штампач, 

телевизор, пројектор и сл.) неопходне за реализацију програма

22. набавка канцеларијског материјала неопходног за реализацију 

програма (оловке, папир и др.)

15.05.2019. 89.475,00

15.02.2019.

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.

89.475,00

10.4. Динамички план коришћења средстава (динамика исплате средстава)

1.     Како ће реализовање програма бити медијски подржано

0,00

0,00

94.500,00

0,00

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

организације спортског такмичења)

94.500,00

0,00

0,00

Кроз извештаје о наступима играча и екипе на сајту клуба, најавама и извештајима спортских догађаја на ТВ Поморавље, 

сајту chess.dom, на интернетим порталима основних школа Ћуприје.

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

1.500,000,00

10.000,00

357.900,00

6.000,00

357.900,00

0,000,00

0,00

0,00

452.400,00

6.000,00

452.400,00

0,00

1.500,00

89.475,00

Датум Износ

Индиректни трошкови носиоца програма (максимално 15% од оправданих директних 

трошкова)



Место и датум: 

                             

               

3.     Посебне напомене:

Ћуприја 15.05.2019.

НОСИЛАЦ ПРОГРАМА

(овлашћено лице)

М.П.

-



Носилац програма: 

Бр.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Врста прилога (обавезни)

пропратно писмо

Носилац 

програма 

(означити 

X)

x

x

одлука надлежног органа носиоца 

програма о утврђивању предлога 

годишњег програма

изјава о партнерству попуњена и 

потписана од стране свих партнера у 

програму

x

x

x

ПРИЛОЗИ УЗ ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА

ДЕО 3

копије уговора о отварању наменског 

рачуна

копија статута

x

x

x

x

x

календар такмичења надлежног спортског 

савеза 

x

x

ЦД са предлогом програма

копија годишњег извештаја и завршног 

рачуна за претходну годину 

писмо о намерама од издавача или 

медијских кућа уколико је програмом 

предвиђено бесплатно штампање или 

објављивање одређених промотивних 

материјала

изјава да не постоје препреке из члана 118. 

став 5. и члана 133. став 5. Закона о спорту

копија решења о регистрацији 

организације

три примерка обрасца предлога програма

одлука територијалног Спортског савеза 

(подносиоца програма)   о утврђивању 

предлога годишњих програма 

копија решења о додели ПИБ-а (ако ПИБ 

није садржан у решењу о регистрацији)

потврда надлежног националног гранског 

спортског савеза о чланству спортске 

организације

последњи извод у 2018.години

књига чланова

x

Други прилози

Шах клуб Раднички Ћуприја

x

Напомене



1

2

3

                                       

ПОТПИС ПОДНОСИОЦА

ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА

М.П.

-              У оквиру предлога годишњег програма  предложе се и програм активности за које се подноси посебан програм, али ако 

тај програм буде одобрен, носилац програма не може у истој области општег интереса из Закона о спорту подносити посебне 

програме и по јавном позиву.

-              За сваку област потреба и интереса грађана из Дела 2/1 попуњава се посебан образац. У оквиру обрасца у делу 2/2 

тачка 5 (детаљан опис активности) посебно се означавају и приказују самосталне програмске целине (на пример, код програма 

припрема и учешћа на спортским такмичењима посебно се приказују припреме а посебно учешће на такмичењу, и то посебно за 

свако такмичење у коме се учествује), укључујући и самосталне програмске целине које се састоје из активности повезаних са 

спортом деце.

ДЕО 5

-              За набавку добара и услуга потребних за реализацију програма мора се планирати спровођење јавне набавке у складу са 

законом.

УПУТСТВА: 

-              При креирању програма и попуњавању обрасца треба водити рачуна да програм мора да испуњава услове и 

критеријуме из члана 118. Закона о спорту („Службени  гласник РС”, број 10/16), услове и критеријуме из Правилника о 

финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта („Службени гласник РС”, број 64/16) и 

Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Ћуприја  

(„________”, бр. ___/___).

-              Предлог програма треба да прати пропратно писмо у коме се наводе најосновније информације о организацији и 

предложеном програму (назив, временско трајање, финансијски износ тражених средстава). Пропратно писмо потписује лице 

овлашћено за заступање организације.

-              Организација у области спорта која је проглашена за организацију од посебног значаја за општину Ћуприја подноси 

један годишњи програм за све активности које се обављају у оквирима потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. 

Закона о спорту, односно у делу 2/1 заокружује тачку 5), а у оквиру дела 2/2 тачку 5,   наводи све активности које планира да 

реализује, подељене по програмским целинама,  независно од тога да ли су оне обухваћене и другим потребама и интересима 

грађана у области спорта за које се подносе годишњи или посебни програми у складу са Правилником о финансирању програма 

којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Ћуприја.

анализе, студије

прегледи података

-              Из буџета општине Ћуприја финансирају се само програми спортских организација које су чланови надлежних 

националних гранских спортских савеза.



Место и датум: 

                             

                   

 

  НОСИЛАЦ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА

РУКОВОДИЛАЦ ПРОГРАМА 

-              Образац обавезно потписати плавом хемијском или пенкалом и ставити печат.

ИЗЈАВА: 

1.     Изјављујем да смо упознати и сагласни да надлежни орган општине Ћуприја  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 надлежни орган општине Ћуприја 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. 

Ћуприја 20.08.2018.

-              Трошкови реализације програма морају бити у оквиру сваке ставке раздвојени на подтрошкове, према врсти, са 

међузбиром (нпр. 1. путни трошкови – 1.1. путни трошкови у земљи, 1.2. путни трошкови у иностранству, 1.3. дневнице у 

земљи, 1.4. дневнице у иностранству, међузбир Путни трошкови).

-              Обавезно треба поштовати форму при попуњавању обрасца (немојте брисати, мењати редослед питања и сл.). 

Програм треба написати тако да се у обрасцу одговара на постављена питања – ништа се не „подразумева“.

-              Образац треба попунити фонтом ариал 10, без прореда. Једино дозвољено одступање је болд или италик, ако се 

нађе за потребно.



 (лице овлашћено за заступање)М.П.



Образац 1

Република Србија

ОПШТИНА ЋУПРИЈА

ПРЕДЛОГ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА 

ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА

КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА 

У 2019. ГОДИНИ

 НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈЕ:

Рукометни Клуб Раднички               

АПЛИКАЦИОНИ ФОРМУЛАР



Пун назив

Број текућег рачуна и назив банке

Број текућег рачуна (наменског) за 

финансирање годишњих програма и 

назив и адреса банке

Порески идентификациони број (ПИБ)

Особа за контакт (име, презиме, адреса, 

мејл, телефон, мобилни телефон)

И-мејл

НАПОМЕНА: Годишње програме наведене у овом обрасцу подноси Спортски савез Ћуприје, сходно члану 138. став 5. 

Закона о спорту.

2. ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ НОСИОЦУ ПРОГРАМА

Интернет страна 

Особа за контакт (име, презиме, адреса, 

мејл, телефон, мобилни телефон)

Број телефона

ДЕО 1

1. ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ПОДНОСИОЦУ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА 

Пун назив

Седиште и адреса

Скраћени назив

Седиште и адреса

Број телефона

И-мејл

Интернет страна 

035471150

rkradnicki@gmail.com

www.rkradnicki.rs

330-55000775-02

105795720

Спортски Савез Ћуприја

Булевар Војске 1,Ћуприја

062-276825

Рукометни клуб Раднички

840-2220473-07

РК Раднички

Булевар војске 1

Дејан Милојевић, Супска бб, Ћуприја, dmdejan161@gmail.com, 069601738

сsportskisavezcuprija@gmail.com

Aдам Рошковић,Благоја Паровића 6/1



Грана/област  спорта

Ранг гране спорта у Националној 

категоризацији  спортова

Број регистрованих жена спортиста

Број регистрованих и број 

категорисаних спортских стручњака  (по 

категоријама)

Број регистрованих и број 

категорисаних спортиста (по 

категоријама) 

Укупан број чланова (по категоријама)

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

Одлука о висини чланарине (број 

одлуке, датум одлуке о висини 

чланарине и висина чланарине)

21

Друга категорија
Р

К 2

К

К

Р

Р

пионирке
Р 20

К

Р

Одлука бр.01/2018 19.03.2018.год 800,00 дин

кадети

К
сениори

Р 14

К

Р

К

сениори

кадети

пионири

17

К

Р

30

пионири

Трећа категорија
Р

20

К 1

Рукомет 

I категорија

Рукометни савез Србије 354

30

Ђорђе Бранковић, ул. Анђе Ранковић 3/3, Ћуприја, мејл: info@duopro.rs, 063/333-102

Ђорђе Бранковић, председник клуба, председник УО, 15.05.2014, 6 године, ул. Анђе 

Ранковић 3/3, Ћуприја, мејл: info@duopro.rs, 063/333-102

Р

К

20пионирке

Р

К



1.093.000,00

Да ли  постоје ограничења у коришћењу 

имовине и обављању делатности (стечај,  

ликвидација, забрана обављања 

делатности)

ОСТАЛИ ИЗВОРИ

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 

25.03.2018.год.

25.03.2018.год.

Укупни приходи у претходној години из 

јавних прихода (сви извори), укључујући 

и јавна предузећа и друге организације 

којима је оснивач Република Србија, АП 

и ЈЛС

Планирани приходи у текућој години по 

свим изворима

СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ

ОПШТИНА ЋУПРИЈА

Укупни приходи у претходној години 

Да ли организација има блокаду рачуна, 

пореске дугове или дугове према 

организацијама социјалног осигурања

Број регистрованих и број 

категорисаних спортских стручњака  (по 

категоријама)

Датум одржавања последње Изборне 

скупштине

Датум одржавања последње седнице 

Скупштине

Укупан број запослених

900.000,00

193.000,00

Да ли организација има у току судске и 

арбитражне спорове (које и вредност 

спора)

не

6374017-18/1

450.000,00

ДОНАТОРИ - 

СПОНЗОРИ - 

не

не

не

Број под којим је организација уписана у 

матичној евиденцији и датум уписа

Р

К

Р

К

Р

К



2)                организација спортских такмичења од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе – члан 

137. став 1. тачка 3);

3)                учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у домаћим и 

европским клупским такмичењима – члан 137. став 1. тачка 5);

ДЕО 2/1

1. Област/и потреба и интереса грађана у области спорта на коју се програм односи (заокружити 

област на коју се предлог програма односи) :

ГОДИШЊИ ПРОГРАМИ

1)                подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно бављења грађана 

спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом – члан 137. став 1. тачка 1);

4)                физичко васпитање деце предшколског узраста и школски спорт (унапређење физичког 

вежбања, рад школских спортских секција и друштава, општинска, градска и међуопштинска 

школска спортска такмичења и др.) – члан 137. став 1. тачка 5);

5)                делатност организација у области спорта са седиштем на територији јединице локалне 

самоуправе које су од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе – члан 137. став 1. тачка 8);

6)                едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у систему спорта 

о питањима битним за одговарајуће бављење спортским активностима и делатностима – члан 137. 

став 1. тачка 12);

7)                периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних информација за 

адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на територији јединице локалне 

самоуправе, истраживачко-развојни пројекти и издавање спортских публикација – члан 137. став 1. 

тачка 13);

8)                унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије јединице локалне 

самоуправе и подстицање запошљавања висококвалификованих спортских стручњака и врхунских 

спортиста – члан 137. став 1. тачка 14).

НАПОМЕНА: Када носилац програма подноси више годишњих програма, за сваку област потреба и интереса 

грађана под тачкама 1)–10) попуњавају се посебно само делови 2 и 3 обрасца и слажу се по тачкама 1)–10). 

Заједнички део апликационог формулара су делови 1, 4 и 5.



-

-

-

-

Посета локалним школама и омасовљавање школе рукомета.

ДЕО 2/2

5.     Детаљан опис активности којима ће се програм реализовати – навести хронолошки све активности 

које ће се реализовати у оквиру програма

3.199.600,00

% укупних трошкова које 

финансира општина
Средства буџета општине

80,00%3.999.600,00

5
делатност организација у области спорта са седиштем на територији 

јединице локалне самоуправе које су од посебног значаја за јединицу локалне 

самоуправе – члан 137. став 1. тачка 8);

Програм у области (из 2/1): 

Програм за 2020. годину је наставак програма за 2019. годину чији је задатак подизање свих сегмената у рукометном клубу 

на виши ниво.  Услови за рад млађих селекција су у 2019. години подигнути на највиши ниво од када школа рукомета 

постоји. Из личних средстава клуба обезбеђене су нове лопте и направљени голови за мини рукомет, ангажовани 

додатни стручњаци, тако да у 2020. очекујемо квалитетнији рад  омладинаца.

Укупни трошкови 

програма

1.     Назив програма 

"Раднички борба за Супер Б лигу Србије"               

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

3.     Средства из буџета општине

4.      Кратак садржај (опис) програма – укратко представити циљеве програма и циљне групе које ће програм 

обухватити.

Сениори: Ћуприја, Јагодина, Бор, Неготин, Блаце, Куршумлија, Прокупље, Лесковац

Бујановац, Власотинце, Житорађа,

Кадети: Бор, Зајечар, Јагодина, Кладово, Књажевац, Параћин, Бољевац

Основна школа Вук Караџић. ОШ Ђура Јакшић, ОШ 13.Октобар, ОШ Вук Караџић Крушар



•Лекарски преглед кадетског тима обавиће се у марту и септембру 2020. године.

•Тим ће у току 2020. године путовати у следеће градове: Ниш, Врање, Прокупље, Лесковац, Зајечар, Житорађа и Б.Паланка

Организација утакмица на домаћем терену, : маркетиншко представљање и медијско представљање

•Припремни период два пута у току 2020. год у тајању од 60 дана од 11.01.2020.-11.03.2020. и од 15.08.2020.-15.10.2020. 

Активности заказивања и одржавања управних одбора на којима ће се пратити рад клуба и предлагати периодични и завршни извештај за Скупштину организоваће Ђорђе Бранковић.



6.1. Време почетка реализације 

6.2. Време завршетка реализације 

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

x

x x x x x x x

x x x x

x x x x x

x

x

Јесењи део првенства за 

кадете x

Омасовљавање школе 

рукомета x

x

6.     Време реализације програма и динамика реализације (трајање и план активности) :

7.1. Руководилац програма (име, презиме, звање, функција, досадашње искуство)

7.     Учесници у реализацији програма:

6.3. Активности/програмске целине по месецима

УчесникНАЗИВ

Дејан Милојевић

Перица Милојевић

Одржавање управних одбора Ђорђе Бранковић

Јесењи део првенства за сениоре Ђорђе Бранковић

Пролећни део првенства за сениоре

Пролећни део првенства за кадете

(означавање се врши са X)

Припреме за пролећни део 

првенства за кадете и сениоре

Лекарски преглед кадета и сениора

Припреме за јесењи део првенства 

за кадете и сениоре
Дејан Милојевић

Младен Матић

Ђорђе Бранковић

Перица Милојевић

Ђорђе Бранковић

01.02.2020

31.12.2020



1.

2.

3.

4.

5.

Младен Матић, координатор               

Ђорђе Бранковић, руководилац програма               

СЦ Ада Ћуприја              

РТВ Поморавље              

позиција на табели која нам омогућава пласман у виши ранг такмичења 

сениори мушкарци: 30 регистрованих

кадети мушкарци: 17 регистрованих

пионири петлићи: 20 нерегистрованих

петлићи девојчице: 20 регистрованих          

7.2. Број учесника (укупан број и број по категоријама)

7.3. Тим који се предлаже за реализацију програма  (по функцијама) 

7.4. Организације партнери  (опис партнера)  и разлози за предложену улогу сваког партнера

8.     Очекивани резултати програма:

континуитет такмичења сениорске екипе у првој лиги Србије

9.     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) :

омасовљавање школе рукомета

"Како је спорт у Ћуприји дуги низ година био у паду, тако су млади изгубили навику за бављење спортом.То се 

одражавало на опште стање омладине у ћупријској општини па смо у последњој деценији били сведоци низа немилих 

догађаја у којима су главни актери били млади"

                

8.1.   Опис опште сврхе која се жели постићи реализацијом програма

8.2.   Опис резултата – резултати ( користи које настају као последица успешно изведених активности);  утицај 

на циљне групе; публикације и остали производи; могућност понављања

Перица Милојевић, координатор               

Дизајн студио              

Ђорђе Бранковић, дипл.инж.грађ., Председник рукометног клуба Раднички,

 5 година искуства

              

Дејан Милојевић координатор



Спонзори (који)

Донатори (који)

400.000,00

Сопствена средства

0,00

0,00

400.000,00

Потребна средства за реализацију програма

10.2.  Нефинансијско учешће носиоца програма 

УКУПНИ ПРИХОДИ 3.999.600,00

10.     Финансијски план програма, по изворима прихода и врстама трошкови:

Надлежни спортски савез

10.1. Укупна вредног програма 

Унутрашња контрола: Управни одбор клуба, Надзорни одбор клуба

Спољашња контрола: кроз извештаје Спортском Савезу, Буџетска инспекција

Евалуацију програма ће пратити руководилац програма Ђорђе Бранковић.

 У оба извештаја, а што се тиче такмичарских селекција оцењиваће се:

•Одзив играча у припремном периоду (80% и више је позитиван резултат)

•Одзив играча на тренинзима (80% и више је позитиван резултат)

3.999.600,00

Општина 3.199.600,00

10.3. Финансијски план програма

Планирана средстваИЗВОРИ ПРИХОДА

Председник Управног Одбора ће подносити извештаје Управном одбору (периодичне и предлог завршног) који ће се 

проследити Скупштини клуба да усвоји завршни извештај 

9.1.   Како ће се пратити реализација програма?

9.2.   Како ће се пратити наменско коришћење средстава?

9.3.   План евалуације – које ће се процедуре за процену успешности програма користити (са становишта ефикасности, 

успешности, утицаја, релевантности и одрживости) – ко ће радити евалуацију, када, шта се оцењује, шта ће се, како и зашто 

пратити и оцењивати; индикатори успешности реализације програма?

Спортски центар “АДА”  обезбеђује термине за одржавање тренинга и утакмица.



УКУПНО

525.000,00

250.000,00

110.000,00

100.000,00

0,00

0,00

1.354.000,00

12.000,00

1.320.000,00

30.000,00

0,00

70.000,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

88.000,00

10.000,00

0,00

17. трошкови обезбеђења и лекарске службе на такмичењу

18. набавка пехара, медаља, диплома и сл.

19. дневнице спортиста и спортских стручњака који учествују на 

припремама, односно спортском такмичењу

16. чланске обавезе према  надлежном националном спортском 

савезу

0,00

15. школарине и стручно оспособљавање, као и котизације за 

учешће у стручном усавршавању  спортским стручњацима и 

стручњацима у спорту

ВРСТА ТРОШКОВА

Укупни трошкови за реализацију програма:

2. трошкови куповине спортске опреме (дресови, тренерке, торбе, 

лопте и др.) и реквизита

1. трошкови путовања (превоз) за спортисте и спортске 

стручњаке који непосредно учествују у реализацији програма 

3. трошкови смештаја и исхране

100.000,00

0,00

0,00

1.354.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7. хонорари лица која учествују у реализацији програма

0,00

40.000,00

88.000,00

10.000,00

0,00

400.000,00

Средства из других 

извора

Средства из 

буџета општине

30.000,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

290.000,00

90.000,00

70.000,00

0,00

0,00

50.000,00

УКУПНО

525.000,00

250.000,00

110.000,00

495.000,00

200.000,00

0,00

30.000,00

0,00

1.064.000,00

12.000,00

920.000,00

30.000,00

90.000,00

12.000,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

10.000,00

0,00

88.000,00

8. финансијске услуге (банкарске и књиговодствене)

9. трошкови новчаних накнада спортистима

10. маркетинг и набавка пропагандног материјала

11. штампање публикација и материјала

70.000,00

1.320.000,00

13. трошкови зараде лица запослених на реализацији програма 

(бруто зарада)

14. набавка стручне литературе 

Директни трошкови

5. трошкови изнајмљивања простора  

6. трошкови изнајмљивања опреме и реквизита

12. здравствени прегледи спортиста и медицинска едукација

4. трошкови котизације за учешће на такмичењу



0,00

0,00

3.000,00

0,00

3.912.000,00

80.000,00

7.600,00

87.600,00

3.999.600,00

Редни број рате

1. рата

2. рата

3. рата

4. рата

Укупни индиректни трошкови

20. дневнице других лица која учествују у реализацији програма

23. трошкови котизације за организацију спортског такмичења

3.199.600,00УКУПНО:

10.08.2020 800.000,00

10-10-2020.

УКУПНО

21. набавка канцеларијске опреме (компјутер, телефон, штампач, 

телевизор, пројектор и сл.) неопходне за реализацију програма

22. набавка канцеларијског материјала неопходног за реализацију 

програма (оловке, папир и др.)

10.03.2020 800.000,00

10.01.2020

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.

Укупни оправдани директни трошкови

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.)

799.600,00

10.4. Динамички план коришћења средстава (динамика исплате средстава)

0,00

0,00

1.     Како ће реализовање програма бити медијски подржано

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

организације спортског такмичења)

0,00

800.000,00

87.600,00

Медијску подршку ће пружити РТВ Поморавље и радио MAXFM.

РТВ Поморавље је и у 2018. години активно подржавала рукометни клуб. Свако битније дешавање у клубу је најављивала. 

Сигурни смо да ће они наставити активно да нас прате и у 2019. години.

У случају да нам одобрите средства у програму за радио рекламу, њу бисмо емитовали само као најаву за утакмицу код 

куће и то два дана пре утакмице.

0,00

0,00

800.000,00

Датум

0,00

800.000,00

0,00

0,00

0,003.000,00

80.000,0080.000,00

7.600,00

87.600,00

3.999.600,00

0,00

7.600,00

3.112.000,003.912.000,00

0,00

3.000,00

0,00

Износ

3.199.600,00

0,00

Индиректни трошкови носиоца програма (максимално 15% од оправданих директних 

трошкова)



Место и датум: 

                             

               

3.     Посебне напомене:

М.П.

(овлашћено лице)

НОСИЛАЦ ПРОГРАМА



Носилац програма: 

Бр.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Носилац 

програма 

(означити 

X)

Врста прилога (обавезни)

пропратно писмо

одлука надлежног органа носиоца 

програма о утврђивању предлога 

годишњег програма

изјава о партнерству попуњена и 

потписана од стране свих партнера у 

програму

књига чланова

ПРИЛОЗИ УЗ ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА

ДЕО 3

ЦД са предлогом програма

копије уговора о отварању наменског 

рачуна

копија статута

календар такмичења надлежног спортског 

савеза 

три примерка обрасца предлога програма

одлука територијалног Спортског савеза 

(подносиоца програма)   о утврђивању 

предлога годишњих програма 

копија решења о додели ПИБ-а (ако ПИБ 

није садржан у решењу о регистрацији)

потврда надлежног националног гранског 

спортског савеза о чланству спортске 

организације

последњи извод у 2018.години

копија годишњег извештаја и завршног 

рачуна за претходну годину 

писмо о намерама од издавача или 

медијских кућа уколико је програмом 

предвиђено бесплатно штампање или 

објављивање одређених промотивних 

материјала

изјава да не постоје препреке из члана 118. 

став 5. и члана 133. став 5. Закона о спорту

Други прилози

копија решења о регистрацији 

организације

Напомене



1

2

3

                                       

ПОТПИС ПОДНОСИОЦА

ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА

М.П.

-              У оквиру предлога годишњег програма  предложе се и програм активности за које се подноси посебан програм, али ако 

тај програм буде одобрен, носилац програма не може у истој области општег интереса из Закона о спорту подносити посебне 

програме и по јавном позиву.

-              За сваку област потреба и интереса грађана из Дела 2/1 попуњава се посебан образац. У оквиру обрасца у делу 2/2 

тачка 5 (детаљан опис активности) посебно се означавају и приказују самосталне програмске целине (на пример, код програма 

припрема и учешћа на спортским такмичењима посебно се приказују припреме а посебно учешће на такмичењу, и то посебно за 

свако такмичење у коме се учествује), укључујући и самосталне програмске целине које се састоје из активности повезаних са 

спортом деце.

ДЕО 5

анализе, студије

УПУТСТВА: 

-              При креирању програма и попуњавању обрасца треба водити рачуна да програм мора да испуњава услове и 

критеријуме из члана 118. Закона о спорту („Службени  гласник РС”, број 10/16), услове и критеријуме из Правилника о 

финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта („Службени гласник РС”, број 64/16) и 

Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Ћуприја  

(„________”, бр. ___/___).

-              Предлог програма треба да прати пропратно писмо у коме се наводе најосновније информације о организацији и 

предложеном програму (назив, временско трајање, финансијски износ тражених средстава). Пропратно писмо потписује лице 

овлашћено за заступање организације.

-              Организација у области спорта која је проглашена за организацију од посебног значаја за општину Ћуприја подноси 

један годишњи програм за све активности које се обављају у оквирима потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. 

Закона о спорту, односно у делу 2/1 заокружује тачку 5), а у оквиру дела 2/2 тачку 5,   наводи све активности које планира да 

реализује, подељене по програмским целинама,  независно од тога да ли су оне обухваћене и другим потребама и интересима 

грађана у области спорта за које се подносе годишњи или посебни програми у складу са Правилником о финансирању програма 

којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Ћуприја.

-              За набавку добара и услуга потребних за реализацију програма мора се планирати спровођење јавне набавке у складу са 

законом.

прегледи података

-              Из буџета општине Ћуприја финансирају се само програми спортских организација које су чланови надлежних 

националних гранских спортских савеза.



Место и датум: 

                             

                   

 

  НОСИЛАЦ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА

РУКОВОДИЛАЦ ПРОГРАМА 

-              Образац обавезно потписати плавом хемијском или пенкалом и ставити печат.

ИЗЈАВА: 

1.     Изјављујем да смо упознати и сагласни да надлежни орган општине Ћуприја  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 надлежни орган општине Ћуприја 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. 

-              Трошкови реализације програма морају бити у оквиру сваке ставке раздвојени на подтрошкове, према врсти, са 

међузбиром (нпр. 1. путни трошкови – 1.1. путни трошкови у земљи, 1.2. путни трошкови у иностранству, 1.3. дневнице у 

земљи, 1.4. дневнице у иностранству, међузбир Путни трошкови).

-              Обавезно треба поштовати форму при попуњавању обрасца (немојте брисати, мењати редослед питања и сл.). 

Програм треба написати тако да се у обрасцу одговара на постављена питања – ништа се не „подразумева“.

-              Образац треба попунити фонтом ариал 10, без прореда. Једино дозвољено одступање је болд или италик, ако се 

нађе за потребно.



 (лице овлашћено за заступање)М.П.



Образац 1

Република Србија

ОПШТИНА ЋУПРИЈА

ПРЕДЛОГ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА 

ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА

КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА 

У 2019. ГОДИНИ

 НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈЕ:

СТРЕЉАЧКИ КЛУБ ,,ЖИВКА ДАМЊАНОВИЋ,,- ЋУПРИЈА

АПЛИКАЦИОНИ ФОРМУЛАР



Sportskisavezcuprije@gmail.com

info@ssc.org.rs

www.ssc.org.rs

Адам Рошковић , Ћуприја , Благоја Паровића бр.1/16

062 276-825 , adam.roskovic86@gmail.com

СТРЕЉАЧКИ КЛУБ  .. ЖИВКА ДАМЊАНОВИЋ ,, ЋУПРИЈА

Број текућег рачуна (наменског) за 

финансирање годишњих програма и 

назив и адреса банке

 330-55000-798-30 - Credit Agricole

 840-22443763-31 - Управа за трезор , испостава Ћуприја

Порески идентификациони број (ПИБ)

Особа за контакт (име, презиме, адреса, 

мејл, телефон, мобилни телефон)

Пун назив

Интернет страна 

Особа за контакт (име, презиме, адреса, 

мејл, телефон, мобилни телефон)

СПОРТСКИ САВЕЗ ЋУПРИЈА

Ћуприја булевар Вoјске бр.1

062 / 276-825

Пун назив

Седиште и адреса

Број телефона

И-мејл

НАПОМЕНА: Годишње програме наведене у овом обрасцу подноси Спортски савез Ћуприје, сходно члану 138. став 5. 

Закона о спорту.

2. ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ НОСИОЦУ ПРОГРАМА

ДЕО 1

1. ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ПОДНОСИОЦУ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА 

Скраћени назив

Седиште и адреса

Број телефона

И-мејл

Интернет страна 

Број текућег рачуна и назив банке

СК  ,,  ЖИВКА  ДАМЊАНОВИЋ,, - ЋУПРИЈА

ЋУПРИЈА , Београдска  бб 

063 601 986 -   069 605/604

    skzivkacup@gmail.com

            /

330-55000-175-56 – Credit Agricole

103908988

Звонимир Марковић ,  Бошка Ђуричића бр.8  Ћуприја , 

markoviccu@gmail.com, тел. 035 8870368 ,  моб. 069 605 604



20М.Јуниори   -М.Јуниорке

Јуниори  -  Јуниорке

Сениори  -  Сениорке

К

Пионири  -  Пионирке

Кадети  - Кадеткиње

39

 21

19

12

Р

Р

К

Р 39

М.Јуниори   -М.Јуниорке
Р 20

Пионири  -  Пионирке

Р 21

К

Кадеткиње

Марковић Звонимир Бошка Ђуричића бр.8 Ћуприја , 

markoviccu@gmail.com, тел.035 8870386 , моб. 069 605 604

Број регистрованих жена спортиста

Грана/област  спорта

Ранг гране спорта у Националној 

категоризацији  спортова

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

Одлука о висини чланарине (број 

одлуке, датум одлуке о висини 

чланарине и висина чланарине)

Број регистрованих и број 

категорисаних спортских стручњака  (по 

категоријама)

Број регистрованих и број 

категорисаних спортиста (по 

категоријама) 

Укупан број чланова (по категоријама)

СТРЕЉАШТВО

ПРВА КАТЕГОРИЈА 

Министарство омладине и спорта  бр.661-02-1189/2008-03

Звонимир Марковић , Председник клуба , избо.скупштина 05.02.2017.год.  на 4 године , 

Бошка Ђуричића бр.8 Ћуприја , 

markoviccu@gmail.com, тел.035 8870386 , моб. 069 605 604

К

Кадети  - Кадеткиње

16

К

јуниори  -  Јуниорке
Р 19

К

Сениори  -  Сениорке
Р 12

Пионирке
Р 16

К

К

Р 8

К

М.Јуниорке
Р 8

К

Сениорке
Р 5

К



Укупни приходи у претходној години из 

јавних прихода (сви извори), укључујући 

и јавна предузећа и друге организације 

којима је оснивач Република Србија, АП 

и ЈЛС

Планирани приходи у текућој години по 

свим изворима

нема

05.02.2017.год

15.02.2019.год.

340.000,00 (2018)

не

Укупан број запослених

68.800,00СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ

ОПШТИНА ЋУПРИЈА

ОСТАЛИ ИЗВОРИ

Укупни приходи у претходној 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 

Да ли организација има блокаду рачуна, 

пореске дугове или дугове према 

организацијама социјалног осигурања

не

не

Датум одржавања последње Изборне 

скупштине

Датум одржавања последње седнице 

Скупштине

Број регистрованих и број 

категорисаних спортских стручњака  (по 

категоријама)

414.500,00  -  ( 2018.год )

259.500,00

ДОНАТОРИ - 

СПОНЗОРИ - 

не

Бр. 740    -    01.10.1999
Број под којим је организација уписана у 

матичној евиденцији и датум уписа

Р

К

Р

К

Р

К



2)                организација спортских такмичења од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе – члан 

137. став 1. тачка 3);

3)                учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у домаћим и 

европским клупским такмичењима – члан 137. став 1. тачка 5);

ДЕО 2/1

1. Област/и потреба и интереса грађана у области спорта на коју се програм односи (заокружити 

област на коју се предлог програма односи) :

ГОДИШЊИ ПРОГРАМИ

1)                подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно бављења грађана 

спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом – члан 137. став 1. тачка 1);

4)                физичко васпитање деце предшколског узраста и школски спорт (унапређење физичког 

вежбања, рад школских спортских секција и друштава, општинска, градска и међуопштинска 

школска спортска такмичења и др.) – члан 137. став 1. тачка 5);

5)                делатност организација у области спорта са седиштем на територији јединице локалне 

самоуправе које су од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе – члан 137. став 1. тачка 8);

6)                едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у систему спорта 

о питањима битним за одговарајуће бављење спортским активностима и делатностима – члан 137. 

став 1. тачка 12);

7)                периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних информација за 

адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на територији јединице локалне 

самоуправе, истраживачко-развојни пројекти и издавање спортских публикација – члан 137. став 1. 

тачка 13);

8)                унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије јединице локалне 

самоуправе и подстицање запошљавања висококвалификованих спортских стручњака и врхунских 

спортиста – члан 137. став 1. тачка 14).

НАПОМЕНА: Када носилац програма подноси више годишњих програма, за сваку област потреба и интереса 

грађана под тачкама 1)–10) попуњавају се посебно само делови 2 и 3 обрасца и слажу се по тачкама 1)–10). 

Заједнички део апликационог формулара су делови 1, 4 и 5.



-

-

-

-

- Теоретска настава

ДЕО 2/2

=O222СКаца , и припајање нових стрелаца који би дошли у току обуке или по заврш једне групе почети поново са другом 

групом

- Обула стрелаца ће почети од теорије ,  основних упознавања са објектима где се изводи гађање , врстама оружја са 

којим ће се обучавати , муницијом , ставовима и др.

5.     Детаљан опис активности којима ће се програм реализовати – навести хронолошки све активности 

које ће се реализовати у оквиру програма

259.500,00328.300,00

% укупних трошкова које 

финансира општина
Средства буџета општине

79,04%

Програм у области (из 2/1): 

3 учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у 

домаћим и европским клупским такмичењима – члан 137. став 1. тачка 5);

Укупни трошкови 

програма

1.     Назив програма 

ОМАСОВЉАВЉАЊЕ СТРЕЉАШТВА У ГРАДУ МЕЂУ МАЛЂИМ КАТЕГОРИЈАМА СА ТАКМИЧАРСКИМ ПРОГРАМОМ

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

3.     Средства из буџета општине

4.      Кратак садржај (опис) програма – укратко представити циљеве програма и циљне групе које ће програм 

обухватити.

- Градско стрелиште у Ћуприји



Упознавање са објектима где се врши гађање

Упознавање са оружјем муницијoм и метама

Ставовима за гађање и руковањем



6.1. Време почетка реализације 

6.2. Време завршетка реализације 

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

x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

маркетинг

Обука стрелаца

6.     Време реализације програма и динамика реализације (трајање и план активности) :

СК,,Живка 

Дамњановић,,

Такмичење
СК,,Живка 

Дамњановић,,

7.     Учесници у реализацији програма:

7.1. Руководилац програма (име, презиме, звање, функција, досадашње искуство)

6.3. Активности/програмске целине по месецима

Учесник

СК,,Живка 

Дамњановић,,

НАЗИВ

01.01.2020.год

31.12.2020.год

(означавање се врши са X)



1.

2.

3.

4.

5.

- Колев Немања-пом.тренер

- Ристић Лидија-секретар клуба

- Засада немамо , клуб сам са својим ресурсима предузима и организује програм

 - Довести до боље категоризације  стрејаштва у Ћуприји и шире

9.     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) :

- Бољи резултати такмичара на првенствима

7.3. Тим који се предлаже за реализацију програма  (по функцијама) 

7.4. Организације партнери  (опис партнера)  и разлози за предложену улогу сваког партнера

8.     Очекивани резултати програма:

8.1.   Опис опште сврхе која се жели постићи реализацијом програма

8.2.   Опис резултата – резултати ( користи које настају као последица успешно изведених активности);  утицај 

на циљне групе; публикације и остали производи; могућност понављања

 - Здравковић Драган-тренер

- Марковић Звонимир-пом.тренер. Председник клуба

           -  Да се учесници обуче да рукују са оружјем 

  - Да се само стрељаштво омасови како би имали кадар који би могао да се стрељаштвом настави бавити 

професионално и постигли веће резултате  , као и учешће такмичара на предстојећа првенства Србије

7.2. Број учесника (укупан број и број по категоријама)

Марковић Звонимир , пом.тренер , председник клуба , уједно је и такмичар стрелац освајач како екипних медаља тако и 

појединачних медаља, двадесет година се бави стрељаштвом са једним мањим прекидом .Рад са свим категоријама 

стрелаца 

-Тачан број учесника нисмо у могућности да вам изнесемо јер програм траје целе године где се учесници придружују целе 

године.Али најбитније категорије са којима ћемо радити и водити на такмичеља су пионири и пионирке а потом остале 

категорије 



Спонзори (који)

Донатори (који)

Потребна средства за реализацију програма

УКУПНИ ПРИХОДИ

Сопствена средства

Надлежни спортски савез

328.300,00

68.800,00

10.1. Укупна вредног програма 

10.2.  Нефинансијско учешће носиоца програма 

Путем комисије надлежних органа,  приликом утрошка средстава путем рачуна

- Извођачи програма као и комисија клуба надгледаће програм  , упућивати на грешеке и исправљати у што краћем року

- Пратиће се успешност програма како би на време уколонили настале неправилности.

328.300,00

Путем комисије клуба и надлежног органа општине

10.3. Финансијски план програма

Општина 259.500,00

Планирана средстваИЗВОРИ ПРИХОДА

9.1.   Како ће се пратити реализација програма?

9.2.   Како ће се пратити наменско коришћење средстава?

9.3.   План евалуације – које ће се процедуре за процену успешности програма користити (са становишта ефикасности, 

успешности, утицаја, релевантности и одрживости) – ко ће радити евалуацију, када, шта се оцењује, шта ће се, како и зашто 

пратити и оцењивати; индикатори успешности реализације програма?

10.     Финансијски план програма, по изворима прихода и врстама трошкови:

Сви учесници програма су Волонтери 



УКУПНО

55.200,00

215.500,00

0,00

35.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

12.000,00

0,00

3.600,00

0,00

17. трошкови обезбеђења и лекарске службе на такмичењу

18. набавка пехара, медаља, диплома и сл.

19. дневнице спортиста и спортских стручњака који учествују на 

припремама, односно спортском такмичењу

15. школарине и стручно оспособљавање, као и котизације за 

учешће у стручном усавршавању  спортским стручњацима и 

стручњацима у спорту

16. чланске обавезе према  надлежном националном спортском 

савезу

ВРСТА ТРОШКОВА

Укупни трошкови за реализацију програма:

2. трошкови куповине спортске опреме (дресови, тренерке, торбе, 

лопте и др.) и реквизита

1. трошкови путовања (превоз) за спортисте и спортске 

стручњаке који непосредно учествују у реализацији програма 

3. трошкови смештаја и исхране

35.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00

0,00

2.500,00

0,00

4.000,00

0,00

Средства из других 

извора

Средства из 

буџета општине

16.200,00

35.500,00

0,00

7. хонорари лица која учествују у реализацији програма

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

1.100,00

0,00

0,00

УКУПНО

55.200,00

215.500,00

0,00

39.000,00

180.000,00

0,00

25.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.000,00

0,00

8. финансијске услуге (банкарске и књиговодствене)

9. трошкови новчаних накнада спортистима

10. маркетинг и набавка пропагандног материјала

11. штампање публикација и материјала

3.600,00

0,00

6.000,00

13. трошкови зараде лица запослених на реализацији програма 

(бруто зарада)

14. набавка стручне литературе 

Директни трошкови

12. здравствени прегледи спортиста и медицинска едукација

4. трошкови котизације за учешће на такмичењу

5. трошкови изнајмљивања простора  

6. трошкови изнајмљивања опреме и реквизита



0,00

0,00

0,00

0,00

328.300,00

0,00

0,00

0,00

328.300,00

Редни број рате

1. рата

2. рата

3. рата

4. рата

Укупни индиректни трошкови

20. дневнице других лица која учествују у реализацији програма

23. трошкови котизације за организацију спортског такмичења

Укупни оправдани директни трошкови

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.)

259.500,00УКУПНО:

15.07.2019 64.875,00

15.10.2019

УКУПНО

21. набавка канцеларијске опреме (компјутер, телефон, штампач, 

телевизор, пројектор и сл.) неопходне за реализацију програма

22. набавка канцеларијског материјала неопходног за реализацију 

програма (оловке, папир и др.)

15.04.2019 64.875,00

15.01.2019

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.

64.875,00

10.4. Динамички план коришћења средстава (динамика исплате средстава)

1.     Како ће реализовање програма бити медијски подржано

0,00

0,00

68.800,00

0,00

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

организације спортског такмичења)

68.800,00

0,00

0,00

Од стране Стрељачког Савеза Србије путем званичног сајта , СС Централне Србије  , путем средстава јавних 

информисања , телевизије ,радија и новина , путем памфлета и плахата

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00

259.500,00

0,00

259.500,00

0,000,00

0,00

0,00

328.300,00

0,00

328.300,00

0,00

0,00

64.875,00

Датум Износ

Индиректни трошкови носиоца програма (максимално 15% од оправданих директних 

трошкова)



Место и датум: 

                             

               

3.     Посебне напомене:

Ћуприја 15.05.2019.год

НОСИЛАЦ ПРОГРАМА

(овлашћено лице)

М.П.

Организујемо превенство централне Србије Б  програм у Ћуприји ,  ста. ваздушним оружијем затворено стрелиште са 16 

места ,  -     првенство централне Србије Б и Ц програм малокалибарским оружјем отворено стрелиште на 50 м са 24 места 

, кола лиге СС Централне Србије ваздушним оружијем затворено стрелиште са 16 места , Коло лице СС Србије 

парапрегличара . Школска такмичења 



Носилац програма: 

Бр.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Врста прилога (обавезни)

пропратно писмо

Носилац 

програма 

(означити 

X)

x

x

x

одлука надлежног органа носиоца 

програма о утврђивању предлога 

годишњег програма

изјава о партнерству попуњена и 

потписана од стране свих партнера у 

програму

x

x

x

ПРИЛОЗИ УЗ ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА

ДЕО 3

копије уговора о отварању наменског 

рачуна

копија статута

x

x

x

x

x

календар такмичења надлежног спортског 

савеза 

x

x

ЦД са предлогом програма

копија годишњег извештаја и завршног 

рачуна за претходну годину 

писмо о намерама од издавача или 

медијских кућа уколико је програмом 

предвиђено бесплатно штампање или 

објављивање одређених промотивних 

материјала

изјава да не постоје препреке из члана 118. 

став 5. и члана 133. став 5. Закона о спорту

копија решења о регистрацији 

организације

три примерка обрасца предлога програма

одлука територијалног Спортског савеза 

(подносиоца програма)   о утврђивању 

предлога годишњих програма 

копија решења о додели ПИБ-а (ако ПИБ 

није садржан у решењу о регистрацији)

потврда надлежног националног гранског 

спортског савеза о чланству спортске 

организације

последњи извод у 2018.години

књига чланова

x

Други прилози

x

Напомене



1

2

3

                                       

ПОТПИС ПОДНОСИОЦА

ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА

М.П.

-              У оквиру предлога годишњег програма  предложе се и програм активности за које се подноси посебан програм, али ако 

тај програм буде одобрен, носилац програма не може у истој области општег интереса из Закона о спорту подносити посебне 

програме и по јавном позиву.

-              За сваку област потреба и интереса грађана из Дела 2/1 попуњава се посебан образац. У оквиру обрасца у делу 2/2 

тачка 5 (детаљан опис активности) посебно се означавају и приказују самосталне програмске целине (на пример, код програма 

припрема и учешћа на спортским такмичењима посебно се приказују припреме а посебно учешће на такмичењу, и то посебно за 

свако такмичење у коме се учествује), укључујући и самосталне програмске целине које се састоје из активности повезаних са 

спортом деце.

ДЕО 5

-              За набавку добара и услуга потребних за реализацију програма мора се планирати спровођење јавне набавке у складу са 

законом.

УПУТСТВА: 

-              При креирању програма и попуњавању обрасца треба водити рачуна да програм мора да испуњава услове и 

критеријуме из члана 118. Закона о спорту („Службени  гласник РС”, број 10/16), услове и критеријуме из Правилника о 

финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта („Службени гласник РС”, број 64/16) и 

Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Ћуприја  

(„________”, бр. ___/___).

-              Предлог програма треба да прати пропратно писмо у коме се наводе најосновније информације о организацији и 

предложеном програму (назив, временско трајање, финансијски износ тражених средстава). Пропратно писмо потписује лице 

овлашћено за заступање организације.

x

-              Организација у области спорта која је проглашена за организацију од посебног значаја за општину Ћуприја подноси 

један годишњи програм за све активности које се обављају у оквирима потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. 

Закона о спорту, односно у делу 2/1 заокружује тачку 5), а у оквиру дела 2/2 тачку 5,   наводи све активности које планира да 

реализује, подељене по програмским целинама,  независно од тога да ли су оне обухваћене и другим потребама и интересима 

грађана у области спорта за које се подносе годишњи или посебни програми у складу са Правилником о финансирању програма 

којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Ћуприја.

анализе, студије

прегледи података

ОП образац

-              Из буџета општине Ћуприја финансирају се само програми спортских организација које су чланови надлежних 

националних гранских спортских савеза.



Место и датум: 

                             

                   

 

  НОСИЛАЦ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА

РУКОВОДИЛАЦ ПРОГРАМА 

-              Образац обавезно потписати плавом хемијском или пенкалом и ставити печат.

ИЗЈАВА: 

1.     Изјављујем да смо упознати и сагласни да надлежни орган општине Ћуприја  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 надлежни орган општине Ћуприја 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. 

Ћуприја 15.05.2019.год

-              Трошкови реализације програма морају бити у оквиру сваке ставке раздвојени на подтрошкове, према врсти, са 

међузбиром (нпр. 1. путни трошкови – 1.1. путни трошкови у земљи, 1.2. путни трошкови у иностранству, 1.3. дневнице у 

земљи, 1.4. дневнице у иностранству, међузбир Путни трошкови).

-              Обавезно треба поштовати форму при попуњавању обрасца (немојте брисати, мењати редослед питања и сл.). 

Програм треба написати тако да се у обрасцу одговара на постављена питања – ништа се не „подразумева“.

-              Образац треба попунити фонтом ариал 10, без прореда. Једино дозвољено одступање је болд или италик, ако се 

нађе за потребно.



 (лице овлашћено за заступање)М.П.



ПРЕДЛОГ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА 

ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА

КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА 

У 2019. ГОДИНИ

 НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈЕ:

Аероклуб Ћуприја

АПЛИКАЦИОНИ ФОРМУЛАР

Образац 1

Република Србија

ОПШТИНА ЋУПРИЈА



107777748

Горан Стојковић, Кнеза Милоша 012/1,Ћуприја, office@aircuprija.rs, 035/8477 077, 063/600324

АКЋ

Змај Јове Јовановића бр.2, Ћуприја

035/8477 077

office@aircuprija.rs

www.aircuprija.rs

160-390273-47 Интеса банка

Скраћени назив

Седиште и адреса

Број телефона

И-мејл

Интернет страна 

Број текућег рачуна и назив банке

ДЕО 1

1. ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ПОДНОСИОЦУ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА 

Број телефона

И-мејл

НАПОМЕНА: Годишње програме наведене у овом обрасцу подноси Спортски савез Ћуприје, сходно члану 138. став 5. 

Закона о спорту.

2. ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ НОСИОЦУ ПРОГРАМА

Интернет страна 

Особа за контакт (име, презиме, адреса, 

мејл, телефон, мобилни телефон)

Спортски савез Ћуприје

Булевар Војске бр.1

062/276825

Пун назив

Седиште и адреса

sportskisvaez@gmail.com

www.ssc.org.rs

Адам Рошковић, Благоја Паровића 1-16 Ћуприја, 062276825

аероклуб Ћуприја

Број текућег рачуна (наменског) за 

финансирање годишњих програма и 

назив и адреса банке

840-0000029697763-78 Министарство финансија, Управа за трезор

Порески идентификациони број (ПИБ)

Особа за контакт (име, презиме, адреса, 

мејл, телефон, мобилни телефон)

Пун назив



Р

К

Р

К

Р

К

Инструктори летења
Р 8

К

К

К

Р

/

К

2

К

Р

ваздухопловни спорт

Ваздухопловни савез Србије

Горан Стојковић, председник клуба, 03.09.2012., неограничено, Кнеза Милоша 

012/1,Ћуприја, office@aircuprija.rs, 035/8477 077, 063/600324

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

Одлука о висини чланарине (број 

одлуке, датум одлуке о висини 

чланарине и висина чланарине)

Број регистрованих и број 

категорисаних спортских стручњака  (по 

категоријама)

Број регистрованих и број 

категорисаних спортиста (по 

категоријама) 

Укупан број чланова (по категоријама)

Грана/област  спорта

Ранг гране спорта у Националној 

категоризацији  спортова

Горан Стојковић, Кнеза Милоша 012/1,Ћуприја, office@aircuprija.rs, 035/8477 077, 063/600324

Број регистрованих жена спортиста

Р 30

Р

Сениори

Р

К

Р

Р

К

30Редовни Чланови

К



Р

К

Р

К

Р

К

не

5.056/1 од 01.03.2013
Број под којим је организација уписана у 

матичној евиденцији и датум уписа

0,00

367.000,00

ДОНАТОРИ - 

СПОНЗОРИ - 

Датум одржавања последње Изборне 

скупштине

Датум одржавања последње седнице 

Скупштине

Број регистрованих и број 

категорисаних спортских стручњака  (по 

категоријама)

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 

Да ли организација има блокаду рачуна, 

пореске дугове или дугове према 

организацијама социјалног осигурања

не

не

Укупан број запослених

110.500,00СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ

ОПШТИНА ЋУПРИЈА

ОСТАЛИ ИЗВОРИ

Укупни приходи у претходној години 

Да ли  постоје ограничења у коришћењу 

имовине и обављању делатности (стечај,  

ликвидација, забрана обављања 

делатности)

Укупни приходи у претходној години из 

јавних прихода (сви извори), укључујући 

и јавна предузећа и друге организације 

којима је оснивач Република Србија, АП 

и ЈЛС

Планирани приходи у текућој години по 

свим изворима

0

03.09.2016

10.05.2019.

0,00

не



4)                физичко васпитање деце предшколског узраста и школски спорт (унапређење физичког 

вежбања, рад школских спортских секција и друштава, општинска, градска и међуопштинска 

школска спортска такмичења и др.) – члан 137. став 1. тачка 5);

5)                делатност организација у области спорта са седиштем на територији јединице локалне 

самоуправе које су од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе – члан 137. став 1. тачка 8);

6)                едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у систему спорта 

о питањима битним за одговарајуће бављење спортским активностима и делатностима – члан 137. 

став 1. тачка 12);

7)                периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних информација за 

адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на територији јединице локалне 

самоуправе, истраживачко-развојни пројекти и издавање спортских публикација – члан 137. став 1. 

тачка 13);

8)                унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије јединице локалне 

самоуправе и подстицање запошљавања висококвалификованих спортских стручњака и врхунских 

спортиста – члан 137. став 1. тачка 14).

НАПОМЕНА: Када носилац програма подноси више годишњих програма, за сваку област потреба и интереса 

грађана под тачкама 1)–10) попуњавају се посебно само делови 2 и 3 обрасца и слажу се по тачкама 1)–10). 

Заједнички део апликационог формулара су делови 1, 4 и 5.

ДЕО 2/1

1. Област/и потреба и интереса грађана у области спорта на коју се програм односи (заокружити 

област на коју се предлог програма односи) :

ГОДИШЊИ ПРОГРАМИ

1)                подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно бављења грађана 

спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом – члан 137. став 1. тачка 1);

2)                организација спортских такмичења од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе – члан 

137. став 1. тачка 3);

3)                учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у домаћим и 

европским клупским такмичењима – члан 137. став 1. тачка 5);



-

-

-

-

1.     Назив програма 

Отворени дан - Fly In 2020

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

3.     Средства из буџета општине

4.      Кратак садржај (опис) програма – укратко представити циљеве програма и циљне групе које ће програм 

обухватити.

Аеродром Ћуприја, Цара Лазара бб, Ћуприја

Укупни трошкови 

програма

1
подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно 

бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са 

инвалидитетом – члан 137. став 1. тачка 1);

Програм у области (из 2/1): 

% укупних трошкова које 

финансира општина
Средства буџета општине

76,86%367.000,00477.500,00

5.     Детаљан опис активности којима ће се програм реализовати – навести хронолошки све активности 

које ће се реализовати у оквиру програма

Традиционално окупљање власника ултралаких летилица , пријатеља, заљубљеника у ваздухопловство, деце и 

омладине школског узраста, као и чланова клуба. Презентација ваздухоплова, летачки програм.

ДЕО 2/2

Припрема за летачки програм



испраћај гостију и летилица

Манифестација 

Припрема за смештај гостију и летилица

Припреме за грађанство и летење



6.1. Време почетка реализације 

6.2. Време завршетка реализације 

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

х

х

х

х

х

(означавање се врши са X)

Аероклуб Ћуприја

Аероклуб Ћуприја

6.3. Активности/програмске целине по месецима

Учесник

Аероклуб Ћуприја

НАЗИВ

01.07.2020

01.09.2020

7.     Учесници у реализацији програма:

7.1. Руководилац програма (име, презиме, звање, функција, досадашње искуство)

Аероклуб ЋупријаПрипреме за грађанство и летење

Манифестација 

испраћај гостију и летилица

Аероклуб Ћуприја

6.     Време реализације програма и динамика реализације (трајање и план активности) :

Припрема за летачки програм

Припрема за смештај гостију и 

летилица



1.

2.

3.

4.

5.

Организација такмичења, манифестација, полупуларизација ваздухопловног спорта и културе, еддукација школске деце и 

омладине.

7.2. Број учесника (укупан број и број по категоријама)

Горан Стојковић, председник Аероклуба Ћуприја, пилот-инструктор

15

7.3. Тим који се предлаже за реализацију програма  (по функцијама) 

7.4. Организације партнери  (опис партнера)  и разлози за предложену улогу сваког партнера

8.     Очекивани резултати програма:

8.1.   Опис опште сврхе која се жели постићи реализацијом програма

8.2.   Опис резултата – резултати ( користи које настају као последица успешно изведених активности);  утицај 

на циљне групе; публикације и остали производи; могућност понављања

Горан Стојковић

Милош Стојковић

Ваздухопловни савез Србије

Туристичка организација Ћуприје

Да манифестација поприми традиционални и међународни карактер.

9.     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) :

Популаризација ваздухопловног спорта и културе

Спортски савез Ћуприје

Скупштина општина Ћуприје

Спорски Савез Србије

Бошко Тодоровић

12 редара



Спонзори (који)

Донатори (који)

Кроз волонтерски рад, и помагање аероклубу

9.1.   Како ће се пратити реализација програма?

9.2.   Како ће се пратити наменско коришћење средстава?

9.3.   План евалуације – које ће се процедуре за процену успешности програма користити (са становишта ефикасности, 

успешности, утицаја, релевантности и одрживости) – ко ће радити евалуацију, када, шта се оцењује, шта ће се, како и зашто 

пратити и оцењивати; индикатори успешности реализације програма?

10.     Финансијски план програма, по изворима прихода и врстама трошкови:

Планирана средстваИЗВОРИ ПРИХОДА

Општина 367.000,00

10.3. Финансијски план програма

Планирамо извештавање преко медија, специјализованих портала, званичних гласила гранског спорта.

10.1. Укупна вредног програма 

10.2.  Нефинансијско учешће носиоца програма 

Кроз израду кварталних извештаја за намеско коришћење буџеских средстава

Кроз извештаје и анализе манифестације

477.500,00

110.500,00

Надлежни спортски савез

477.500,00УКУПНИ ПРИХОДИ

Сопствена средства

Потребна средства за реализацију програма



УКУПНО

312.000,00

15.000,00

51.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.000,00

20.000,00

0,00

Директни трошкови

12. здравствени прегледи спортиста и медицинска едукација

4. трошкови котизације за учешће на такмичењу

5. трошкови изнајмљивања простора  

6. трошкови изнајмљивања опреме и реквизита

13. трошкови зараде лица запослених на реализацији програма 

(бруто зарада)

14. набавка стручне литературе 

8. финансијске услуге (банкарске и књиговодствене)

9. трошкови новчаних накнада спортистима

10. маркетинг и набавка пропагандног материјала

11. штампање публикација и материјала

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.000,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

УКУПНО

312.000,00

15.000,00

51.500,00

250.000,00

10.000,00

37.000,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства из других 

извора

Средства из 

буџета општине

62.000,00

5.000,00

14.500,00

7. хонорари лица која учествују у реализацији програма

0,00

0,00

15.000,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. трошкови смештаја и исхране

1. трошкови путовања (превоз) за спортисте и спортске 

стручњаке који непосредно учествују у реализацији програма 

Укупни трошкови за реализацију програма:

2. трошкови куповине спортске опреме (дресови, тренерке, торбе, 

лопте и др.) и реквизита

ВРСТА ТРОШКОВА

15. школарине и стручно оспособљавање, као и котизације за 

учешће у стручном усавршавању  спортским стручњацима и 

стручњацима у спорту

16. чланске обавезе према  надлежном националном спортском 

савезу

17. трошкови обезбеђења и лекарске службе на такмичењу

18. набавка пехара, медаља, диплома и сл.

19. дневнице спортиста и спортских стручњака који учествују на 

припремама, односно спортском такмичењу



0,00

0,00

0,00

0,00

477.500,00

0,00

0,00

0,00

477.500,00

Редни број рате

1. рата

2. рата

3. рата

4. рата

Индиректни трошкови носиоца програма (максимално 15% од оправданих директних 

трошкова)

200.000,00

Датум Износ

477.500,00

0,00

0,00

367.000,00

0,00

367.000,00

0,000,00

0,00

0,00

477.500,00

0,00

0,00 0,00

0,000,00

0,00

Локални ТВ медији, национални ТБ медији, специјализовани портали и друштвене мреже, Маркетинг служба 

Ваздухопловног савеза Србије, Туристичка организација, веб сајт официјални клуба и профила на друштвеним мрежама.

0,00

0,00

0,00

110.500,00

0,00

0,00

110.500,00

0,00

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

организације спортског такмичења)

0,00

0,00

1.     Како ће реализовање програма бити медијски подржано

10.4. Динамички план коришћења средстава (динамика исплате средстава)

10.06.2020. 167.000,00

10.03.2020.

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.

367.000,00УКУПНО:

УКУПНО

21. набавка канцеларијске опреме (компјутер, телефон, штампач, 

телевизор, пројектор и сл.) неопходне за реализацију програма

22. набавка канцеларијског материјала неопходног за реализацију 

програма (оловке, папир и др.)

Укупни индиректни трошкови

20. дневнице других лица која учествују у реализацији програма

23. трошкови котизације за организацију спортског такмичења

Укупни оправдани директни трошкови

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.)



Место и датум: 

                             

               

Аероклуб Ћуприја је у последњих три године активно организовао Државна првенства и за то више пута похваљиван од 

стране ВСС. Мислимо да је ово манифестација значајна за град Ћуприју, како едукативно тако и туристички јер смо на 

прошлогодишњем догађају имали преко 15 летилица и 1000 посетиоца, а ове године очекујемо да то буде још више.

Државно првенство из календара Ваздухопловног савеза Србије

10.05.2019.

НОСИЛАЦ ПРОГРАМА

(овлашћено лице)

М.П.

3.     Посебне напомене:

Ћуприја



Носилац програма: 

Бр.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Напомене

х

Други прилози

копија решења о регистрацији 

организације

три примерка обрасца предлога програма

одлука територијалног Спортског савеза 

(подносиоца програма)   о утврђивању 

предлога годишњих програма 

копија решења о додели ПИБ-а (ако ПИБ 

није садржан у решењу о регистрацији)

потврда надлежног националног гранског 

спортског савеза о чланству спортске 

организације

последњи извод у 2018.години

књига чланова

х

копија годишњег извештаја и завршног 

рачуна за претходну годину 

писмо о намерама од издавача или 

медијских кућа уколико је програмом 

предвиђено бесплатно штампање или 

објављивање одређених промотивних 

материјала

изјава да не постоје препреке из члана 118. 

став 5. и члана 133. став 5. Закона о спорту

х

x

календар такмичења надлежног спортског 

савеза 

х

х

ЦД са предлогом програма

копије уговора о отварању наменског 

рачуна

копија статута

х

х

x

ПРИЛОЗИ УЗ ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА

ДЕО 3

x

х

х

х

одлука надлежног органа носиоца 

програма о утврђивању предлога 

годишњег програма

изјава о партнерству попуњена и 

потписана од стране свих партнера у 

програму

х

х

Носилац 

програма 

(означити 

X)

Врста прилога (обавезни)

пропратно писмо



1

2

3

                                       

прегледи података

ОП образац

-              Из буџета општине Ћуприја финансирају се само програми спортских организација које су чланови надлежних 

националних гранских спортских савеза.

-              Организација у области спорта која је проглашена за организацију од посебног значаја за општину Ћуприја подноси 

један годишњи програм за све активности које се обављају у оквирима потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. 

Закона о спорту, односно у делу 2/1 заокружује тачку 5), а у оквиру дела 2/2 тачку 5,   наводи све активности које планира да 

реализује, подељене по програмским целинама,  независно од тога да ли су оне обухваћене и другим потребама и интересима 

грађана у области спорта за које се подносе годишњи или посебни програми у складу са Правилником о финансирању програма 

којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Ћуприја.

анализе, студије

-              За набавку добара и услуга потребних за реализацију програма мора се планирати спровођење јавне набавке у складу са 

законом.

УПУТСТВА: 

-              При креирању програма и попуњавању обрасца треба водити рачуна да програм мора да испуњава услове и 

критеријуме из члана 118. Закона о спорту („Службени  гласник РС”, број 10/16), услове и критеријуме из Правилника о 

финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта („Службени гласник РС”, број 64/16) и 

Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Ћуприја  

(„________”, бр. ___/___).

-              Предлог програма треба да прати пропратно писмо у коме се наводе најосновније информације о организацији и 

предложеном програму (назив, временско трајање, финансијски износ тражених средстава). Пропратно писмо потписује лице 

овлашћено за заступање организације.

х

ДЕО 5

-              У оквиру предлога годишњег програма  предложе се и програм активности за које се подноси посебан програм, али ако 

тај програм буде одобрен, носилац програма не може у истој области општег интереса из Закона о спорту подносити посебне 

програме и по јавном позиву.

-              За сваку област потреба и интереса грађана из Дела 2/1 попуњава се посебан образац. У оквиру обрасца у делу 2/2 

тачка 5 (детаљан опис активности) посебно се означавају и приказују самосталне програмске целине (на пример, код програма 

припрема и учешћа на спортским такмичењима посебно се приказују припреме а посебно учешће на такмичењу, и то посебно за 

свако такмичење у коме се учествује), укључујући и самосталне програмске целине које се састоје из активности повезаних са 

спортом деце.

ПОТПИС ПОДНОСИОЦА

ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА

М.П.



Место и датум: 

                             

                   

 

Ћуприја 10.05.2019.

-              Трошкови реализације програма морају бити у оквиру сваке ставке раздвојени на подтрошкове, према врсти, са 

међузбиром (нпр. 1. путни трошкови – 1.1. путни трошкови у земљи, 1.2. путни трошкови у иностранству, 1.3. дневнице у 

земљи, 1.4. дневнице у иностранству, међузбир Путни трошкови).

-              Обавезно треба поштовати форму при попуњавању обрасца (немојте брисати, мењати редослед питања и сл.). 

Програм треба написати тако да се у обрасцу одговара на постављена питања – ништа се не „подразумева“.

-              Образац треба попунити фонтом ариал 10, без прореда. Једино дозвољено одступање је болд или италик, ако се 

нађе за потребно.

-              Образац обавезно потписати плавом хемијском или пенкалом и ставити печат.

ИЗЈАВА: 

1.     Изјављујем да смо упознати и сагласни да надлежни орган општине Ћуприја  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 надлежни орган општине Ћуприја 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. 

  НОСИЛАЦ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА

РУКОВОДИЛАЦ ПРОГРАМА 



 (лице овлашћено за заступање)М.П.



ПРЕДЛОГ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА 

ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА

КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА 

У 2019. ГОДИНИ

 НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈЕ:

Борац 1805 Паљане

АПЛИКАЦИОНИ ФОРМУЛАР

Образац 1

Република Србија

ОПШТИНА ЋУПРИЈА



109039690

Јоксимовић Јовица, сел. Паљане, Jocapaljane@gmail.com,  065/8031863

ФК „БОРАЦ 1805“

Село. Паљане

065/8031863

Jocapaljane@gmail.com

Нема

170-30006035012-12

Скраћени назив

Седиште и адреса

Број телефона

И-мејл

Интернет страна 

Број текућег рачуна и назив банке

ДЕО 1

1. ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ПОДНОСИОЦУ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА 

Број телефона

И-мејл

НАПОМЕНА: Годишње програме наведене у овом обрасцу подноси Спортски савез Ћуприје, сходно члану 138. став 5. 

Закона о спорту.

2. ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ НОСИОЦУ ПРОГРАМА

Интернет страна 

Особа за контакт (име, презиме, адреса, 

мејл, телефон, мобилни телефон)

Спортски савез Ћуприја

Ћуприја Булевар Војске бр. 1

062/276-825

Пун назив

Седиште и адреса

спортскисаваезћуприја@gmail.com

                        /

Адам Рошковић 062-276-825

Фудбалски клуб „БОРАЦ 1805“

Број текућег рачуна (наменског) за 

финансирање годишњих програма и 

назив и адреса банке

840-22217763-98

Управа за трезор

Порески идентификациони број (ПИБ)

Особа за контакт (име, презиме, адреса, 

мејл, телефон, мобилни телефон)

Пун назив



Р

К

Р

К

Р

К

3 тренера
Р 2

К 1

К

К

Р

Нема

К

18 фудбалера-пионири

Нема

К

Р

Фудбал

Међуопштинска лига југ

Агенција за привредне регистре

Дарко Лукић ,Председник, 07.06.2015 год, село Паљане,

062/747 161

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

Одлука о висини чланарине (број 

одлуке, датум одлуке о висини 

чланарине и висина чланарине)

Број регистрованих и број 

категорисаних спортских стручњака  (по 

категоријама)

Број регистрованих и број 

категорисаних спортиста (по 

категоријама) 

Укупан број чланова (по категоријама)

Грана/област  спорта

Ранг гране спорта у Националној 

категоризацији  спортова

Дарко Лукић ,Председник, 07.06.2015 год, село Паљане,

062/747 161

Број регистрованих жена спортиста

Р 30

Р

Р 18

К

30 фудбалера-сениори

Р

Р

К

30Сениори

Пионири 18

К



Р

К

Р

К

Р

К

Број под којим је организација уписана у 

матичној евиденцији и датум уписа

270.000,00

381.440,00
ДОНАТОРИ - 

СПОНЗОРИ - Ништа

Нема

83258811-18/2 од 10.08. 2018.

Датум одржавања последње Изборне 

скупштине

Датум одржавања последње седнице 

Скупштине

Број регистрованих и број 

категорисаних спортских стручњака  (по 

категоријама)

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 

Да ли организација има блокаду рачуна, 

пореске дугове или дугове према 

организацијама социјалног осигурања

Нема

Није

Укупан број запослених

95.360,00

Ништа

СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ

ОПШТИНА ЋУПРИЈА

ОСТАЛИ ИЗВОРИ

Укупни приходи у претходној години 

Да ли  постоје ограничења у коришћењу 

имовине и обављању делатности (стечај,  

ликвидација, забрана обављања 

делатности)

Укупни приходи у претходној години из 

јавних прихода (сви извори), укључујући 

и јавна предузећа и друге организације 

којима је оснивач Република Србија, АП 

и ЈЛС

Планирани приходи у текућој години по 

свим изворима

Нема

                                                        10.05.2019god.

10.05.2019god.

315,840,00

Нема

Ништа



4)                физичко васпитање деце предшколског узраста и школски спорт (унапређење физичког 

вежбања, рад школских спортских секција и друштава, општинска, градска и међуопштинска 

школска спортска такмичења и др.) – члан 137. став 1. тачка 5);

5)                делатност организација у области спорта са седиштем на територији јединице локалне 

самоуправе које су од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе – члан 137. став 1. тачка 8);

6)                едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у систему спорта 

о питањима битним за одговарајуће бављење спортским активностима и делатностима – члан 137. 

став 1. тачка 12);

7)                периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних информација за 

адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на територији јединице локалне 

самоуправе, истраживачко-развојни пројекти и издавање спортских публикација – члан 137. став 1. 

тачка 13);

8)                унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије јединице локалне 

самоуправе и подстицање запошљавања висококвалификованих спортских стручњака и врхунских 

спортиста – члан 137. став 1. тачка 14).

НАПОМЕНА: Када носилац програма подноси више годишњих програма, за сваку област потреба и интереса 

грађана под тачкама 1)–10) попуњавају се посебно само делови 2 и 3 обрасца и слажу се по тачкама 1)–10). 

Заједнички део апликационог формулара су делови 1, 4 и 5.

ГОДИШЊИ ПРОГРАМИ

1)                подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно бављења грађана 

спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом – члан 137. став 1. тачка 1);

ДЕО 2/1

1. Област/и потреба и интереса грађана у области спорта на коју се програм односи (заокружити 

област на коју се предлог програма односи) :

2)                организација спортских такмичења од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе – члан 

137. став 1. тачка 3);

3)                учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у домаћим и 

европским клупским такмичењима – члан 137. став 1. тачка 5);



-

-

-

-

1.     Назив програма 

Борац у 2019

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

3.     Средства из буџета општине

4.      Кратак садржај (опис) програма – укратко представити циљеве програма и циљне групе које ће програм 

обухватити.

Стрмостен, Г. Мутница, Јовац, Остриковац, Јасеново, 

Крушар, Текија, Милива, Стубица, Плана, Ломница, 

Укупни трошкови 

програма

3

Сење, Сењски рудник, Стењевац, Параћин, Иванковац.

учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у 

домаћим и европским клупским такмичењима – члан 137. став 1. тачка 5);

Програм у области (из 2/1): 

% укупних трошкова које 

финансира општина
Средства буџета општине

80,00%381.440,00476.800,00

5.     Детаљан опис активности којима ће се програм реализовати – навести хронолошки све активности 

које ће се реализовати у оквиру програма

Припреме и првенство.

ДЕО 2/2

Припреме на терену у Иванковцу



Пауза

Такмичарски део у међуопштинској лиги југ

Рад и усавршавање млађих категорија



6.1. Време почетка реализације 

6.2. Време завршетка реализације 

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

x x x x x

x x x x x x

x x x

(означавање се врши са X)

6.3. Активности/програмске целине по месецима

УчесникНАЗИВ

10.03.2020

10.11.2020

7.     Учесници у реализацији програма:

7.1. Руководилац програма (име, презиме, звање, функција, досадашње искуство)

pauza

6.     Време реализације програма и динамика реализације (трајање и план активности) :

припреме

prvenstvo



1.

2.

3.

4.

5.

Програмом се очекује повеђање броја деце заинтересованих да се баве спортом. Развијање спорта и интересовање 

младих.

7.2. Број учесника (укупан број и број по категоријама)

Дарко Лукић, Председник

1. Дарко Лукић 2. Јовица Јоксимовић 3. Небојша Илић 

7.3. Тим који се предлаже за реализацију програма  (по функцијама) 

7.4. Организације партнери  (опис партнера)  и разлози за предложену улогу сваког партнера

8.     Очекивани резултати програма:

8.1.   Опис опште сврхе која се жели постићи реализацијом програма

8.2.   Опис резултата – резултати ( користи које настају као последица успешно изведених активности);  утицај 

на циљне групе; публикације и остали производи; могућност понављања

Дарко Лукић председник 

Јоксимовић Јовица члан

Опстанак у лиги и даље учешће у истој.

9.     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) :

Нема

Илић Небојша члан



Спонзори (који)

Донатори (који)

9.1.   Како ће се пратити реализација програма?

9.2.   Како ће се пратити наменско коришћење средстава?

9.3.   План евалуације – које ће се процедуре за процену успешности програма користити (са становишта ефикасности, 

успешности, утицаја, релевантности и одрживости) – ко ће радити евалуацију, када, шта се оцењује, шта ће се, како и зашто 

пратити и оцењивати; индикатори успешности реализације програма?

10.     Финансијски план програма, по изворима прихода и врстама трошкови:

Планирана средстваИЗВОРИ ПРИХОДА

Општина 381.440,00

10.3. Финансијски план програма

Преко Спортског савеза Ђуприје

10.1. Укупна вредног програма 

10.2.  Нефинансијско учешће носиоца програма 

Уз прилог рачуна квартално и годишње

Спортски савез Ђуприја

476.800,00

95.360,00

Надлежни спортски савез

476.800,00УКУПНИ ПРИХОДИ

Сопствена средства

не

не

не

Потребна средства за реализацију програма



УКУПНО

58.500,00

7.500,00

0,00

4.800,00

0,00

0,00

255.000,00

21.000,00

0,00

0,00

0,00

48.000,00

0,00

0,00

0,00

36.000,00

0,00

0,00

0,00

Директни трошкови

12. здравствени прегледи спортиста и медицинска едукација

4. трошкови котизације за учешће на такмичењу

5. трошкови изнајмљивања простора  

6. трошкови изнајмљивања опреме и реквизита

13. трошкови зараде лица запослених на реализацији програма 

(бруто зарада)

14. набавка стручне литературе 

8. финансијске услуге (банкарске и књиговодствене)

9. трошкови новчаних накнада спортистима

10. маркетинг и набавка пропагандног материјала

11. штампање публикација и материјала

0,00

0,00

48.000,00

0,00

0,00

0,00

36.000,00

0,00

3.840,00

21.000,00

0,00

0,00

0,00

204.000,00

16.800,00

0,00

0,00

0,00

УКУПНО

58.500,00

7.500,00

0,00

46.800,00

6.000,00

0,00

38.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.200,00

0,00

0,00

0,00

9.600,00

0,00

0,00

Средства из других 

извора

Средства из 

буџета општине

11.700,00

1.500,00

0,00

7. хонорари лица која учествују у реализацији програма

0,00

28.800,00

0,00

0,00

0,00

7.200,00

0,00

960,00

0,00

0,00

51.000,00

0,00

4.800,00

0,00

0,00

255.000,00

3. трошкови смештаја и исхране

1. трошкови путовања (превоз) за спортисте и спортске 

стручњаке који непосредно учествују у реализацији програма 

Укупни трошкови за реализацију програма:

2. трошкови куповине спортске опреме (дресови, тренерке, торбе, 

лопте и др.) и реквизита

ВРСТА ТРОШКОВА

15. школарине и стручно оспособљавање, као и котизације за 

учешће у стручном усавршавању  спортским стручњацима и 

стручњацима у спорту

16. чланске обавезе према  надлежном националном спортском 

савезу

17. трошкови обезбеђења и лекарске службе на такмичењу

18. набавка пехара, медаља, диплома и сл.

19. дневнице спортиста и спортских стручњака који учествују на 

припремама, односно спортском такмичењу



0,00

0,00

40.000,00

6.000,00

476.800,00

0,00

0,00

0,00

476.800,00

Редни број рате

1. рата

2. рата

3. рата

4. рата

Индиректни трошкови носиоца програма (максимално 15% од оправданих директних 

трошкова)

95.360,00

Датум Износ

381.440,00

476.800,00

0,00

40.000,00

4.800,00

381.440,00

0,000,00

0,00

0,00

476.800,00

6.000,00

0,00 0,00

8.000,0032.000,00

0,00

Преко интернета и самог интересовања ставноништва

0,00

0,00

0,00

95.360,00

0,00

1.200,00

95.360,00

0,00

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

организације спортског такмичења)

0,00

0,00

1.     Како ће реализовање програма бити медијски подржано

95.360,00

10.4. Динамички план коришћења средстава (динамика исплате средстава)

01.04.2019 95.360,00

01.03.2019

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.

381.440,00УКУПНО:

01.08.2019 95.360,00

01.09.2019

УКУПНО

21. набавка канцеларијске опреме (компјутер, телефон, штампач, 

телевизор, пројектор и сл.) неопходне за реализацију програма

22. набавка канцеларијског материјала неопходног за реализацију 

програма (оловке, папир и др.)

Укупни индиректни трошкови

20. дневнице других лица која учествују у реализацији програма

23. трошкови котизације за организацију спортског такмичења

Укупни оправдани директни трошкови

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.)



Место и датум: 

                             

               

                                                                                           /

Међуопштинска лига југ, Фудбалски Поморавски огруг Јагодине.

НОСИЛАЦ ПРОГРАМА

(овлашћено лице)

М.П.

3.     Посебне напомене:



Носилац програма: 

Бр.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

изјава да не постоје препреке из члана 118. 

став 5. и члана 133. став 5. Закона о спорту

Напомене

х

копија годишњег извештаја и завршног 

рачуна за претходну годину 

писмо о намерама од издавача или 

медијских кућа уколико је програмом 

предвиђено бесплатно штампање или 

објављивање одређених промотивних 

материјала

копија решења о регистрацији 

организације

три примерка обрасца предлога програма

одлука територијалног Спортског савеза 

(подносиоца програма)   о утврђивању 

предлога годишњих програма 

књига чланова

х

х

х

Други прилози

копија решења о додели ПИБ-а (ако ПИБ 

није садржан у решењу о регистрацији)

х

х

календар такмичења надлежног спортског 

савеза 

х

х

ЦД са предлогом програма

копије уговора о отварању наменског 

рачуна

копија статута

х

х

х

ПРИЛОЗИ УЗ ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА

ДЕО 3

х

х

одлука надлежног органа носиоца 

програма о утврђивању предлога 

годишњег програма

изјава о партнерству попуњена и 

потписана од стране свих партнера у 

програму

х

потврда надлежног националног гранског 

спортског савеза о чланству спортске 

организације

последњи извод у 2018.години

х

Носилац 

програма 

(означити 

X)

Врста прилога (обавезни)

пропратно писмо



1

2

3

                                       

прегледи података

о.п. Образац

-              Из буџета општине Ћуприја финансирају се само програми спортских организација које су чланови надлежних 

националних гранских спортских савеза.

-              Организација у области спорта која је проглашена за организацију од посебног значаја за општину Ћуприја подноси 

један годишњи програм за све активности које се обављају у оквирима потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. 

Закона о спорту, односно у делу 2/1 заокружује тачку 5), а у оквиру дела 2/2 тачку 5,   наводи све активности које планира да 

реализује, подељене по програмским целинама,  независно од тога да ли су оне обухваћене и другим потребама и интересима 

грађана у области спорта за које се подносе годишњи или посебни програми у складу са Правилником о финансирању програма 

којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Ћуприја.

УПУТСТВА: 

-              При креирању програма и попуњавању обрасца треба водити рачуна да програм мора да испуњава услове и 

критеријуме из члана 118. Закона о спорту („Службени  гласник РС”, број 10/16), услове и критеријуме из Правилника о 

финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта („Службени гласник РС”, број 64/16) и 

Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Ћуприја  

(„________”, бр. ___/___).

-              Предлог програма треба да прати пропратно писмо у коме се наводе најосновније информације о организацији и 

предложеном програму (назив, временско трајање, финансијски износ тражених средстава). Пропратно писмо потписује лице 

овлашћено за заступање организације.

х

анализе, студије

-              За набавку добара и услуга потребних за реализацију програма мора се планирати спровођење јавне набавке у складу са 

законом.

ДЕО 5

-              У оквиру предлога годишњег програма  предложе се и програм активности за које се подноси посебан програм, али ако 

тај програм буде одобрен, носилац програма не може у истој области општег интереса из Закона о спорту подносити посебне 

програме и по јавном позиву.

-              За сваку област потреба и интереса грађана из Дела 2/1 попуњава се посебан образац. У оквиру обрасца у делу 2/2 

тачка 5 (детаљан опис активности) посебно се означавају и приказују самосталне програмске целине (на пример, код програма 

припрема и учешћа на спортским такмичењима посебно се приказују припреме а посебно учешће на такмичењу, и то посебно за 

свако такмичење у коме се учествује), укључујући и самосталне програмске целине које се састоје из активности повезаних са 

спортом деце.

ПОТПИС ПОДНОСИОЦА

ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА

М.П.



Место и датум: 

                             

                   

 

-              Образац обавезно потписати плавом хемијском или пенкалом и ставити печат.

-              Трошкови реализације програма морају бити у оквиру сваке ставке раздвојени на подтрошкове, према врсти, са 

међузбиром (нпр. 1. путни трошкови – 1.1. путни трошкови у земљи, 1.2. путни трошкови у иностранству, 1.3. дневнице у 

земљи, 1.4. дневнице у иностранству, међузбир Путни трошкови).

-              Обавезно треба поштовати форму при попуњавању обрасца (немојте брисати, мењати редослед питања и сл.). 

Програм треба написати тако да се у обрасцу одговара на постављена питања – ништа се не „подразумева“.

-              Образац треба попунити фонтом ариал 10, без прореда. Једино дозвољено одступање је болд или италик, ако се 

нађе за потребно.

ИЗЈАВА: 

1.     Изјављујем да смо упознати и сагласни да надлежни орган општине Ћуприја  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 надлежни орган општине Ћуприја 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. 

  НОСИЛАЦ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА

РУКОВОДИЛАЦ ПРОГРАМА 



 (лице овлашћено за заступање)М.П.



Образац 1

Република Србија

ОПШТИНА ЋУПРИЈА

ПРЕДЛОГ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА 

ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА

КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА 

У 2019. ГОДИНИ

 НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈЕ:

ФК „Јединство“ Мијатовац

АПЛИКАЦИОНИ ФОРМУЛАР



sportskisavezcuprije@gmail.com

Адам Рошковић

Фудбалски клуб „Јединство“

Број текућег рачуна (наменског) за 

финансирање годишњих програма и 

назив и адреса банке

840-22410763-91 Министарство финансија, Управа за трезор,  Филијала Јагодина

Порески идентификациони број (ПИБ)

Особа за контакт (име, презиме, адреса, 

мејл, телефон, мобилни телефон)

Пун назив

Интернет страна 

Особа за контакт (име, презиме, адреса, 

мејл, телефон, мобилни телефон)

Спортски савез Ћуприје

ул.Булевар ВС бр.1

Пун назив

Седиште и адреса

Број телефона

И-мејл

НАПОМЕНА: Годишње програме наведене у овом обрасцу подноси Спортски савез Ћуприје, сходно члану 138. став 5. 

Закона о спорту.

2. ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ НОСИОЦУ ПРОГРАМА

ДЕО 1

1. ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ПОДНОСИОЦУ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА 

Скраћени назив

Седиште и адреса

Број телефона

И-мејл

Интернет страна 

Број текућег рачуна и назив банке

ФК „Јединство“

35236 с.Мијатовац, ул.Кнеза Милоша бр.10

/

fkjedinstvomijatovac@gmail.com

/

355 – 3200174034 – 64  „Војвођанска банка“ а.д

107604438

Мирослав Антонијевић с.Мијатовац

miskoa1974@gmail.com

035/433869 и 061/1818787

Мирослав Антонијевић с.Мијатовац



К

29сениори

кадети

пионири
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Р

Р
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Р 29

пионири
Р 18

сениори

Р 15

К

кадети

Душан Бранковић, Јагодина ул.Станоја Главаша 8/19, 0653330969

Број регистрованих жена спортиста

Грана/област  спорта

Ранг гране спорта у Националној 

категоризацији  спортова

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

Одлука о висини чланарине (број 

одлуке, датум одлуке о висини 

чланарине и висина чланарине)

Број регистрованих и број 

категорисаних спортских стручњака  (по 

категоријама)

Број регистрованих и број 

категорисаних спортиста (по 

категоријама) 

Укупан број чланова (по категоријама)

фудбал

1

АПР БС 13859/2012

Душан Бранковић, председник, 30.4.2018.године, 4.године, Јагодина ул.Станоја Главаша 

8/19, 0653330969

1/2018 5.5.2018.год. 1000,00

К

кадети

0

К

Р

К

Р

сениори
Р 1

К

К

Р 1

К

пионири
Р 1

К

Р

К



Укупни приходи у претходној години из 

јавних прихода (сви извори), укључујући 

и јавна предузећа и друге организације 

којима је оснивач Република Србија, АП 

и ЈЛС

Планирани приходи у текућој години по 

свим изворима

0

30.4.2018.год.

28.5.2018.год.

1.510.750,00

Не

Укупан број запослених

640.100,00СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ

ОПШТИНА ЋУПРИЈА

ОСТАЛИ ИЗВОРИ

Укупни приходи у претходној 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 

Да ли организација има блокаду рачуна, 

пореске дугове или дугове према 

организацијама социјалног осигурања

Не

Не

Датум одржавања последње Изборне 

скупштине

Датум одржавања последње седнице 

Скупштине

Број регистрованих и број 

категорисаних спортских стручњака  (по 

категоријама)

1.264.750,00

2.279.350,00

ДОНАТОРИ - 

СПОНЗОРИ - 

Не

4591/2 од 3.4.2013.године
Број под којим је организација уписана у 

матичној евиденцији и датум уписа

Р

К

Р

К

Р

К



2)                организација спортских такмичења од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе – члан 

137. став 1. тачка 3);

3)                учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у домаћим и 

европским клупским такмичењима – члан 137. став 1. тачка 5);

ДЕО 2/1

1. Област/и потреба и интереса грађана у области спорта на коју се програм односи (заокружити 

област на коју се предлог програма односи) :

ГОДИШЊИ ПРОГРАМИ

1)                подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно бављења грађана 

спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом – члан 137. став 1. тачка 1);

4)                физичко васпитање деце предшколског узраста и школски спорт (унапређење физичког 

вежбања, рад школских спортских секција и друштава, општинска, градска и међуопштинска 

школска спортска такмичења и др.) – члан 137. став 1. тачка 5);

5)                делатност организација у области спорта са седиштем на територији јединице локалне 

самоуправе које су од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе – члан 137. став 1. тачка 8);

6)                едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у систему спорта 

о питањима битним за одговарајуће бављење спортским активностима и делатностима – члан 137. 

став 1. тачка 12);

7)                периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних информација за 

адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на територији јединице локалне 

самоуправе, истраживачко-развојни пројекти и издавање спортских публикација – члан 137. став 1. 

тачка 13);

8)                унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије јединице локалне 

самоуправе и подстицање запошљавања висококвалификованих спортских стручњака и врхунских 

спортиста – члан 137. став 1. тачка 14).

НАПОМЕНА: Када носилац програма подноси више годишњих програма, за сваку област потреба и интереса 

грађана под тачкама 1)–10) попуњавају се посебно само делови 2 и 3 обрасца и слажу се по тачкама 1)–10). 

Заједнички део апликационог формулара су делови 1, 4 и 5.



-

-

-

-

ЈАНУАР-почетак припрема сениора за наставак сезоне 2019/20.ФЕБРУАР-спровођење планираних тренажних активности.

ДЕО 2/2

Циљ је комплетно организовати функционисање клуба у 2020.години, почевши од административног дела клуба 

организације такмичења у свим категоријама, функционисање економата и едукација и школовање стручног кадра.

5.     Детаљан опис активности којима ће се програм реализовати – навести хронолошки све активности 

које ће се реализовати у оквиру програма

2.279.350,002.919.450,00

% укупних трошкова које 

финансира општина
Средства буџета општине

78,07%

Програм у области (из 2/1): 

3 учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у 

домаћим и европским клупским такмичењима – члан 137. став 1. тачка 5);

Терен за мале спортове

Сала Дома културе у Мијатовцу

терени других фудбалских клубова

Укупни трошкови 

програма

1.     Назив програма 

"Фудбалско село Мијатовац"

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

3.     Средства из буџета општине

4.      Кратак садржај (опис) програма – укратко представити циљеве програма и циљне групе које ће програм 

обухватити.

Стадион "Шаранче"



МАРТ-лекарски прегледи; наставак сезоне 2019/20. АПРИЛ-одигравање првенствених утакмица свих категорија

МАЈ-одигравање првенствених утакмица свих категорија. ЈУН-завршетак сезоне и подношење извештаја одговорних лица у вези 

постигнутих резултата.

ЈУЛ-почетак припремног периода свих селекција клуба. 

НОВЕМБАР-завршетак јесењег дела сезоне 2020/21 свих селекција клуба

ДЕЦЕМБАР-подношење извештаја свих одговорних лица у клубу из својих надлежности.Редовна Скупштина клуба.

АВГУСТ-одигравање припремних утакмица и почетак сезоне 2020/21.

СЕПТЕМБАР-одигравање утакмица свих селекција клуба

ОКТОБАР-одигравање утакмица свих селекција клуба



6.1. Време почетка реализације 

6.2. Време завршетка реализације 

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

х х х

х х х

х х х х

х х

х х х х

х х х х

х х

х

х х

Припреме (тренинзи) за други део 

такмичарске 2019/20.

Рад са млађим категоријама 

(пионири и кадети)

6.     Време реализације програма и динамика реализације (трајање и план активности) :

Горан Ђорђевић, 

Мирослав Антонијевић

Пролећни део такмичарске сезоне 

2019/20 (све категорије)

Припреме (тренинзи) за сезону 

2020/21 (све категорије) 

Јесењи део такмичарске 2020/21 

(све категорије)

сви тренери у клубу

7.     Учесници у реализацији програма:

7.1. Руководилац програма (име, презиме, звање, функција, досадашње искуство)

6.3. Активности/програмске целине по месецима

Учесник

Маријан Ранђеловић

НАЗИВ

1.1.2020.год

31.12.2020.год.

сви тренери у клубу

сви тренери у клубу

Лекарски прегледи Др.Милица Илић

Подношење извештаја
сви тренери у клубу и 

руководиоци програма

Редовна Скупштина клуба

Стручно усавршавање тренер сви тренери у клубу

(означавање се врши са X)



1.

2.

3.

4.

5.

Горан Ђорђевић, тренер млађих категорија УЕФА „Ц“ лиценца

Мирослав Антонијевић, тренер млађих категорија УЕФА „Ц“ лиценца

Фудбалски савез општине Ћуприја - матична организација

Спортски савез Ћуприје

Фудбалски савез региона Источне Србије-организација такмичења сениора

Фудбалски савез Поморавског округа-организација такмичења млађих категорија

Као последица успешно изведених активности, постићиће се омасовљавање деце.

9.     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) :

7.3. Тим који се предлаже за реализацију програма  (по функцијама) 

7.4. Организације партнери  (опис партнера)  и разлози за предложену улогу сваког партнера

8.     Очекивани резултати програма:

8.1.   Опис опште сврхе која се жели постићи реализацијом програма

8.2.   Опис резултата – резултати ( користи које настају као последица успешно изведених активности);  утицај 

на циљне групе; публикације и остали производи; могућност понављања

Душан Бранковић, председник клуба

Маријан Ранђеловић, тренер сениора УЕФА „Б“ лиценца

Овим програмом желимо да створимо услове да кроз резултате сениорског тима и млађих категорија, заинтересујемо што 

више деце, како би код деце и старијих повећали мотивацију да се  баве спортом, а у овом случају фудбалом.

7.2. Број учесника (укупан број и број по категоријама)

Мирослав Антонијевић, дипл.економиста, секретар клуба, у клубу од 2003.године

Укупан број је 4.По категоријама: 2 сениори, 2 млађе категорије



Спонзори (који)

Донатори (који)

Потребна средства за реализацију програма

УКУПНИ ПРИХОДИ

Сопствена средства

Надлежни спортски савез

2.919.450,00

640.100,00

10.1. Укупна вредног програма 

10.2.  Нефинансијско учешће носиоца програма 

Наменско коришћење средстава биће презентовано кроз тромесечне извештаје који ће у роковима који су предвиђени у 

Уговору бити благовремено поднети.

Клуб има зацртан план успеха у такмичарском смислу.Оцењиваће се резултат после сваког одиграног кола, као и 

квартално, полусезонски и сезонски.Оцењиваће се и појединачни учинци играча и тренера.Индикатор ће бити постгнути 

резултат и заинтересованост јавности.

2.919.450,00

Програм ће бити праћен од стране јединице локалне самоуправе, Спортског савеза Ћуприје и лица задужених за 

спровођење програма

10.3. Финансијски план програма

Општина 2.279.350,00

Планирана средстваИЗВОРИ ПРИХОДА

9.1.   Како ће се пратити реализација програма?

9.2.   Како ће се пратити наменско коришћење средстава?

9.3.   План евалуације – које ће се процедуре за процену успешности програма користити (са становишта ефикасности, 

успешности, утицаја, релевантности и одрживости) – ко ће радити евалуацију, када, шта се оцењује, шта ће се, како и зашто 

пратити и оцењивати; индикатори успешности реализације програма?

10.     Финансијски план програма, по изворима прихода и врстама трошкови:



УКУПНО

497.500,00

407.000,00

105.000,00

82.000,00

0,00

0,00

562.700,00

48.000,00

776.000,00

0,00

0,00

93.250,00

0,00

0,00

158.000,00

19.500,00

45.000,00

0,00

0,00

17. трошкови обезбеђења и лекарске службе на такмичењу

18. набавка пехара, медаља, диплома и сл.

19. дневнице спортиста и спортских стручњака који учествују на 

припремама, односно спортском такмичењу

15. школарине и стручно оспособљавање, као и котизације за 

учешће у стручном усавршавању  спортским стручњацима и 

стручњацима у спорту

16. чланске обавезе према  надлежном националном спортском 

савезу

ВРСТА ТРОШКОВА

Укупни трошкови за реализацију програма:

2. трошкови куповине спортске опреме (дресови, тренерке, торбе, 

лопте и др.) и реквизита

1. трошкови путовања (превоз) за спортисте и спортске 

стручњаке који непосредно учествују у реализацији програма 

3. трошкови смештаја и исхране

82.000,00

0,00

0,00

562.700,00

0,00

0,00

0,00

44.000,00

0,00

106.000,00

19.500,00

0,00

0,00

52.000,00

0,00

0,00

Средства из других 

извора

Средства из 

буџета општине

100.000,00

50.000,00

30.000,00

7. хонорари лица која учествују у реализацији програма

2.000,00

200.000,00

0,00

0,00

27.600,00

0,00

0,00

65.650,00

0,00

0,00

45.000,00

0,00

0,00

0,00

УКУПНО

497.500,00

407.000,00

105.000,00

397.500,00

357.000,00

75.000,00

82.000,00

48.000,00

776.000,00

0,00

0,00

518.700,00

46.000,00

576.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

158.000,00

19.500,00

45.000,00

8. финансијске услуге (банкарске и књиговодствене)

9. трошкови новчаних накнада спортистима

10. маркетинг и набавка пропагандног материјала

11. штампање публикација и материјала

0,00

0,00

93.250,00

13. трошкови зараде лица запослених на реализацији програма 

(бруто зарада)

14. набавка стручне литературе 

Директни трошкови

12. здравствени прегледи спортиста и медицинска едукација

4. трошкови котизације за учешће на такмичењу

5. трошкови изнајмљивања простора  

6. трошкови изнајмљивања опреме и реквизита



0,00

37.000,00

30.000,00

0,00

2.860.950,00

0,00

58.500,00

58.500,00

2.919.450,00

Редни број рате

1. рата

2. рата

3. рата

4. рата

Укупни индиректни трошкови

20. дневнице других лица која учествују у реализацији програма

23. трошкови котизације за организацију спортског такмичења

Укупни оправдани директни трошкови

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.)

2.279.350,00УКУПНО:

01.08.2020 569.837,50

01.10.2020

УКУПНО

21. набавка канцеларијске опреме (компјутер, телефон, штампач, 

телевизор, пројектор и сл.) неопходне за реализацију програма

22. набавка канцеларијског материјала неопходног за реализацију 

програма (оловке, папир и др.)

01.04.2020 569.837,50

01.02.2020.

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.

569.837,50

10.4. Динамички план коришћења средстава (динамика исплате средстава)

1.     Како ће реализовање програма бити медијски подржано

0,00

0,00

617.600,00

36.000,00

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

организације спортског такмичења)

640.100,00

36.000,00

0,00

Дневни лист "Спортски журнал", РТВ Поморавље и друштвене мреже

0,00

22.500,00

22.500,00

0,00

37.000,00

30.000,000,00

37.000,00

2.279.350,00

0,00

2.243.350,00

0,000,00

58.500,00

58.500,00

2.919.450,00

0,00

2.860.950,00

0,00

30.000,00

569.837,50

Датум Износ

Индиректни трошкови носиоца програма (максимално 15% од оправданих директних 

трошкова)



Место и датум: 

                             

               

3.     Посебне напомене:

Мијатовац 14.5.2019.год.

НОСИЛАЦ ПРОГРАМА

(овлашћено лице)

М.П.



Носилац програма: 

Бр.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Врста прилога (обавезни)

пропратно писмо

Носилац 

програма 

(означити 

X)

х

х

одлука надлежног органа носиоца 

програма о утврђивању предлога 

годишњег програма

изјава о партнерству попуњена и 

потписана од стране свих партнера у 

програму

х

х

х

ПРИЛОЗИ УЗ ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА

ДЕО 3

копије уговора о отварању наменског 

рачуна

копија статута

х

х

х

х

х

календар такмичења надлежног спортског 

савеза 

х

х

ЦД са предлогом програма

копија годишњег извештаја и завршног 

рачуна за претходну годину 

писмо о намерама од издавача или 

медијских кућа уколико је програмом 

предвиђено бесплатно штампање или 

објављивање одређених промотивних 

материјала

изјава да не постоје препреке из члана 118. 

став 5. и члана 133. став 5. Закона о спорту

копија решења о регистрацији 

организације

три примерка обрасца предлога програма

одлука територијалног Спортског савеза 

(подносиоца програма)   о утврђивању 

предлога годишњих програма 

копија решења о додели ПИБ-а (ако ПИБ 

није садржан у решењу о регистрацији)

потврда надлежног националног гранског 

спортског савеза о чланству спортске 

организације

последњи извод у 2018.години

књига чланова

х

Други прилози

х

Напомене



1

2

3

                                       

ПОТПИС ПОДНОСИОЦА

ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА

М.П.

-              У оквиру предлога годишњег програма  предложе се и програм активности за које се подноси посебан програм, али ако 

тај програм буде одобрен, носилац програма не може у истој области општег интереса из Закона о спорту подносити посебне 

програме и по јавном позиву.

-              За сваку област потреба и интереса грађана из Дела 2/1 попуњава се посебан образац. У оквиру обрасца у делу 2/2 

тачка 5 (детаљан опис активности) посебно се означавају и приказују самосталне програмске целине (на пример, код програма 

припрема и учешћа на спортским такмичењима посебно се приказују припреме а посебно учешће на такмичењу, и то посебно за 

свако такмичење у коме се учествује), укључујући и самосталне програмске целине које се састоје из активности повезаних са 

спортом деце.

ДЕО 5

-              За набавку добара и услуга потребних за реализацију програма мора се планирати спровођење јавне набавке у складу са 

законом.

УПУТСТВА: 

-              При креирању програма и попуњавању обрасца треба водити рачуна да програм мора да испуњава услове и 

критеријуме из члана 118. Закона о спорту („Службени  гласник РС”, број 10/16), услове и критеријуме из Правилника о 

финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта („Службени гласник РС”, број 64/16) и 

Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Ћуприја  

(„________”, бр. ___/___).

-              Предлог програма треба да прати пропратно писмо у коме се наводе најосновније информације о организацији и 

предложеном програму (назив, временско трајање, финансијски износ тражених средстава). Пропратно писмо потписује лице 

овлашћено за заступање организације.

-              Организација у области спорта која је проглашена за организацију од посебног значаја за општину Ћуприја подноси 

један годишњи програм за све активности које се обављају у оквирима потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. 

Закона о спорту, односно у делу 2/1 заокружује тачку 5), а у оквиру дела 2/2 тачку 5,   наводи све активности које планира да 

реализује, подељене по програмским целинама,  независно од тога да ли су оне обухваћене и другим потребама и интересима 

грађана у области спорта за које се подносе годишњи или посебни програми у складу са Правилником о финансирању програма 

којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Ћуприја.

анализе, студије

прегледи података

-              Из буџета општине Ћуприја финансирају се само програми спортских организација које су чланови надлежних 

националних гранских спортских савеза.



Место и датум: 

                             

                   

 

  НОСИЛАЦ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА

 (лице овлашћено за заступање)М.П.

РУКОВОДИЛАЦ ПРОГРАМА 

-              Образац обавезно потписати плавом хемијском или пенкалом и ставити печат.

ИЗЈАВА: 

1.     Изјављујем да смо упознати и сагласни да надлежни орган општине Ћуприја  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 надлежни орган општине Ћуприја 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. 

Мијатовац 14.5.2019.год.

-              Трошкови реализације програма морају бити у оквиру сваке ставке раздвојени на подтрошкове, према врсти, са 

међузбиром (нпр. 1. путни трошкови – 1.1. путни трошкови у земљи, 1.2. путни трошкови у иностранству, 1.3. дневнице у 

земљи, 1.4. дневнице у иностранству, међузбир Путни трошкови).

-              Обавезно треба поштовати форму при попуњавању обрасца (немојте брисати, мењати редослед питања и сл.). 

Програм треба написати тако да се у обрасцу одговара на постављена питања – ништа се не „подразумева“.

-              Образац треба попунити фонтом ариал 10, без прореда. Једино дозвољено одступање је болд или италик, ако се 

нађе за потребно.



Редни 

број
ВРСТА ТРОШКОВА

Јед. 

мере
Број

ЦЕНА по 

јединици мере
УКУПНО

Средства из 

буџета општине

Средства из 

других извора
УКУПНО

1. 160.000,00 120.000,00 40.000,00 160.000,00

1.1. Изнајмљивање превоза км 1000 80,00 80.000,00 60.000,00  $              20.000,00 80.000,00

1.2. Нафтни деривати лит 500,00 160,00 80.000,00 60.000,00 20.000,00 80.000,00

2. 225.000,00 150.000,00 75.000,00 225.000,00

2.1. Дресови ком 30 2.000,00 60.000,00 40.000,00 20.000,00 60.000,00

2.2. Копачке пар 10 3.000,00 30.000,00 20.000,00 10.000,00 30.000,00

2.3. Лопте ком 10 3.000,00 30.000,00 20.000,00 10.000,00 30.000,00

2.4. Штуцне ком 30 500,00 15.000,00 10.000,00 5.000,00 15.000,00

2.5. Тренерке ком 30 3.000,00 90.000,00 60.000,00 30.000,00 90.000,00

4. 38.000,00 38.000,00 0,00 38.000,00

4.1. Котизација за такмичење ком 2 19.000,00 38.000,00 38.000,00 0,00 38.000,00

7. 309.000,00 255.000,00 54.000,00 309.000,00хонорари лица која учествују у реализацији програма

Укупни трошкови за реализацију програма:

Директни трошкови

трошкови путовања (превоз) за спортисте и спортске стручњаке који непосредно 

учествују у реализацији програма 

трошкови куповине спортске опреме (дресови, тренерке, торбе, лопте и др.) и 

реквизита

трошкови котизације за учешће на такмичењу



7.1.  Судијски трошкови - сениори ком 15 19.000,00 285.000,00 255.000,00 30.000,00 285.000,00

7.2. Судијски троскови - пионири ком 8 3.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00

8. 21.200,00 14.000,00 7.200,00 21.200,00

8.1. Књиговодствене услуге ком 8 2.400,00 19.200,00 12.000,00 7.200,00 19.200,00

8.2. Банкарске услуге ком 40 50,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

11. 1.500,00 1.000,00 500,00 1.500,00

11.1. Штампање плахата ком 15 100,00 1.500,00 1.000,00 500,00 1.500,00

12. 32.000,00 16.000,00 16.000,00 32.000,00

12.1. Лекарски преглед ком 80 400,00 32.000,00 16.000,00 16.000,00 32.000,00

15. 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00

15.1. Тренерски семинари ком 2 1.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

16. 26.000,00 21.000,00 5.000,00 26.000,00

16.1. Чланарина спортском савезу ком 12 500,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00

16.2. Чланарина фудбалском савезу ком 50 400,00 20.000,00 15.000,00 5.000,00 20.000,00

21. 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00

21.1. компјутер ком 1 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

школарине и стручно оспособљавање, као и котизације за учешће у стручном 

усавршавању  спортским стручњацима и стручњацима у спорту

чланске обавезе према  надлежном националном спортском савезу

штампање публикација и материјала

здравствени прегледи спортиста и медицинска едукација

набавка канцеларијске опреме (компјутер, телефон, штампач, телевизор, пројектор и 

сл.) неопходне за реализацију програма

финансијске услуге (банкарске и књиговодствене)



21.2. штампач ком 1 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

830.700,00 630.000,00 200.700,00 830.700,00

0,00 0,00 0,00 0,00

830.700,00 630.000,00 200.700,00 830.700,00

Укупни индиректни трошкови

УКУПНО

Укупни оправдани директни трошкови

Индиректни трошкови носиоца програма (максимално 15% од оправданих директних трошкова)



ПРЕДЛОГ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА 

ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА

КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА 

У 2019. ГОДИНИ

 НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈЕ:

Фудбалски клуб ''Поморавље 1948''-Остриковац

АПЛИКАЦИОНИ ФОРМУЛАР

Образац 1

Република Србија

ОПШТИНА ЋУПРИЈА



108895206

Саша Станојевић, Остриковац бб, 060/ 8022 960

ФК ''Поморавље 1948''

Остриковац бб

065/ 8436-682

dragananikolic13@gmail.com

 200-2813510101896-90 ''Поштанска штедионица ; филијала Ћуприја

Скраћени назив

Седиште и адреса

Број телефона

И-мејл

Интернет страна 

Број текућег рачуна и назив банке

ДЕО 1

1. ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ПОДНОСИОЦУ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА 

Број телефона

И-мејл

НАПОМЕНА: Годишње програме наведене у овом обрасцу подноси Спортски савез Ћуприје, сходно члану 138. став 5. 

Закона о спорту.

2. ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ НОСИОЦУ ПРОГРАМА

Интернет страна 

Особа за контакт (име, презиме, адреса, 

мејл, телефон, мобилни телефон)

Спортски савез Ћуприје

Булевар ВЈ 1,35230 Ћуприја

062/276825

Пун назив

Седиште и адреса

sportskisavezcuprije@gmail.com

www.ssc.org.rs

Драган Здравковић,065/21 26 348

Фудбалски клуб ''Поморавље 1948''

Број текућег рачуна (наменског) за 

финансирање годишњих програма и 

назив и адреса банке

840-22205763-14 Република Србија; Министарство финансија; Управа за трезор; филијала 

Јагодина ; експозитура Ћуприја

Порески идентификациони број (ПИБ)

Особа за контакт (име, презиме, адреса, 

мејл, телефон, мобилни телефон)

Пун назив



Тренер
Р 1("ц"лиценца)

К /

Р

К

Р

К

/
Р /

К /

К

К

Р

/ / /

К

Пионири

/

К /

Р

Фудбалски клуб ''Поморавље 1948''

                                     I

АПР БС 846/2015

Драгана Николић; председник клуба од 01.03.2015.године- 4 године; Остриковац бб;М 

Ћуприја,dragananikolic13@gmail.com , 062/ 8035533

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

Одлука о висини чланарине (број 

одлуке, датум одлуке о висини 

чланарине и висина чланарине)

Број регистрованих и број 

категорисаних спортских стручњака  (по 

категоријама)

Број регистрованих и број 

категорисаних спортиста (по 

категоријама) 

Укупан број чланова (по категоријама)

Грана/област  спорта

Ранг гране спорта у Националној 

категоризацији  спортова

Драгана Николић; председник клуба од 01.03.2015.године- 4 године; Остриковац бб;М 

Ћуприја,dragananikolic13@gmail.com , 062/ 8035533

Број регистрованих жена спортиста

Р 25

/

Р

Сениори

Р 12

К

Р

Р

К

25Seniori

Pioniri 12

К



Р

К

Р

К

Р

К

не

1729/2 од 2.3.2016
Број под којим је организација уписана у 

матичној евиденцији и датум уписа

270.000,00

512.900,00

ДОНАТОРИ - 

СПОНЗОРИ - 

Датум одржавања последње Изборне 

скупштине

Датум одржавања последње седнице 

Скупштине

Број регистрованих и број 

категорисаних спортских стручњака  (по 

категоријама)

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 

Да ли организација има блокаду рачуна, 

пореске дугове или дугове према 

организацијама социјалног осигурања

не

не

Укупан број запослених

122.750,00СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ

ОПШТИНА ЋУПРИЈА

ОСТАЛИ ИЗВОРИ

Укупни приходи у претходној години 

Да ли  постоје ограничења у коришћењу 

имовине и обављању делатности (стечај,  

ликвидација, забрана обављања 

делатности)

Укупни приходи у претходној години из 

јавних прихода (сви извори), укључујући 

и јавна предузећа и друге организације 

којима је оснивач Република Србија, АП 

и ЈЛС

Планирани приходи у текућој години по 

свим изворима

0

01.03.2015

08.05.2019

270.000,00

не



4)                физичко васпитање деце предшколског узраста и школски спорт (унапређење физичког 

вежбања, рад школских спортских секција и друштава, општинска, градска и међуопштинска 

школска спортска такмичења и др.) – члан 137. став 1. тачка 5);

5)                делатност организација у области спорта са седиштем на територији јединице локалне 

самоуправе које су од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе – члан 137. став 1. тачка 8);

6)                едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у систему спорта 

о питањима битним за одговарајуће бављење спортским активностима и делатностима – члан 137. 

став 1. тачка 12);

7)                периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних информација за 

адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на територији јединице локалне 

самоуправе, истраживачко-развојни пројекти и издавање спортских публикација – члан 137. став 1. 

тачка 13);

8)                унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије јединице локалне 

самоуправе и подстицање запошљавања висококвалификованих спортских стручњака и врхунских 

спортиста – члан 137. став 1. тачка 14).

НАПОМЕНА: Када носилац програма подноси више годишњих програма, за сваку област потреба и интереса 

грађана под тачкама 1)–10) попуњавају се посебно само делови 2 и 3 обрасца и слажу се по тачкама 1)–10). 

Заједнички део апликационог формулара су делови 1, 4 и 5.

ДЕО 2/1

1. Област/и потреба и интереса грађана у области спорта на коју се програм односи (заокружити 

област на коју се предлог програма односи) :

ГОДИШЊИ ПРОГРАМИ

1)                подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно бављења грађана 

спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом – члан 137. став 1. тачка 1);

2)                организација спортских такмичења од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе – члан 

137. став 1. тачка 3);

3)                учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у домаћим и 

европским клупским такмичењима – члан 137. став 1. тачка 5);



-

-

-

-

1.     Назив програма 

Спортске активности у селу Остриковац у 2020.години

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

3.     Средства из буџета општине

4.      Кратак садржај (опис) програма – укратко представити циљеве програма и циљне групе које ће програм 

обухватити.

Спортски терен ФК '' Поморавље 1948''

терени других фудбалских клубова из система такмичења

Укупни трошкови 

програма

1
подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно 

бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са 

инвалидитетом – члан 137. став 1. тачка 1);

Програм у области (из 2/1): 

% укупних трошкова које 

финансира општина
Средства буџета општине

80,69%512.900,00635.650,00

5.     Детаљан опис активности којима ће се програм реализовати – навести хронолошки све активности 

које ће се реализовати у оквиру програма

Овим средствима би се омогућило несметано учешће у такмичарском делу где се налазимо у међуопштинској лиги, па су 

нам потребна и већа средства како за саме трошкове такмичења( котизације, дневнице спорских стручњака који учествују 

у реализацији програма ) тако и за набаку спорске опреме и сређивање помоћних објеката неопходних за наш ранг 

такмичења а за шта сума прикупљена од чланарина није довољна.

ДЕО 2/2

Јануар- Пауза



Јул- планира е почетак припремног периода

Октобар- своди се на организацију послова везаних за такмичење сениорске екипе.

Новебар-последње недеље завршава се први део сезоне сениорске екипе

Децембар- активности у клубу своде се на подношење извештаја  шта је урађено у току године

Мај- слично као у претходном месецу, ближи се крај такмичењу

Јун- завршавају се све такм ичарске активности, сумирају се резултати, у овом месецу клуб организује мемолријални турнир ''Мирослав Николић Вуја''

Август- у I и II недељи овог месеца наставља се са редовним тренажним активностима, све у циљу да се екипа што боље припреми за почетак сезоне

Септембар- наставља се такмичење сениора

Април- такмичарски део ,од ангажовања у овом делу зависи и прелазак у већу лигу.

Фебруар- спровођење планираних тренажних активности на терену нашег клуба.

Март- обављање редовних лекарских прегледа без којих није могуће наставити такмичење.



6.1. Време почетка реализације 

6.2. Време завршетка реализације 

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

X X

X X

X X X X

X X X

X X

X X

X

X X X X

X X X

(означавање се врши са X)

Први део првенства 2020/2021 Пионири

Пионири

Сениори

Припреме за први део првенства  

2020/2021
Пионири

Меморијални турнир Сениори

Први део првенства 2020/2021 Сениори

6.3. Активности/програмске целине по месецима

Учесник

Сениори

НАЗИВ

01.01.2020

31.12.2020

7.     Учесници у реализацији програма:

7.1. Руководилац програма (име, презиме, звање, функција, досадашње искуство)

СениориДруги део првенства 2019/2020

Други део првенства 2019/2020

Припреме за први део првенства  

2020/2021

Пионири

6.     Време реализације програма и динамика реализације (трајање и план активности) :

Припреме за други део првенства 

2019/2020

Припреме за други део првенства 

2019/2020



1.

2.

3.

4.

5.

У селу Остриковцу не постоји ниједна друга спортска секција осим фудбалске,па самим тиме овим програмом хоћемо да 

деци и младима омогућимо да се кроз спорт друже и правилно развијају,а осталим мештанима села да омогућимо забаву 

кроз праћење спортских дешавања.

7.2. Број учесника (укупан број и број по категоријама)

Драгана Николић, дипл.ецц,  председник клуба од 2015

Сениори 25 , Пионири 12

7.3. Тим који се предлаже за реализацију програма  (по функцијама) 

7.4. Организације партнери  (опис партнера)  и разлози за предложену улогу сваког партнера

8.     Очекивани резултати програма:

8.1.   Опис опште сврхе која се жели постићи реализацијом програма

8.2.   Опис резултата – резултати ( користи које настају као последица успешно изведених активности);  утицај 

на циљне групе; публикације и остали производи; могућност понављања

1. Драгана Николић - председник клуба

2. Предраг Димитријевић-потпредседник клуба

/

/

Деца

9.     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) :

Млади

Да се кроз спорт деца усмере на правилан и здрав начин живота.

/

Спорски савез општине Ћуприја

Општина Ћуприја

3. Саша Станојевић- тренер



Спонзори (који)

Донатори (који)

Кроз учешће волонтера.

9.1.   Како ће се пратити реализација програма?

9.2.   Како ће се пратити наменско коришћење средстава?

9.3.   План евалуације – које ће се процедуре за процену успешности програма користити (са становишта ефикасности, 

успешности, утицаја, релевантности и одрживости) – ко ће радити евалуацију, када, шта се оцењује, шта ће се, како и зашто 

пратити и оцењивати; индикатори успешности реализације програма?

10.     Финансијски план програма, по изворима прихода и врстама трошкови:

Планирана средстваИЗВОРИ ПРИХОДА

Општина 512.900,00

10.3. Финансијски план програма

Програм ће бити  праћен од стране јединица локалне самоуправе, Спортског савеза  Ћуприје и лица задужених за 

спровођење програма.

10.1. Укупна вредног програма 

10.2.  Нефинансијско учешће носиоца програма 

Трошење средстава биће презентовано кроз тромесечне извештаје који ће у роковима који су предвиђени у Уговору бити 

благовремено поднети.

Евалуацију ће водити лиценцирани спортски тренер,кроз тренажни процес,затим кроз такмичарски део.Пратиће се 

остварени резултати периодично( месечно и тромесечно).

635.650,00

122.750,00

Надлежни спортски савез

635.650,00УКУПНИ ПРИХОДИ

Сопствена средства

Потребна средства за реализацију програма



УКУПНО

99.000,00

45.000,00

0,00

38.000,00

0,00

0,00

258.900,00

24.000,00

0,00

0,00

0,00

37.000,00

0,00

0,00

10.000,00

9.500,00

0,00

25.000,00

0,00

Директни трошкови

12. здравствени прегледи спортиста и медицинска едукација

4. трошкови котизације за учешће на такмичењу

5. трошкови изнајмљивања простора  

6. трошкови изнајмљивања опреме и реквизита

13. трошкови зараде лица запослених на реализацији програма 

(бруто зарада)

14. набавка стручне литературе 

8. финансијске услуге (банкарске и књиговодствене)

9. трошкови новчаних накнада спортистима

10. маркетинг и набавка пропагандног материјала

11. штампање публикација и материјала

25.000,00

0,00

37.000,00

0,00

0,00

10.000,00

9.500,00

0,00

38.000,00

24.000,00

0,00

0,00

0,00

258.900,00

12.000,00

0,00

0,00

0,00

УКУПНО

99.000,00

45.000,00

0,00

99.000,00

38.000,00

0,00

37.000,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

12.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства из других 

извора

Средства из 

буџета општине

0,00

7.000,00

0,00

7. хонорари лица која учествују у реализацији програма

0,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

9.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38.000,00

0,00

0,00

258.900,00

3. трошкови смештаја и исхране

1. трошкови путовања (превоз) за спортисте и спортске 

стручњаке који непосредно учествују у реализацији програма 

Укупни трошкови за реализацију програма:

2. трошкови куповине спортске опреме (дресови, тренерке, торбе, 

лопте и др.) и реквизита

ВРСТА ТРОШКОВА

15. школарине и стручно оспособљавање, као и котизације за 

учешће у стручном усавршавању  спортским стручњацима и 

стручњацима у спорту

16. чланске обавезе према  надлежном националном спортском 

савезу

17. трошкови обезбеђења и лекарске службе на такмичењу

18. набавка пехара, медаља, диплома и сл.

19. дневнице спортиста и спортских стручњака који учествују на 

припремама, односно спортском такмичењу



0,00

40.000,00

1.250,00

0,00

587.650,00

0,00

48.000,00

48.000,00

635.650,00

Редни број рате

1. рата

2. рата

3. рата

4. рата

Индиректни трошкови носиоца програма (максимално 15% од оправданих директних 

трошкова)

128.225,00

Датум Износ

587.650,00

0,00

1.250,00

512.900,00

0,00

512.900,00

0,000,00

48.000,00

48.000,00

635.650,00

0,00

40.000,00 20.000,00

1.250,000,00

0,00

Ради телевизија Поморавље,штампани медији : Поморавски гласник,ФБ профил

0,00

48.000,00

48.000,00

122.750,00

0,00

0,00

74.750,00

0,00

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

организације спортског такмичења)

0,00

20.000,00

1.     Како ће реализовање програма бити медијски подржано

128.225,00

10.4. Динамички план коришћења средстава (динамика исплате средстава)

15.04.2020 128.225,00

15.01.2020

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.

512.900,00УКУПНО:

15.07.2020 128.225,00

15.10.2020

УКУПНО

21. набавка канцеларијске опреме (компјутер, телефон, штампач, 

телевизор, пројектор и сл.) неопходне за реализацију програма

22. набавка канцеларијског материјала неопходног за реализацију 

програма (оловке, папир и др.)

Укупни индиректни трошкови

20. дневнице других лица која учествују у реализацији програма

23. трошкови котизације за организацију спортског такмичења

Укупни оправдани директни трошкови

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.)



Место и датум: 

                             

               

Фк"Поморавље 1948" није профитабилна организација већ се искључиво финансира из буџета,донацијама људи добре 

воље.Наш циљ је искључиво бављење спортом,да децу и омладину изведемо на прави пут и одвојимо од разних порока 

који су присутни на сваком кораку.

Међуопштинска лига група ЈУГ,Поморавски округ

12.05.2019.

НОСИЛАЦ ПРОГРАМА

(овлашћено лице)

М.П.

3.     Посебне напомене:

Остриковац



Носилац програма: 

Бр.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Напомене

Фк"Поморавље 1948"-Остриковац

X

Други прилози

копија решења о регистрацији 

организације

три примерка обрасца предлога програма

одлука територијалног Спортског савеза 

(подносиоца програма)   о утврђивању 

предлога годишњих програма 

копија решења о додели ПИБ-а (ако ПИБ 

није садржан у решењу о регистрацији)

потврда надлежног националног гранског 

спортског савеза о чланству спортске 

организације

последњи извод у 2018.години

књига чланова

копија годишњег извештаја и завршног 

рачуна за претходну годину 

писмо о намерама од издавача или 

медијских кућа уколико је програмом 

предвиђено бесплатно штампање или 

објављивање одређених промотивних 

материјала

изјава да не постоје препреке из члана 118. 

став 5. и члана 133. став 5. Закона о спорту

X

X

календар такмичења надлежног спортског 

савеза 

X

ЦД са предлогом програма

копије уговора о отварању наменског 

рачуна

копија статута

X

X

X

ПРИЛОЗИ УЗ ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА

ДЕО 3

X

X

X

одлука надлежног органа носиоца 

програма о утврђивању предлога 

годишњег програма

изјава о партнерству попуњена и 

потписана од стране свих партнера у 

програму

X

Носилац 

програма 

(означити 

X)

Врста прилога (обавезни)

пропратно писмо



1

2

3

                                       

прегледи података

-              Из буџета општине Ћуприја финансирају се само програми спортских организација које су чланови надлежних 

националних гранских спортских савеза.

-              Организација у области спорта која је проглашена за организацију од посебног значаја за општину Ћуприја подноси 

један годишњи програм за све активности које се обављају у оквирима потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. 

Закона о спорту, односно у делу 2/1 заокружује тачку 5), а у оквиру дела 2/2 тачку 5,   наводи све активности које планира да 

реализује, подељене по програмским целинама,  независно од тога да ли су оне обухваћене и другим потребама и интересима 

грађана у области спорта за које се подносе годишњи или посебни програми у складу са Правилником о финансирању програма 

којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Ћуприја.

анализе, студије

-              За набавку добара и услуга потребних за реализацију програма мора се планирати спровођење јавне набавке у складу са 

законом.

УПУТСТВА: 

-              При креирању програма и попуњавању обрасца треба водити рачуна да програм мора да испуњава услове и 

критеријуме из члана 118. Закона о спорту („Службени  гласник РС”, број 10/16), услове и критеријуме из Правилника о 

финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта („Службени гласник РС”, број 64/16) и 

Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Ћуприја  

(„________”, бр. ___/___).

-              Предлог програма треба да прати пропратно писмо у коме се наводе најосновније информације о организацији и 

предложеном програму (назив, временско трајање, финансијски износ тражених средстава). Пропратно писмо потписује лице 

овлашћено за заступање организације.

ДЕО 5

-              У оквиру предлога годишњег програма  предложе се и програм активности за које се подноси посебан програм, али ако 

тај програм буде одобрен, носилац програма не може у истој области општег интереса из Закона о спорту подносити посебне 

програме и по јавном позиву.

-              За сваку област потреба и интереса грађана из Дела 2/1 попуњава се посебан образац. У оквиру обрасца у делу 2/2 

тачка 5 (детаљан опис активности) посебно се означавају и приказују самосталне програмске целине (на пример, код програма 

припрема и учешћа на спортским такмичењима посебно се приказују припреме а посебно учешће на такмичењу, и то посебно за 

свако такмичење у коме се учествује), укључујући и самосталне програмске целине које се састоје из активности повезаних са 

спортом деце.

ПОТПИС ПОДНОСИОЦА

ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА

М.П.



Место и датум: 

                             

                   

 

Остриковац 12.05.2019.

-              Трошкови реализације програма морају бити у оквиру сваке ставке раздвојени на подтрошкове, према врсти, са 

међузбиром (нпр. 1. путни трошкови – 1.1. путни трошкови у земљи, 1.2. путни трошкови у иностранству, 1.3. дневнице у 

земљи, 1.4. дневнице у иностранству, међузбир Путни трошкови).

-              Обавезно треба поштовати форму при попуњавању обрасца (немојте брисати, мењати редослед питања и сл.). 

Програм треба написати тако да се у обрасцу одговара на постављена питања – ништа се не „подразумева“.

-              Образац треба попунити фонтом ариал 10, без прореда. Једино дозвољено одступање је болд или италик, ако се 

нађе за потребно.

-              Образац обавезно потписати плавом хемијском или пенкалом и ставити печат.

ИЗЈАВА: 

1.     Изјављујем да смо упознати и сагласни да надлежни орган општине Ћуприја  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 надлежни орган општине Ћуприја 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. 

  НОСИЛАЦ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА

РУКОВОДИЛАЦ ПРОГРАМА 



 (лице овлашћено за заступање)М.П.



Образац 1

Република Србија

ОПШТИНА ЋУПРИЈА

ПРЕДЛОГ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА 

ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА

КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА 

У 2019. ГОДИНИ

 НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈЕ:

ФУДБАЛСКИ КЛУБ ''ВИОЛА-035''

АПЛИКАЦИОНИ ФОРМУЛАР



ДЕО 1

1. ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ПОДНОСИОЦУ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА 

Пун назив Спортски савез Ћуприје

Седиште и адреса 35230 ЋУПРИЈА, Булевар војске бр. 1

Број телефона 062/276-825

И-мејл adam.roskovic86@gmail.com

Интернет страна www.ssc.org.rs

Особа за контакт (име, презиме, адреса, 

мејл, телефон, мобилни телефон)

Адам Рошковић, 35230 Ћуприја, Булевар војске бр. 1, adam.roskovic86@gmail.com, 062/276-

825

НАПОМЕНА: Годишње програме наведене у овом обрасцу подноси Спортски савез Ћуприје, сходно члану 138. став 5. 

Закона о спорту.

2. ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ НОСИОЦУ ПРОГРАМА

Пун назив ФУДБАЛСКИ КЛУБ ''ВИОЛА-035''

Скраћени назив Ф.К. ''ВИОЛА-035''

Седиште и адреса 35230 ЋУПРИЈА, КАРАЂОРЂЕВА 78/3

Број телефона 062/62-61-10

И-мејл marijanrandjelovic@gmail.com

Интернет страна -

Број текућег рачуна и назив банке 160-404060-08

Број текућег рачуна (наменског) за 

финансирање годишњих програма и 

назив и адреса банке

840-22208763-35

Порески идентификациони број (ПИБ) 108447358

Особа за контакт (име, презиме, адреса, 

мејл, телефон, мобилни телефон)
Маријан Ранђеловић 

mailto:marijanrandjelovic@gmail.com
mailto:marijanrandjelovic@gmail.com
mailto:marijanrandjelovic@gmail.com
mailto:marijanrandjelovic@gmail.com


Грана/област  спорта ФУДБАЛ 

Ранг гране спорта у Националној 

категоризацији  спортова
РИС 2 ЛИГА

Орган код кога је организација 

регистрована и регистарски број
ФУДБАЛСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

Име и презиме, функција, датум избора 

и дужина мандата лица овлашћеног за 

заступање, адреса, мејл, телефон, 

мобилни телефон

Маријан Ранђеловић, председник, 13.03.2014.-е године, 35230 Ћуприја, Карађорђева 78/3, 

marijanrandjelovic@gmail.com, 062/62-61-10

Име и презиме председника органа 

управе организације, адреса, мејл и 

телефон

Маријан Ранђеловић, 35230 Ћуприја, Карађорђева 78/3, marijanrandjelovic@gmail.com, 

062/62-61-10

Укупан број чланова (по категоријама)

пионири 20

петлићи 30

Одлука о висини чланарине (број 

одлуке, датум одлуке о висини 

чланарине и висина чланарине)

2312/13-01 23.12.2013 1.500,00

Број регистрованих и број 

категорисаних спортиста (по 

категоријама) 

пионири
Р 20

К

петлићи
Р 30

К

Р

К

Р

К

Р

К

Р

К

Р

К

Број регистрованих жена спортиста

Број регистрованих и број 

категорисаних спортских стручњака  (по 

категоријама)

Р

К

Р

К

Р

К

Р

К

mailto:marijanrandjelovic@gmail.com
mailto:marijanrandjelovic@gmail.com
mailto:marijanrandjelovic@gmail.com
mailto:marijanrandjelovic@gmail.com


Број регистрованих и број 

категорисаних спортских стручњака  (по 

категоријама)

Р

К

Р

К

Р

К

Укупан број запослених /

Датум одржавања последње Изборне 

скупштине
18,02,2019

Датум одржавања последње седнице 

Скупштине
18,02,2019

Укупни приходи у претходној години ;141.000,00

Укупни приходи у претходној години из 

јавних прихода (сви извори), укључујући 

и јавна предузећа и друге организације 

којима је оснивач Република Србија, АП 

и ЈЛС

125.000,00

Планирани приходи у текућој години по 

свим изворима

СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ 143.000,00

ОПШТИНА ЋУПРИЈА 195.000,00

ДОНАТОРИ - 

СПОНЗОРИ - 175.000,00

ОСТАЛИ ИЗВОРИ

Да ли  постоје ограничења у коришћењу 

имовине и обављању делатности (стечај,  

ликвидација, забрана обављања 

делатности)

НЕ

Да ли организација има у току судске и 

арбитражне спорове (које и вредност 

спора)

НЕ

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 

НЕ

Да ли организација има блокаду рачуна, 

пореске дугове или дугове према 

организацијама социјалног осигурања

НЕ

Број под којим је организација уписана у 

матичној евиденцији и датум уписа
7716028-18/1 од 24.08. 2018



ДЕО 2/1

1. Област/и потреба и интереса грађана у области спорта на коју се програм односи (заокружити 

област на коју се предлог програма односи) :

ГОДИШЊИ ПРОГРАМИ

1)                подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно бављења грађана 

спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом – члан 137. став 1. тачка 1);

2)                организација спортских такмичења од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе – члан 

137. став 1. тачка 3);

3)                учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у домаћим и 

европским клупским такмичењима – члан 137. став 1. тачка 5);

4)                физичко васпитање деце предшколског узраста и школски спорт (унапређење физичког 

вежбања, рад школских спортских секција и друштава, општинска, градска и међуопштинска 

школска спортска такмичења и др.) – члан 137. став 1. тачка 5);

5)                делатност организација у области спорта са седиштем на територији јединице локалне 

самоуправе које су од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе – члан 137. став 1. тачка 8);

6)                едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у систему спорта 

о питањима битним за одговарајуће бављење спортским активностима и делатностима – члан 137. 

став 1. тачка 12);

7)                периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних информација за 

адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на територији јединице локалне 

самоуправе, истраживачко-развојни пројекти и издавање спортских публикација – члан 137. став 1. 

тачка 13);

8)                унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије јединице локалне 

самоуправе и подстицање запошљавања висококвалификованих спортских стручњака и врхунских 

спортиста – члан 137. став 1. тачка 14).

НАПОМЕНА: Када носилац програма подноси више годишњих програма, за сваку област потреба и интереса 

грађана под тачкама 1)–10) попуњавају се посебно само делови 2 и 3 обрасца и слажу се по тачкама 1)–10). 

Заједнички део апликационог формулара су делови 1, 4 и 5.



-

-

-

-

ДЕО 2/2

Програм у области (из 2/1): 

3 учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у 

домаћим и европским клупским такмичењима – члан 137. став 1. тачка 5);

1.     Назив програма 

Развој дечијег фудбала у општини Ћуприја

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

Стадион ''ЈЕДИНСТВО'' Мијатовац

Помоћни стадион ''МОРАВА'' Ћуприја

ХАЛА СПОРТОВА ''АДА'' Ћуприја

СОКОЛСКИ ДОМ Ћуприја

3.     Средства из буџета општине

Укупни трошкови 

програма
Средства буџета општине

% укупних трошкова које 

финансира општина

513.000,00 195.000,00 38,01%

4.     Кратак садржај (опис) програма – укратко представити циљеве програма и циљне групе које ће програм 

обухватити.

Такмичење екипа које су са територија Општине Ћуприја и екипа у региону

5.     Детаљан опис активности којима ће се програм реализовати – навести хронолошки све активности 

које ће се реализовати у оквиру програма

Такмичење друга лига петлића и пионира (север) пролеће-јесен 2019 и 2020.- година ФС РИС



Мини макси лига Србије

Фер плеј лига Србије

Домаћи и међународни турнири у свим селекцијама



6.1. Време почетка реализације 

6.2. Време завршетка реализације 

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

х х х х х х х х х

Х Х х х х

х х

Х Х х Х х х х

6.     Време реализације програма и динамика реализације (трајање и план активности) :

01.01.2020

31.12.2020

6.3. Активности/програмске целине по месецима

НАЗИВ Учесник

Друга лига петлића и пионира север ФК Виола 035

Мини макси лига Србије ФК Виола 035

Фер плеј лига Србије ФК Виола 035

Домаћи и међународни турнири у 

свим селекцијама
ФК Виола 035

(означавање се врши са X)

7.     Учесници у реализацији програма:

7.1. Руководилац програма (име, презиме, звање, функција, досадашње искуство)



1.

2.

3.

4.

5.

Маријан Ранђеловић – председник

7.2. Број учесника (укупан број и број по категоријама)

50

7.3. Тим који се предлаже за реализацију програма  (по функцијама) 

Маријан Ранђеловић – председник

Бобан Станисављевић – оснивач

Дарко Виденовић – оснивач

7.4. Организације партнери  (опис партнера)  и разлози за предложену улогу сваког партнера

ОПШТИНА ЋУПРИЈА

8.     Очекивани резултати програма:

8.1.   Опис опште сврхе која се жели постићи реализацијом програма

Едукација младих спортиста и њихово даље преусмеравање

8.2.  Опис резултата – резултати ( користи које настају као последица успешно изведених активности);  утицај на 

циљне групе; публикације и остали производи; могућност понављања

Утицај на циљне групе

9.     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) :



Спонзори (који)

Донатори (који)

9.1.   Како ће се пратити реализација програма?

Реализација програма ће се пратити преко стручног штаба клуба и одговорних лица.

9.2.   Како ће се пратити наменско коришћење средстава?

Наменско трошење ће се пратити преко овлашћених лица клуба ''ВИОЛА-035''

9.3.  План евалуације – које ће се процедуре за процену успешности програма користити (са становишта ефикасности, 

успешности, утицаја, релевантности и одрживости) – ко ће радити евалуацију, када, шта се оцењује, шта ће се, како и зашто 

пратити и оцењивати; индикатори успешности реализације програма?

Резултати евалуације ће оцењивати органи самог клуба и органи спортског савеза општине Ћуприја.

10.     Финансијски план програма, по изворима прихода и врстама трошкови:

10.1. Укупна вредног програма 513.000,00

10.2.  Нефинансијско учешће носиоца програма 

Волонтерски рад

10.3. Финансијски план програма

Потребна средства за реализацију програма

ИЗВОРИ ПРИХОДА Планирана средства

Општина 195.000,00

Надлежни спортски савез

Сопствена средства 100.000,00

218.000,00

УКУПНИ ПРИХОДИ 513.000,00



УКУПНО

250.000,00

0,00

0,00

90.000,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

23.000,00

0,00

Укупни трошкови за реализацију програма:

ВРСТА ТРОШКОВА УКУПНО
Средства из 

буџета општине

Средства из других 

извора

Директни трошкови

1. трошкови путовања (превоз) за спортисте и спортске 

стручњаке који непосредно учествују у реализацији програма 
250.000,00 110.000,00 140.000,00

2. трошкови куповине спортске опреме (дресови, тренерке, торбе, 

лопте и др.) и реквизита
0,00 0,00 0,00

3. трошкови смештаја и исхране 0,00 0,00 0,00

4. трошкови котизације за учешће на такмичењу 90.000,00 45.000,00 45.000,00

5. трошкови изнајмљивања простора  0,00 0,00 0,00

6. трошкови изнајмљивања опреме и реквизита 0,00 0,00 0,00

7. хонорари лица која учествују у реализацији програма 0,00 0,00 0,00

8. финансијске услуге (банкарске и књиговодствене) 50.000,00 0,00 50.000,00

9. трошкови новчаних накнада спортистима 0,00 0,00 0,00

10. маркетинг и набавка пропагандног материјала 0,00 0,00 0,00

11. штампање публикација и материјала 0,00 0,00 0,00

12. здравствени прегледи спортиста и медицинска едукација 50.000,00 0,00 50.000,00

13. трошкови зараде лица запослених на реализацији програма 

(бруто зарада)
0,00 0,00 0,00

14. набавка стручне литературе 0,00 0,00 0,00

15. школарине и стручно оспособљавање, као и котизације за 

учешће у стручном усавршавању  спортским стручњацима и 

стручњацима у спорту

50.000,00 25.000,00 25.000,00

16. чланске обавезе према  надлежном националном спортском 

савезу
0,00 0,00 0,00

17. трошкови обезбеђења и лекарске службе на такмичењу 0,00 0,00 0,00

18. набавка пехара, медаља, диплома и сл. 23.000,00 15.000,00 8.000,00

19. дневнице спортиста и спортских стручњака који учествују на 

припремама, односно спортском такмичењу
0,00 0,00 0,00



0,00

0,00

0,00

0,00

513.000,00

0,00

0,00

0,00

513.000,00

Редни број рате

1. рата

2. рата

3. рата

4. рата

20. дневнице других лица која учествују у реализацији програма 0,00 0,00 0,00

21. набавка канцеларијске опреме (компјутер, телефон, штампач, 

телевизор, пројектор и сл.) неопходне за реализацију програма
0,00 0,00 0,00

22. набавка канцеларијског материјала неопходног за реализацију 

програма (оловке, папир и др.)
0,00 0,00 0,00

23. трошкови котизације за организацију спортског такмичења 0,00 0,00 0,00

Укупни оправдани директни трошкови 513.000,00 195.000,00 318.000,00

Индиректни трошкови носиоца програма (максимално 15% од оправданих директних 

трошкова)

1. зараде запослених код носиоца програма који не реализују 

непосредно програмске активности
0,00 0,00 0,00

2. остали трошкови (трошкови комуналних услуга, ПТТ 

трошкови, интернет,  набавка канцеларијског материјала и сл.)
0,00 0,00 0,00

Укупни индиректни трошкови 0,00 0,00 0,00

УКУПНО 513.000,00 195.000,00 318.000,00

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 (динамика исплате средстава)

Датум Износ

15.01.2020 45.000,00

15.04.2020 45.000,00

15.07.2020 60.000,00

15.10.2020 45.000,00

УКУПНО: 195.000,00

1.     Како ће реализовање програма бити медијски подржано

Интернет презентације, Радио и ТВ станице на територији Општине Ћуприја и по могућству друге у Поморавском округу.

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

организације спортског такмичења)



Место и датум: 

                             

               

Ћуприја, Јагодина, Параћин, Деспотовац, Свилајнац, Крушевац, Ћићевац, Кладово, Неготин, Бор, Ужице, Београд, 

Смедерево, Ниш, Књажевац, Куршумлија, Крагујевац, Лапово, Смедеревска Паланка, Велика Плана, Панчево, Цирих 

(Швајцарска), Базел (Швајцарска), Бруг (Швајцарска)

3.     Посебне напомене:

Ћуприја 15.05.2019

НОСИЛАЦ ПРОГРАМА

(овлашћено лице)

М.П.



Носилац програма: 

Бр.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ДЕО 3

ПРИЛОЗИ УЗ ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА

Врста прилога (обавезни)

Носилац 

програма 

(означити 

X)

Напомене

пропратно писмо х

копија решења о регистрацији 

организације
х

три примерка обрасца предлога програма х

ЦД са предлогом програма х

копије уговора о отварању наменског 

рачуна
х

копија статута х

копија годишњег извештаја и завршног 

рачуна за претходну годину 
х

писмо о намерама од издавача или 

медијских кућа уколико је програмом 

предвиђено бесплатно штампање или 

објављивање одређених промотивних 

материјала

изјава да не постоје препреке из члана 118. 

став 5. и члана 133. став 5. Закона о спорту
х

календар такмичења надлежног спортског 

савеза 
х

одлука надлежног органа носиоца 

програма о утврђивању предлога 

годишњег програма

х

изјава о партнерству попуњена и 

потписана од стране свих партнера у 

програму

одлука територијалног Спортског савеза 

(подносиоца програма)   о утврђивању 

предлога годишњих програма 

х

копија решења о додели ПИБ-а (ако ПИБ 

није садржан у решењу о регистрацији)
х

потврда надлежног националног гранског 

спортског савеза о чланству спортске 

организације

х

последњи извод у 2018.години х

књига чланова х

Други прилози



1

2

3

                                       

анализе, студије

прегледи података

О.П образац x

ПОТПИС ПОДНОСИОЦА

ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА

М.П.

ДЕО 5

УПУТСТВА: 

-              При креирању програма и попуњавању обрасца треба водити рачуна да програм мора да испуњава услове и 

критеријуме из члана 118. Закона о спорту („Службени  гласник РС”, број 10/16), услове и критеријуме из Правилника о 

финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта („Службени гласник РС”, број 64/16) и 

Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Ћуприја  

(„________”, бр. ___/___).

-              Предлог програма треба да прати пропратно писмо у коме се наводе најосновније информације о организацији и 

предложеном програму (назив, временско трајање, финансијски износ тражених средстава). Пропратно писмо потписује лице 

овлашћено за заступање организације.

-              За набавку добара и услуга потребних за реализацију програма мора се планирати спровођење јавне набавке у складу са 

законом.

-              Из буџета општине Ћуприја финансирају се само програми спортских организација које су чланови надлежних 

националних гранских спортских савеза.

-              У оквиру предлога годишњег програма  предложе се и програм активности за које се подноси посебан програм, али ако 

тај програм буде одобрен, носилац програма не може у истој области општег интереса из Закона о спорту подносити посебне 

програме и по јавном позиву.

-              За сваку област потреба и интереса грађана из Дела 2/1 попуњава се посебан образац. У оквиру обрасца у делу 2/2 

тачка 5 (детаљан опис активности) посебно се означавају и приказују самосталне програмске целине (на пример, код програма 

припрема и учешћа на спортским такмичењима посебно се приказују припреме а посебно учешће на такмичењу, и то посебно за 

свако такмичење у коме се учествује), укључујући и самосталне програмске целине које се састоје из активности повезаних са 

спортом деце.

-              Организација у области спорта која је проглашена за организацију од посебног значаја за општину Ћуприја подноси 

један годишњи програм за све активности које се обављају у оквирима потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. 

Закона о спорту, односно у делу 2/1 заокружује тачку 5), а у оквиру дела 2/2 тачку 5,   наводи све активности које планира да 

реализује, подељене по програмским целинама,  независно од тога да ли су оне обухваћене и другим потребама и интересима 

грађана у области спорта за које се подносе годишњи или посебни програми у складу са Правилником о финансирању програма 

којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Ћуприја.



Место и датум: 

                             

                   

 

-              Трошкови реализације програма морају бити у оквиру сваке ставке раздвојени на подтрошкове, према врсти, са 

међузбиром (нпр. 1. путни трошкови – 1.1. путни трошкови у земљи, 1.2. путни трошкови у иностранству, 1.3. дневнице у 

земљи, 1.4. дневнице у иностранству, међузбир Путни трошкови).

-              Обавезно треба поштовати форму при попуњавању обрасца (немојте брисати, мењати редослед питања и сл.). 

Програм треба написати тако да се у обрасцу одговара на постављена питања – ништа се не „подразумева“.

-              Образац треба попунити фонтом ариал 10, без прореда. Једино дозвољено одступање је болд или италик, ако се 

нађе за потребно.

-              Образац обавезно потписати плавом хемијском или пенкалом и ставити печат.

ИЗЈАВА: 

1.     Изјављујем да смо упознати и сагласни да надлежни орган општине Ћуприја  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 надлежни орган општине Ћуприја 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. 

Ћуприја 15.05.2019

РУКОВОДИЛАЦ ПРОГРАМА 

  НОСИЛАЦ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА



М.П.  (лице овлашћено за заступање)



ПРЕДЛОГ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА 

ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА

КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА 

У 2019. ГОДИНИ

 НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈЕ:

Градски стрељачки клуб "Ћуприја 1887"

АПЛИКАЦИОНИ ФОРМУЛАР

Образац 1

Република Србија

ОПШТИНА ЋУПРИЈА



102207826

Јаковљевић Слободан,Димитрија Туцовића 27 Ћуприја 064/2121590

"ГСК" Ћуприја 1887 из Ћуприје

Ћуприја Београдска ББ

035 8474 465

gskcuprija1887@gmail.com

Скраћени назив

Седиште и адреса

Број телефона

И-мејл

Интернет страна 

Број текућег рачуна и назив банке

ДЕО 1

1. ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ПОДНОСИОЦУ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА 

Број телефона

И-мејл

НАПОМЕНА: Годишње програме наведене у овом обрасцу подноси Спортски савез Ћуприје, сходно члану 138. став 5. 

Закона о спорту.

2. ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ НОСИОЦУ ПРОГРАМА

Интернет страна 

Особа за контакт (име, презиме, адреса, 

мејл, телефон, мобилни телефон)

Спортски савез Ћуприја

Булевар Војске бр.1 Ћуприја

062 276 825

Пун назив

Седиште и адреса

sportskisavezcuprija@gmail.com

www.ssc.org.rs

Адам Рошковић Ћуприја 062 276 825

Градкси Стрељачки клуб "Ћзприја 1887"

Број текућег рачуна (наменског) за 

финансирање годишњих програма и 

назив и адреса банке

840-29502763-71 Министарство финансија управа за трезор,филијала Јагодина експозитура 

Ћуприја

Порески идентификациони број (ПИБ)

Особа за контакт (име, презиме, адреса, 

мејл, телефон, мобилни телефон)

Пун назив



Р

К

Р

К

Р

К

Р 7

К

К

10

К

Пионири

Пионирке

Р 10

5

Бр.Одлуке 3. 01.01.2016 450,00 динара

К

Сениорка

Седам

К

Млађи јуниори
Р

Стрељаштво

на 5.месту

Регистар удружења друштва и савеза у области спорта БС 9523/2012 22.06.2012 БГД 

064/2121590

Јаковљевић Слободан,председник клуба 13.05.1999. до смене,Димитрија Туцовића 27 

Ћуприја 064/2121590

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

Одлука о висини чланарине (број 

одлуке, датум одлуке о висини 

чланарине и висина чланарине)

Број регистрованих и број 

категорисаних спортских стручњака  (по 

категоријама)

Број регистрованих и број 

категорисаних спортиста (по 

категоријама) 

Укупан број чланова (по категоријама)

Грана/област  спорта

Ранг гране спорта у Националној 

категоризацији  спортова

Јаковљевић Слободан,Димитрија Туцовића 27 Ћуприја 064/2121590

Број регистрованих жена спортиста

Р 2

Јуниори
Р 13

Сениора

Р 1

К

5

5

10

Р

Р

К

2Сениори

Сениорке

Јуниор-ке

1

5

10Млађи јуниори

Млађе јуниорке

Пионири

Пионирке

К



Р

К

Р

К

Р

К

нема

Бр.4343/2 -25-03-2013 БГД
Број под којим је организација уписана у 

матичној евиденцији и датум уписа

нема

307.120,00

ДОНАТОРИ - 

СПОНЗОРИ - 

Датум одржавања последње Изборне 

скупштине

Датум одржавања последње седнице 

Скупштине

Број регистрованих и број 

категорисаних спортских стручњака  (по 

категоријама)

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 

Да ли организација има блокаду рачуна, 

пореске дугове или дугове према 

организацијама социјалног осигурања

нема

није

Укупан број запослених

76.780,00СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ

ОПШТИНА ЋУПРИЈА

ОСТАЛИ ИЗВОРИ

Укупни приходи у претходној години 

Да ли  постоје ограничења у коришћењу 

имовине и обављању делатности (стечај,  

ликвидација, забрана обављања 

делатности)

Укупни приходи у претходној години из 

јавних прихода (сви извори), укључујући 

и јавна предузећа и друге организације 

којима је оснивач Република Србија, АП 

и ЈЛС

Планирани приходи у текућој години по 

свим изворима

нема

10.01.2016

10.05.2019

197 900 динара

нема



4)                физичко васпитање деце предшколског узраста и школски спорт (унапређење физичког 

вежбања, рад школских спортских секција и друштава, општинска, градска и међуопштинска 

школска спортска такмичења и др.) – члан 137. став 1. тачка 5);

5)                делатност организација у области спорта са седиштем на територији јединице локалне 

самоуправе које су од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе – члан 137. став 1. тачка 8);

6)                едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у систему спорта 

о питањима битним за одговарајуће бављење спортским активностима и делатностима – члан 137. 

став 1. тачка 12);

7)                периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних информација за 

адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на територији јединице локалне 

самоуправе, истраживачко-развојни пројекти и издавање спортских публикација – члан 137. став 1. 

тачка 13);

8)                унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије јединице локалне 

самоуправе и подстицање запошљавања висококвалификованих спортских стручњака и врхунских 

спортиста – члан 137. став 1. тачка 14).

НАПОМЕНА: Када носилац програма подноси више годишњих програма, за сваку област потреба и интереса 

грађана под тачкама 1)–10) попуњавају се посебно само делови 2 и 3 обрасца и слажу се по тачкама 1)–10). 

Заједнички део апликационог формулара су делови 1, 4 и 5.

ДЕО 2/1

1. Област/и потреба и интереса грађана у области спорта на коју се програм односи (заокружити 

област на коју се предлог програма односи) :

ГОДИШЊИ ПРОГРАМИ

1)                подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно бављења грађана 

спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом – члан 137. став 1. тачка 1);

2)                организација спортских такмичења од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе – члан 

137. став 1. тачка 3);

3)                учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у домаћим и 

европским клупским такмичењима – члан 137. став 1. тачка 5);



-

-

-

-

1.     Назив програма 

ГСК Ћуприја 1887 за 2020.годину

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

3.     Средства из буџета општине

4.      Кратак садржај (опис) програма – укратко представити циљеве програма и циљне групе које ће програм 

обухватити.

Стрељана у Ћуприји

Стрељана у Јагодини-Крагујевцу-Смедереву

Стрелишта у Ћуприји С.Митровици и Београду

Укупни трошкови 

програма

3 учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у 

домаћим и европским клупским такмичењима – члан 137. став 1. тачка 5);

Програм у области (из 2/1): 

% укупних трошкова које 

финансира општина
Средства буџета општине

80,00%307.120,00383.900,00

5.     Детаљан опис активности којима ће се програм реализовати – навести хронолошки све активности 

које ће се реализовати у оквиру програма

Оспособљавање деце руковањем ваздушним и малокалибарским оружијем а што је најважније довести децу са улице да 

се баве спортом а не кафићима.

ДЕО 2/2

Тренирање и такмичење ваздушном пушком на стрелиштима у Србији



Сарадња са свим школама у Ћуприји ради оспособљавања деце за стрељачки спорт

Тренирање и такмичење малокалибарским оружијем на стрелиштима у Србији

Такмичење основних и средњих школа у оквиру школских такмичења као и организовање истих



6.1. Време почетка реализације 

6.2. Време завршетка реализације 

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

х х х

х

х

х

х х х х х х х х х х х

(означавање се врши са X)

ГСК Ћуприја

ГСК Ћуприја

6.3. Активности/програмске целине по месецима

Учесник

ГСК Ћуприја

НАЗИВ

01.01.2020

31.12.2020

7.     Учесници у реализацији програма:

7.1. Руководилац програма (име, презиме, звање, функција, досадашње искуство)

ГСК Ћуприја Регионална првенства Б програм

Куп Србије

Тренинг

ГСК Ћуприја

6.     Време реализације програма и динамика реализације (трајање и план активности) :

Такмичења серијском ваздушном 

пушком

Регионална првенства



1.

2.

3.

4.

5.

Остваривање резултата за постизање норми за остваривање врхунских резултата

7.2. Број учесника (укупан број и број по категоријама)

Јаковљевић Слободан председник/тренер 25.година у клубу са дозволом за рад

Учесника 48-Кадети 2-Млађи јуниори 15-Пионири 15-Сениори 3-Јуниори 13

7.3. Тим који се предлаже за реализацију програма  (по функцијама) 

7.4. Организације партнери  (опис партнера)  и разлози за предложену улогу сваког партнера

8.     Очекивани резултати програма:

8.1.   Опис опште сврхе која се жели постићи реализацијом програма

8.2.   Опис резултата – резултати ( користи које настају као последица успешно изведених активности);  утицај 

на циљне групе; публикације и остали производи; могућност понављања

Председник

Тренер

Котирање клуба у виши ранг на листи

9.     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) :

Постизање резултата за репрезентативна такмичења

Постизање резултата за виши ранг

Општина Ћуприја

Спортски савез централне Србије

Секретар клуба

Управни одбор



Спонзори (који)

Донатори (који)

Едукација сваког члана клуба праћење успеха у школи сваког члана волонтера

9.1.   Како ће се пратити реализација програма?

9.2.   Како ће се пратити наменско коришћење средстава?

9.3.   План евалуације – које ће се процедуре за процену успешности програма користити (са становишта ефикасности, 

успешности, утицаја, релевантности и одрживости) – ко ће радити евалуацију, када, шта се оцењује, шта ће се, како и зашто 

пратити и оцењивати; индикатори успешности реализације програма?

10.     Финансијски план програма, по изворима прихода и врстама трошкови:

Планирана средстваИЗВОРИ ПРИХОДА

Општина 307.120,00

10.3. Финансијски план програма

Сталним увидом у реализацији програма на тренинзима и такмичењима

10.1. Укупна вредног програма 

10.2.  Нефинансијско учешће носиоца програма 

Предајом рачуна за остварени програм и утрошених средстава

Преко билтена након одржаних такмичења (тренер,управни одбор и секретар клуба)

383.900,00

76.780,00

Надлежни спортски савез

383.900,00УКУПНИ ПРИХОДИ

Сопствена средства

0,00

0,00

0,00

Потребна средства за реализацију програма



УКУПНО

97.600,00

233.500,00

0,00

18.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Директни трошкови

12. здравствени прегледи спортиста и медицинска едукација

4. трошкови котизације за учешће на такмичењу

5. трошкови изнајмљивања простора  

6. трошкови изнајмљивања опреме и реквизита

13. трошкови зараде лица запослених на реализацији програма 

(бруто зарада)

14. набавка стручне литературе 

8. финансијске услуге (банкарске и књиговодствене)

9. трошкови новчаних накнада спортистима

10. маркетинг и набавка пропагандног материјала

11. штампање публикација и материјала

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.040,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

УКУПНО

97.600,00

233.500,00

0,00

78.080,00

186.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства из других 

извора

Средства из 

буџета општине

19.520,00

46.700,00

0,00

7. хонорари лица која учествују у реализацији програма

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.760,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.800,00

0,00

0,00

0,00

3. трошкови смештаја и исхране

1. трошкови путовања (превоз) за спортисте и спортске 

стручњаке који непосредно учествују у реализацији програма 

Укупни трошкови за реализацију програма:

2. трошкови куповине спортске опреме (дресови, тренерке, торбе, 

лопте и др.) и реквизита

ВРСТА ТРОШКОВА

15. школарине и стручно оспособљавање, као и котизације за 

учешће у стручном усавршавању  спортским стручњацима и 

стручњацима у спорту

16. чланске обавезе према  надлежном националном спортском 

савезу

17. трошкови обезбеђења и лекарске службе на такмичењу

18. набавка пехара, медаља, диплома и сл.

19. дневнице спортиста и спортских стручњака који учествују на 

припремама, односно спортском такмичењу



0,00

0,00

0,00

34.000,00

383.900,00

0,00

0,00

0,00

383.900,00

Редни број рате

1. рата

2. рата

3. рата

4. рата

Индиректни трошкови носиоца програма (максимално 15% од оправданих директних 

трошкова)

232.500,00

Датум Износ

383.900,00

0,00

0,00

307.120,00

27.200,00

307.120,00

0,000,00

0,00

0,00

383.900,00

34.000,00

0,00 0,00

0,000,00

0,00

Тв Поморавље Ћуприја,сајт спортског савеза Ћуприја

0,00

0,00

0,00

76.780,00

0,00

6.800,00

76.780,00

0,00

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

организације спортског такмичења)

0,00

0,00

1.     Како ће реализовање програма бити медијски подржано

24.874,00

10.4. Динамички план коришћења средстава (динамика исплате средстава)

Мај 2020 24.873,00

Јануар 2020

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.

307.120,00УКУПНО:

Септембар 2020 24.873,00

Децембар 2020

УКУПНО

21. набавка канцеларијске опреме (компјутер, телефон, штампач, 

телевизор, пројектор и сл.) неопходне за реализацију програма

22. набавка канцеларијског материјала неопходног за реализацију 

програма (оловке, папир и др.)

Укупни индиректни трошкови

20. дневнице других лица која учествују у реализацији програма

23. трошкови котизације за организацију спортског такмичења

Укупни оправдани директни трошкови

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.)



Место и датум: 

                             

               

Стрелишта у Србији

15.05.2019

НОСИЛАЦ ПРОГРАМА

(овлашћено лице)

М.П.

3.     Посебне напомене:

Ћуприја



Носилац програма: 

Бр.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

нема

општински савез

Напомене

ГСК "Ћуприја 1887"

х

Други прилози

копија решења о регистрацији 

организације

три примерка обрасца предлога програма

одлука територијалног Спортског савеза 

(подносиоца програма)   о утврђивању 

предлога годишњих програма 

копија решења о додели ПИБ-а (ако ПИБ 

није садржан у решењу о регистрацији)

потврда надлежног националног гранског 

спортског савеза о чланству спортске 

организације

последњи извод у 2018.години

књига чланова

копија годишњег извештаја и завршног 

рачуна за претходну годину 

писмо о намерама од издавача или 

медијских кућа уколико је програмом 

предвиђено бесплатно штампање или 

објављивање одређених промотивних 

материјала

изјава да не постоје препреке из члана 118. 

став 5. и члана 133. став 5. Закона о спорту

нема

х

х

календар такмичења надлежног спортског 

савеза 

х

х

ЦД са предлогом програма

копије уговора о отварању наменског 

рачуна

копија статута

х

х

х

ПРИЛОЗИ УЗ ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА

ДЕО 3

х

х

х

х

одлука надлежног органа носиоца 

програма о утврђивању предлога 

годишњег програма

изјава о партнерству попуњена и 

потписана од стране свих партнера у 

програму

х

Носилац 

програма 

(означити 

X)

Врста прилога (обавезни)

пропратно писмо



1

2

3

                                       

прегледи података

ОП образац

-              Из буџета општине Ћуприја финансирају се само програми спортских организација које су чланови надлежних 

националних гранских спортских савеза.

-              Организација у области спорта која је проглашена за организацију од посебног значаја за општину Ћуприја подноси 

један годишњи програм за све активности које се обављају у оквирима потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. 

Закона о спорту, односно у делу 2/1 заокружује тачку 5), а у оквиру дела 2/2 тачку 5,   наводи све активности које планира да 

реализује, подељене по програмским целинама,  независно од тога да ли су оне обухваћене и другим потребама и интересима 

грађана у области спорта за које се подносе годишњи или посебни програми у складу са Правилником о финансирању програма 

којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Ћуприја.

анализе, студије

-              За набавку добара и услуга потребних за реализацију програма мора се планирати спровођење јавне набавке у складу са 

законом.

УПУТСТВА: 

-              При креирању програма и попуњавању обрасца треба водити рачуна да програм мора да испуњава услове и 

критеријуме из члана 118. Закона о спорту („Службени  гласник РС”, број 10/16), услове и критеријуме из Правилника о 

финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта („Службени гласник РС”, број 64/16) и 

Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Ћуприја  

(„________”, бр. ___/___).

-              Предлог програма треба да прати пропратно писмо у коме се наводе најосновније информације о организацији и 

предложеном програму (назив, временско трајање, финансијски износ тражених средстава). Пропратно писмо потписује лице 

овлашћено за заступање организације.

x

ДЕО 5

-              У оквиру предлога годишњег програма  предложе се и програм активности за које се подноси посебан програм, али ако 

тај програм буде одобрен, носилац програма не може у истој области општег интереса из Закона о спорту подносити посебне 

програме и по јавном позиву.

-              За сваку област потреба и интереса грађана из Дела 2/1 попуњава се посебан образац. У оквиру обрасца у делу 2/2 

тачка 5 (детаљан опис активности) посебно се означавају и приказују самосталне програмске целине (на пример, код програма 

припрема и учешћа на спортским такмичењима посебно се приказују припреме а посебно учешће на такмичењу, и то посебно за 

свако такмичење у коме се учествује), укључујући и самосталне програмске целине које се састоје из активности повезаних са 

спортом деце.

ПОТПИС ПОДНОСИОЦА

ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА

нема

нема

М.П.



Место и датум: 

                             

                   

 

Ћуприја 15.05.2019

-              Трошкови реализације програма морају бити у оквиру сваке ставке раздвојени на подтрошкове, према врсти, са 

међузбиром (нпр. 1. путни трошкови – 1.1. путни трошкови у земљи, 1.2. путни трошкови у иностранству, 1.3. дневнице у 

земљи, 1.4. дневнице у иностранству, међузбир Путни трошкови).

-              Обавезно треба поштовати форму при попуњавању обрасца (немојте брисати, мењати редослед питања и сл.). 

Програм треба написати тако да се у обрасцу одговара на постављена питања – ништа се не „подразумева“.

-              Образац треба попунити фонтом ариал 10, без прореда. Једино дозвољено одступање је болд или италик, ако се 

нађе за потребно.

-              Образац обавезно потписати плавом хемијском или пенкалом и ставити печат.

ИЗЈАВА: 

1.     Изјављујем да смо упознати и сагласни да надлежни орган општине Ћуприја  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 надлежни орган општине Ћуприја 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. 

  НОСИЛАЦ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА

РУКОВОДИЛАЦ ПРОГРАМА 



 (лице овлашћено за заступање)М.П.



ПРЕДЛОГ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА 

ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА

КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА 

У 2019. ГОДИНИ

 НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈЕ:

КБК ,,ШЕЋЕРАНАЦ"

АПЛИКАЦИОНИ ФОРМУЛАР

Образац 1

Република Србија

ОПШТИНА ЋУПРИЈА



102207883

Стево Мацакања, улица Добојска 25, Ћуприја,kbkseceranac@yahoo.com, 035/8856-051, 

064/1304357

КБК ,,Шећеранац"

Улица Добојска 25, Ћуприја

035/8856-051 и 064/1304357

kbkseceranac@yahoo.com

/

355-0003200408216-89 ,,Војвођанска банка" ,,ад,, Нови Сад

Скраћени назив

Седиште и адреса

Број телефона

И-мејл

Интернет страна 

Број текућег рачуна и назив банке

ДЕО 1

1. ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ПОДНОСИОЦУ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА 

Број телефона

И-мејл

НАПОМЕНА: Годишње програме наведене у овом обрасцу подноси Спортски савез Ћуприје, сходно члану 138. став 5. 

Закона о спорту.

2. ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ НОСИОЦУ ПРОГРАМА

Интернет страна 

Особа за контакт (име, презиме, адреса, 

мејл, телефон, мобилни телефон)

СПОРТСКИ САВЕЗ ЋУПРИЈЕ

Ћуприја, Булевар војске бр.1

062/276-825

Пун назив

Седиште и адреса

sportskisavezcuprije@gmail.com          info@ssc.org.rs

www,ssc.org.rs

Адам Рошковић,Ћуприја,Благоја Паровића бр.1/16  062/276-825, adam.roskovic86@gmail.com

Кик бокс клуб ,,Шећеранац"

Број текућег рачуна (наменског) за 

финансирање годишњих програма и 

назив и адреса банке

840-0000022209763-42, МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

Порески идентификациони број (ПИБ)

Особа за контакт (име, презиме, адреса, 

мејл, телефон, мобилни телефон)

Пун назив



Р

К

Р

К

Р

К

Р 1

К

К

К

Р

15.05.2017. 1.000,00

К

К

Р

Кик бокс 

Национални спорт

АПР, БС 12579/2012 од 07.05.2012.године

Стево Мацакања, председник, 10.02.2017.године,4 године, Улица Добојска 25, Ћуприја, 

035/8856-051, 064/1304357

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

Одлука о висини чланарине (број 

одлуке, датум одлуке о висини 

чланарине и висина чланарине)

Број регистрованих и број 

категорисаних спортских стручњака  (по 

категоријама)

Број регистрованих и број 

категорисаних спортиста (по 

категоријама) 

Укупан број чланова (по категоријама)

Грана/област  спорта

Ранг гране спорта у Националној 

категоризацији  спортова

Стево Мацакања, председник, 10.02.2017.године,4 године, Улица Добојска 25, Ћуприја, 

035/8856-051, 064/1304357

Број регистрованих жена спортиста

Р 10

Р

Р

К

Р

Р

К

укупно 20 (индиректних)укупно 40 (директних 20)

пионира 2

кадета 5

јуниора 4

сениора 9

К



Р

К

Р

К

Р

К

не

94043921-18/1 oд 16.05.2018.
Број под којим је организација уписана у 

матичној евиденцији и датум уписа

122.000,00

240.000,00

ДОНАТОРИ - 

СПОНЗОРИ - 

Датум одржавања последње Изборне 

скупштине

Датум одржавања последње седнице 

Скупштине

Број регистрованих и број 

категорисаних спортских стручњака  (по 

категоријама)

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 

Да ли организација има блокаду рачуна, 

пореске дугове или дугове према 

организацијама социјалног осигурања

не

не

Укупан број запослених

60.000,00СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ

ОПШТИНА ЋУПРИЈА

ОСТАЛИ ИЗВОРИ

Укупни приходи у претходној години 

Да ли  постоје ограничења у коришћењу 

имовине и обављању делатности (стечај,  

ликвидација, забрана обављања 

делатности)

Укупни приходи у претходној години из 

јавних прихода (сви извори), укључујући 

и јавна предузећа и друге организације 

којима је оснивач Република Србија, АП 

и ЈЛС

Планирани приходи у текућој години по 

свим изворима

/

10.02.2017.године

10.05.2019.

122.000,00

не



4)                физичко васпитање деце предшколског узраста и школски спорт (унапређење физичког 

вежбања, рад школских спортских секција и друштава, општинска, градска и међуопштинска 

школска спортска такмичења и др.) – члан 137. став 1. тачка 5);

5)                делатност организација у области спорта са седиштем на територији јединице локалне 

самоуправе које су од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе – члан 137. став 1. тачка 8);

6)                едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у систему спорта 

о питањима битним за одговарајуће бављење спортским активностима и делатностима – члан 137. 

став 1. тачка 12);

7)                периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних информација за 

адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на територији јединице локалне 

самоуправе, истраживачко-развојни пројекти и издавање спортских публикација – члан 137. став 1. 

тачка 13);

8)                унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије јединице локалне 

самоуправе и подстицање запошљавања висококвалификованих спортских стручњака и врхунских 

спортиста – члан 137. став 1. тачка 14).

НАПОМЕНА: Када носилац програма подноси више годишњих програма, за сваку област потреба и интереса 

грађана под тачкама 1)–10) попуњавају се посебно само делови 2 и 3 обрасца и слажу се по тачкама 1)–10). 

Заједнички део апликационог формулара су делови 1, 4 и 5.

ДЕО 2/1

1. Област/и потреба и интереса грађана у области спорта на коју се програм односи (заокружити 

област на коју се предлог програма односи) :

ГОДИШЊИ ПРОГРАМИ

1)                подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно бављења грађана 

спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом – члан 137. став 1. тачка 1);

2)                организација спортских такмичења од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе – члан 

137. став 1. тачка 3);

3)                учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у домаћим и 

европским клупским такмичењима – члан 137. став 1. тачка 5);



-

-

-

-

1.     Назив програма 

Рекреативни и такмичарски програм

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

3.     Средства из буџета општине

4.      Кратак садржај (опис) програма – укратко представити циљеве програма и циљне групе које ће програм 

обухватити.

,, Соколски дом" Ћуприја

Укупни трошкови 

програма

1
подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно 

бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са 

инвалидитетом – члан 137. став 1. тачка 1);

Програм у области (из 2/1): 

% укупних трошкова које 

финансира општина
Средства буџета општине

80,00%240.000,00300.000,00

5.     Детаљан опис активности којима ће се програм реализовати – навести хронолошки све активности 

које ће се реализовати у оквиру програма

Рекреативни програм за омладину,децу и жене и такмичарски програм.

ДЕО 2/2

Рекреативни програм у току целе године. Такмичарски програм у оквиру такмичарског календара Кик бокс савеза Србије и Кик бокс савеза централне Србије.





6.1. Време почетка реализације 

6.2. Време завршетка реализације 

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

X X X

X X

X X

(означавање се врши са X)

6.3. Активности/програмске целине по месецима

Учесник

Кик бокс клуб 

,,Шећеранац"

НАЗИВ

1.1.2020.

31.12.2020.

7.     Учесници у реализацији програма:

7.1. Руководилац програма (име, презиме, звање, функција, досадашње искуство)

Кик бокс клуб 

,,Шећеранац"

Првенство Србије и централне 

Србије кик лајт за кадете и јуниоре

Кик бокс клуб 

,,Шећеранац"

6.     Време реализације програма и динамика реализације (трајање и план активности) :

Првенство Србије и централне 

Србије лоу кик за јуноире

Првенство Србије и централне 

Србије лоу кик за сениоре



1.

2.

3.

4.

5.

Стварање услова за унапређење и рекреативног спорта,учешће клуба на државним првенствима и првенствима 

централне Србије као и учешће на међународним такмичењима.

7.2. Број учесника (укупан број и број по категоријама)

Стево Мацакања, председник и тренер, 40 година тренерског искуства

укупан број-40, категорисаних 20 ( пионира 5, кадета 5, јуниора 5 и сениора 5), индиректних 20.

7.3. Тим који се предлаже за реализацију програма  (по функцијама) 

7.4. Организације партнери  (опис партнера)  и разлози за предложену улогу сваког партнера

8.     Очекивани резултати програма:

8.1.   Опис опште сврхе која се жели постићи реализацијом програма

8.2.   Опис резултата – резултати ( користи које настају као последица успешно изведених активности);  утицај 

на циљне групе; публикације и остали производи; могућност понављања

Стево Мацакања- председник и тренер

Ђорђе Мацакања- тренер

Позитиван утицај на здравствени и социјално-психолошки положај младих

9.     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) :



Спонзори (који)

Донатори (који)

волонтерски рад

9.1.   Како ће се пратити реализација програма?

9.2.   Како ће се пратити наменско коришћење средстава?

9.3.   План евалуације – које ће се процедуре за процену успешности програма користити (са становишта ефикасности, 

успешности, утицаја, релевантности и одрживости) – ко ће радити евалуацију, када, шта се оцењује, шта ће се, како и зашто 

пратити и оцењивати; индикатори успешности реализације програма?

10.     Финансијски план програма, по изворима прихода и врстама трошкови:

Планирана средстваИЗВОРИ ПРИХОДА

Општина 240.000,00

10.3. Финансијски план програма

Реализација програма пратиће се подношењем тромесечних извештаја и годишњег извештаја.

10.1. Укупна вредног програма 

10.2.  Нефинансијско учешће носиоца програма 

Наменско коришћење средстава пратиће буџетска инспекција.

Надлежни органи у складу са правилником.

300.000,00

60.000,00

Надлежни спортски савез

300.000,00УКУПНИ ПРИХОДИ

Сопствена средства

/

/

/

Потребна средства за реализацију програма



УКУПНО

70.000,00

76.000,00

35.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00

30.000,00

0,00

0,00

26.000,00

0,00

0,00

5.000,00

35.000,00

0,00

0,00

0,00

Директни трошкови

12. здравствени прегледи спортиста и медицинска едукација

4. трошкови котизације за учешће на такмичењу

5. трошкови изнајмљивања простора  

6. трошкови изнајмљивања опреме и реквизита

13. трошкови зараде лица запослених на реализацији програма 

(бруто зарада)

14. набавка стручне литературе 

8. финансијске услуге (банкарске и књиговодствене)

9. трошкови новчаних накнада спортистима

10. маркетинг и набавка пропагандног материјала

11. штампање публикација и материјала

0,00

0,00

26.000,00

0,00

0,00

5.000,00

35.000,00

0,00

10.000,00

8.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

30.000,00

0,00

0,00

УКУПНО

70.000,00

76.000,00

35.000,00

52.000,00

76.000,00

20.000,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

11.000,00

0,00

0,00

Средства из других 

извора

Средства из 

буџета општине

18.000,00

0,00

15.000,00

7. хонорари лица која учествују у реализацији програма

0,00

35.000,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

3. трошкови смештаја и исхране

1. трошкови путовања (превоз) за спортисте и спортске 

стручњаке који непосредно учествују у реализацији програма 

Укупни трошкови за реализацију програма:

2. трошкови куповине спортске опреме (дресови, тренерке, торбе, 

лопте и др.) и реквизита

ВРСТА ТРОШКОВА

15. школарине и стручно оспособљавање, као и котизације за 

учешће у стручном усавршавању  спортским стручњацима и 

стручњацима у спорту

16. чланске обавезе према  надлежном националном спортском 

савезу

17. трошкови обезбеђења и лекарске службе на такмичењу

18. набавка пехара, медаља, диплома и сл.

19. дневнице спортиста и спортских стручњака који учествују на 

припремама, односно спортском такмичењу



0,00

0,00

5.000,00

0,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

Редни број рате

1. рата

2. рата

3. рата

4. рата

Индиректни трошкови носиоца програма (максимално 15% од оправданих директних 

трошкова)

60.000,00

Датум Износ

300.000,00

0,00

5.000,00

240.000,00

0,00

240.000,00

0,000,00

0,00

0,00

300.000,00

0,00

0,00 0,00

5.000,000,00

0,00

РТВ Поморавље

0,00

0,00

0,00

60.000,00

0,00

0,00

60.000,00

0,00

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

организације спортског такмичења)

0,00

0,00

1.     Како ће реализовање програма бити медијски подржано

60.000,00

10.4. Динамички план коришћења средстава (динамика исплате средстава)

01.07.2020. 60.000,00

01.04.2020.

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.

240.000,00УКУПНО:

01.09.2020. 60.000,00

01.11.2020.

УКУПНО

21. набавка канцеларијске опреме (компјутер, телефон, штампач, 

телевизор, пројектор и сл.) неопходне за реализацију програма

22. набавка канцеларијског материјала неопходног за реализацију 

програма (оловке, папир и др.)

Укупни индиректни трошкови

20. дневнице других лица која учествују у реализацији програма

23. трошкови котизације за организацију спортског такмичења

Укупни оправдани директни трошкови

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.)



Место и датум: 

                             

               

/

14.05.2019.

НОСИЛАЦ ПРОГРАМА

(овлашћено лице)

М.П.

3.     Посебне напомене:

Ћуприја



Носилац програма: 

Бр.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Напомене

КБК,, Шећеранац", Ћуприја

X

Други прилози

копија решења о регистрацији 

организације

три примерка обрасца предлога програма

одлука територијалног Спортског савеза 

(подносиоца програма)   о утврђивању 

предлога годишњих програма 

копија решења о додели ПИБ-а (ако ПИБ 

није садржан у решењу о регистрацији)

потврда надлежног националног гранског 

спортског савеза о чланству спортске 

организације

последњи извод у 2018.години

књига чланова

копија годишњег извештаја и завршног 

рачуна за претходну годину 

писмо о намерама од издавача или 

медијских кућа уколико је програмом 

предвиђено бесплатно штампање или 

објављивање одређених промотивних 

материјала

изјава да не постоје препреке из члана 118. 

став 5. и члана 133. став 5. Закона о спорту

X

X

календар такмичења надлежног спортског 

савеза 

X

X

ЦД са предлогом програма

копије уговора о отварању наменског 

рачуна

копија статута

X

X

X

ПРИЛОЗИ УЗ ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА

ДЕО 3

X

X

X

X

одлука надлежног органа носиоца 

програма о утврђивању предлога 

годишњег програма

изјава о партнерству попуњена и 

потписана од стране свих партнера у 

програму

X

X

Носилац 

програма 

(означити 

X)

Врста прилога (обавезни)

пропратно писмо



1

2

3

                                       

прегледи података

-              Из буџета општине Ћуприја финансирају се само програми спортских организација које су чланови надлежних 

националних гранских спортских савеза.

-              Организација у области спорта која је проглашена за организацију од посебног значаја за општину Ћуприја подноси 

један годишњи програм за све активности које се обављају у оквирима потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. 

Закона о спорту, односно у делу 2/1 заокружује тачку 5), а у оквиру дела 2/2 тачку 5,   наводи све активности које планира да 

реализује, подељене по програмским целинама,  независно од тога да ли су оне обухваћене и другим потребама и интересима 

грађана у области спорта за које се подносе годишњи или посебни програми у складу са Правилником о финансирању програма 

којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Ћуприја.

анализе, студије

-              За набавку добара и услуга потребних за реализацију програма мора се планирати спровођење јавне набавке у складу са 

законом.

УПУТСТВА: 

-              При креирању програма и попуњавању обрасца треба водити рачуна да програм мора да испуњава услове и 

критеријуме из члана 118. Закона о спорту („Службени  гласник РС”, број 10/16), услове и критеријуме из Правилника о 

финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта („Службени гласник РС”, број 64/16) и 

Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Ћуприја  

(„________”, бр. ___/___).

-              Предлог програма треба да прати пропратно писмо у коме се наводе најосновније информације о организацији и 

предложеном програму (назив, временско трајање, финансијски износ тражених средстава). Пропратно писмо потписује лице 

овлашћено за заступање организације.

ДЕО 5

-              У оквиру предлога годишњег програма  предложе се и програм активности за које се подноси посебан програм, али ако 

тај програм буде одобрен, носилац програма не може у истој области општег интереса из Закона о спорту подносити посебне 

програме и по јавном позиву.

-              За сваку област потреба и интереса грађана из Дела 2/1 попуњава се посебан образац. У оквиру обрасца у делу 2/2 

тачка 5 (детаљан опис активности) посебно се означавају и приказују самосталне програмске целине (на пример, код програма 

припрема и учешћа на спортским такмичењима посебно се приказују припреме а посебно учешће на такмичењу, и то посебно за 

свако такмичење у коме се учествује), укључујући и самосталне програмске целине које се састоје из активности повезаних са 

спортом деце.

ПОТПИС ПОДНОСИОЦА

ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА

М.П.



Место и датум: 

                             

                   

 

Ћуприја 14.05.2019.

-              Трошкови реализације програма морају бити у оквиру сваке ставке раздвојени на подтрошкове, према врсти, са 

међузбиром (нпр. 1. путни трошкови – 1.1. путни трошкови у земљи, 1.2. путни трошкови у иностранству, 1.3. дневнице у 

земљи, 1.4. дневнице у иностранству, међузбир Путни трошкови).

-              Обавезно треба поштовати форму при попуњавању обрасца (немојте брисати, мењати редослед питања и сл.). 

Програм треба написати тако да се у обрасцу одговара на постављена питања – ништа се не „подразумева“.

-              Образац треба попунити фонтом ариал 10, без прореда. Једино дозвољено одступање је болд или италик, ако се 

нађе за потребно.

-              Образац обавезно потписати плавом хемијском или пенкалом и ставити печат.

ИЗЈАВА: 

1.     Изјављујем да смо упознати и сагласни да надлежни орган општине Ћуприја  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 надлежни орган општине Ћуприја 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. 

  НОСИЛАЦ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА

РУКОВОДИЛАЦ ПРОГРАМА 



 (лице овлашћено за заступање)М.П.



Образац 1

Република Србија

ОПШТИНА ЋУПРИЈА

ПРЕДЛОГ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА 

ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА

КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА 

У 2019. ГОДИНИ

 НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈЕ:

КАРАТЕ КЛУБ КНЕЗ ЛАЗАР ЋУПРИЈА

АПЛИКАЦИОНИ ФОРМУЛАР



sportskisavezcuprije@gmail.com

www.ssc.org

АДАМ РОШКОВИЋ,ЋУПРИЈА,БЛАГОЈА ПАРОВИЋА,062276825  

sportskisavezcuprije@gmail.com

КАРАТЕ КЛУБ КНЕЗ ЛАЗАР ЋУПРИЈА

Број текућег рачуна (наменског) за 

финансирање годишњих програма и 

назив и адреса банке

840-0000025762763-81 Управа за трезор

Порески идентификациони број (ПИБ)

Особа за контакт (име, презиме, адреса, 

мејл, телефон, мобилни телефон)

Пун назив

Интернет страна 

Особа за контакт (име, презиме, адреса, 

мејл, телефон, мобилни телефон)

СПОРТСКИ САВЕЗ ЋУПРИЈА

ЋУПРИЈА,БУЛЕВАР ВОЈСКЕ 1

062276825

Пун назив

Седиште и адреса

Број телефона

И-мејл

НАПОМЕНА: Годишње програме наведене у овом обрасцу подноси Спортски савез Ћуприје, сходно члану 138. став 5. 

Закона о спорту.

2. ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ НОСИОЦУ ПРОГРАМА

ДЕО 1

1. ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ПОДНОСИОЦУ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА 

Скраћени назив

Седиште и адреса

Број телефона

И-мејл

Интернет страна 

Број текућег рачуна и назив банке

КК КНЕЗ ЛАЗАР ЋУПРИЈА

ЋУПРИЈА,КНЕЗ МИЛОША 40

0606028222

bokikkknezlazar@yahoo.com

275-001022233342-75 SOCIETE GENERALE SRBIJE,ЋУПРИЈА

103477154

АЛЕКСАНДАР РИСТОВ,ЋУПРИЈА,КОЛОНИЈА МИНЕЛ 

бр18,bokikkknezlazar@yahoo.com,0606028222



6ПИОНИРИ

НАДЕ

ПОЛЕТАРЦИ

2011 И МЛАЂИ

К

3СЕНИОРИ

ЈУНИОРИ

КАДЕТИ

3

4

10

4

4

Р 10

Р

К

Р 3

КАДЕТИ
Р 4

СЕНИОРИ

Р 3

К

ЈУНИОРКЕ

ВЛАДИМИР ЖИВАНОВИЋ,ПРЕДСЕДНИК КЛУБА,ЈАГОДИНА,КРАГУЈЕВАЧКИ 

ОКТОБАР1/11.062334472

Број регистрованих жена спортиста

Грана/област  спорта

Ранг гране спорта у Националној 

категоризацији  спортова

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

Одлука о висини чланарине (број 

одлуке, датум одлуке о висини 

чланарине и висина чланарине)

Број регистрованих и број 

категорисаних спортских стручњака  (по 

категоријама)

Број регистрованих и број 

категорисаних спортиста (по 

категоријама) 

Укупан број чланова (по категоријама)

КАРАТЕ 

ДРУГА КАТЕГОРИЈА

АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ,БРОЈ РЕШЕЊА 10439/2012

АЛЕКСАНДАР РИСТОВ,ЋУПРИЈА,КОЛОНИЈА МИНЕЛ 

бр18,bokikkknezlazar@yahoo.com,0606028222

17.08.03.2014,1000 ДИНАРА

К

ЈУНИОРИ

К

ПИОНИРИ
Р 6

К

НАДЕ

ПОЛЕТАРЦИ

2011 И МЛАЂИ

Р 4

4

СЕНИОРИ
Р 1

К

К

Р

К

КАДЕТИ
Р

К

ПИОНИРИ
Р

К



Укупни приходи у претходној години из 

јавних прихода (сви извори), укључујући 

и јавна предузећа и друге организације 

којима је оснивач Република Србија, АП 

и ЈЛС

Планирани приходи у текућој години по 

свим изворима

НЕМА

01.02.2017

14.04.2017

139.144,00

НЕМА

Укупан број запослених

133.000,00СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ

ОПШТИНА ЋУПРИЈА

ОСТАЛИ ИЗВОРИ

Укупни приходи у претходној 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 

Да ли организација има блокаду рачуна, 

пореске дугове или дугове према 

организацијама социјалног осигурања

НЕМА

НЕМА

Датум одржавања последње Изборне 

скупштине

Датум одржавања последње седнице 

Скупштине

Број регистрованих и број 

категорисаних спортских стручњака  (по 

категоријама)

139.144,00

278.000,00

ДОНАТОРИ - 

СПОНЗОРИ - 

НЕМА

62862811-18/1
Број под којим је организација уписана у 

матичној евиденцији и датум уписа

Р

К

Р

К

Р

К



2)                организација спортских такмичења од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе – члан 

137. став 1. тачка 3);

3)                учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у домаћим и 

европским клупским такмичењима – члан 137. став 1. тачка 5);

ДЕО 2/1

1. Област/и потреба и интереса грађана у области спорта на коју се програм односи (заокружити 

област на коју се предлог програма односи) :

ГОДИШЊИ ПРОГРАМИ

1)                подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно бављења грађана 

спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом – члан 137. став 1. тачка 1);

4)                физичко васпитање деце предшколског узраста и школски спорт (унапређење физичког 

вежбања, рад школских спортских секција и друштава, општинска, градска и међуопштинска 

школска спортска такмичења и др.) – члан 137. став 1. тачка 5);

5)                делатност организација у области спорта са седиштем на територији јединице локалне 

самоуправе које су од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе – члан 137. став 1. тачка 8);

6)                едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у систему спорта 

о питањима битним за одговарајуће бављење спортским активностима и делатностима – члан 137. 

став 1. тачка 12);

7)                периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних информација за 

адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на територији јединице локалне 

самоуправе, истраживачко-развојни пројекти и издавање спортских публикација – члан 137. став 1. 

тачка 13);

8)                унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије јединице локалне 

самоуправе и подстицање запошљавања висококвалификованих спортских стручњака и врхунских 

спортиста – члан 137. став 1. тачка 14).

НАПОМЕНА: Када носилац програма подноси више годишњих програма, за сваку област потреба и интереса 

грађана под тачкама 1)–10) попуњавају се посебно само делови 2 и 3 обрасца и слажу се по тачкама 1)–10). 

Заједнички део апликационог формулара су делови 1, 4 и 5.



-

-

-

-

ПОЈЕДИНАЧНО И ЕКИПНО УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА-КАТЕ И БОРБЕ

ДЕО 2/2

ПОДСТИЦАЊЕ И СТВАРАЊЕ УСЛОВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ СПОРТА ЗА СВЕ,ОДНОСНО БАВЉЕЊЕ 

ГРАЂАНА,ДЕЦЕ.ОМЛАДИНЕ,ЖЕНА И ОСОБА ЗА ИНВАЛИДИТЕТОМ

5.     Детаљан опис активности којима ће се програм реализовати – навести хронолошки све активности 

које ће се реализовати у оквиру програма

278.000,00411.000,00

% укупних трошкова које 

финансира општина
Средства буџета општине

67,64%

Програм у области (из 2/1): 

3 учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у 

домаћим и европским клупским такмичењима – члан 137. став 1. тачка 5);

Укупни трошкови 

програма

1.     Назив програма 

СПОРТ ЗА СВЕ-ТАКМИЧАРСКИ,РЕКРЕАТИВНИ И ПРИКАЗНИ

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

3.     Средства из буџета општине

4.      Кратак садржај (опис) програма – укратко представити циљеве програма и циљне групе које ће програм 

обухватити.

СПОРТСКА САЛА СОКОЛСКИ ДОМ,СПОРТСКА ХАЛА АДА ,ШКОЛСКЕ САЛЕ



ПОЈЕДИНАЧНО И ЕКИПНО УЧЕШЋЕ НА  ТАКМИЧЕЊИМА ДРЖАВНОГ ПРВЕНСТВА-КАТЕ И БОРБЕ

ПОЈЕДИНАЧНО И ЕКИПНО УЧЕШЋЕ НА ТАКМИЧЕЊИМА КУПА СРБИЈЕ-КАТЕ И БОРБЕ

ПОЈЕДИНАЧНО И ЕКИПНО УЧЕШЋЕ НА  ТАКМИЧЕЊИМА ЛИГЕ СРБИЈЕ-КАТЕ И БОРБЕ

ПРЕЗЕНТАЦИЈА КАРАТЕА ДЕЦИ И ОМЛАДИНЕ

КВАЛИФИКАЦИЈЕ ЗА ШКОЛСКО ПРВЕНСТВО

УЧЕШЋЕ НА ТУРНИРИМА И КУПОВИМА И РЕГИОНАЛНИМ ТАКМИЧЕЊИМА

УЧЕШЋЕ НА СЕМИНАРИМА

ПРИПРЕМЕ РЕПРЕЗЕНТАТИВАЦА ИЗ КЛУБА



6.1. Време почетка реализације 

6.2. Време завршетка реализације 

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

X X X

X

X X

X X X

X X X X X X

X X X

X X X

X X X X

ПОЈЕДИНАЧНО И ЕКИПНО 

УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНИМ 

ТАКМИЧЕЊИМА-КАТЕ И БОРБЕ

УЧЕШЋЕ НА  ТАКМИЧЕЊИМА 

ДРЖАВНОГ ПРВЕНСТВА-КАТЕ И 

БОРБЕ

6.     Време реализације програма и динамика реализације (трајање и план активности) :

УЧЕШЋЕ НА ТУРНИРИМА И 

КУПОВИМА И РЕГИОНАЛНИМ 

ТАКМИЧЕЊИМА

ПОЈЕДИНАЧНО И ЕКИПНО 

УЧЕШЋЕ НА  ТАКМИЧЕЊИМА 

ЛИГЕ СРБИЈЕ-КАТЕ И БОРБЕ

УЧЕШЋЕ НА ТУРНИРИМА И 

КУПОВИМА И РЕГИОНАЛНИМ 

ТАКМИЧЕЊИМА

7.     Учесници у реализацији програма:

7.1. Руководилац програма (име, презиме, звање, функција, досадашње искуство)

6.3. Активности/програмске целине по месецима

УчесникНАЗИВ

01.01.2020

31.12.2020

УЧЕШЋЕ НА СЕМИНАРИМА

ПРИПРЕМЕ РЕПРЕЗЕНТАТИВАЦА 

ИЗ КЛУБА

ПРЕЗЕНТАЦИЈА КАРАТЕА ДЕЦИ И 

ОМЛАДИНЕ

(означавање се врши са X)



1.

2.

3.

4.

5.

АЛЕКСАНДАР РИСТОВ-ТРЕНЕР

ДАРКО НИКОДИЈЕВИЋ-ПРОФЕСОР

ОПШТИНА ЋУПРИЈА

СПОРТСКИ САВЕЗ ЋУПРИЈЕ

ПОЗИТИВАН  УТИЦАЈ ПРОГРАМА НА СОЦИЈАЛИЗАЦИЈУ УЧЕСНИКА

9.     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) :

УЧЕШЋЕ НА ТАКМИЧЕЊИМА У ЗЕМЉИ И ИНОСТАНСТВУ

ПРЕЗЕНТСАЦИЈА КАРАТЕА СПОРТА У ШКОЛАМА И СТАНОВНИШТВА

7.3. Тим који се предлаже за реализацију програма  (по функцијама) 

7.4. Организације партнери  (опис партнера)  и разлози за предложену улогу сваког партнера

8.     Очекивани резултати програма:

8.1.   Опис опште сврхе која се жели постићи реализацијом програма

8.2.   Опис резултата – резултати ( користи које настају као последица успешно изведених активности);  утицај 

на циљне групе; публикације и остали производи; могућност понављања

ВЛАДИМИР ЖИВАНОВИЋ-ПРОФЕСОР ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ

ДР ДРАГАН ТОДОРОВИЋ ЛЕКАР СПЕЦИЈАЛИСТА

ПОПУЛАРИЗАЦИЈА И ОМАСОВЉЕЊЕ КАРАТЕА,РАЗВОЈ,АФИРМАЦИЈА И ПРОМОЦИЈА КАРАТЕА,ДОПРИНОС 

АФИРМАЦИЈИ РЕКРЕАТИВНОГ СПОРТА

7.2. Број учесника (укупан број и број по категоријама)

АЛЕКСАНДАР РИСТОВ,ЋУПРИЈА,КОЛОНИЈА МИНЕЛ БР 18,bokikkknezlazar@yahoo.com

око 500 ученика-24 такмичара,15 рекреативаца и око 230 детета и омладинаца који ће бити обухваћени презентацијом 

каратеа у школским програ<мима



Спонзори (који)

Донатори (који)

Потребна средства за реализацију програма

УКУПНИ ПРИХОДИ

Сопствена средства

Надлежни спортски савез

411.000,00

133.000,00

10.1. Укупна вредног програма 

10.2.  Нефинансијско учешће носиоца програма 

ПРАТИЋЕ ОРГАНИ НОСИОЦА ПРОГРАМА,СПОРТСКИ САВЕЗ И СЛУЖБА БУЂЕТСКЕ ИСПЕКЦИЈЕ

УНУТРАШЊУ ЕВАЛУАЦИЈУ7 ОБАВЉАТИ ОРГАН НОСИОЦА ПРОГРАМА И УПРАВНИ ОРГАН

411.000,00

ОРГАНИ КК КНЕЗ ЛАЗАР НА ОСНОВУ ИЗВЕШТАЈА РУКОВОДИОЦА ПРОГРАМА И ДЕРЕКТНИМ УВИДОМ И КОНТРОЛОМ 

СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ САДРЖАНИХ У ОВОМ ПРОГРАМУ

10.3. Финансијски план програма

Општина 278.000,00

Планирана средстваИЗВОРИ ПРИХОДА

9.1.   Како ће се пратити реализација програма?

9.2.   Како ће се пратити наменско коришћење средстава?

9.3.   План евалуације – које ће се процедуре за процену успешности програма користити (са становишта ефикасности, 

успешности, утицаја, релевантности и одрживости) – ко ће радити евалуацију, када, шта се оцењује, шта ће се, како и зашто 

пратити и оцењивати; индикатори успешности реализације програма?

10.     Финансијски план програма, по изворима прихода и врстама трошкови:



УКУПНО

80.000,00

50.000,00

30.000,00

50.000,00

0,00

0,00

60.000,00

15.000,00

0,00

0,00

10.000,00

20.000,00

0,00

0,00

10.000,00

31.000,00

20.000,00

10.000,00

0,00

17. трошкови обезбеђења и лекарске службе на такмичењу

18. набавка пехара, медаља, диплома и сл.

19. дневнице спортиста и спортских стручњака који учествују на 

припремама, односно спортском такмичењу

15. школарине и стручно оспособљавање, као и котизације за 

учешће у стручном усавршавању  спортским стручњацима и 

стручњацима у спорту

16. чланске обавезе према  надлежном националном спортском 

савезу

ВРСТА ТРОШКОВА

Укупни трошкови за реализацију програма:

2. трошкови куповине спортске опреме (дресови, тренерке, торбе, 

лопте и др.) и реквизита

1. трошкови путовања (превоз) за спортисте и спортске 

стручњаке који непосредно учествују у реализацији програма 

3. трошкови смештаја и исхране

50.000,00

0,00

0,00

60.000,00

20.000,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

6.000,00

13.000,00

15.000,00

6.000,00

4.000,00

18.000,00

0,00

Средства из других 

извора

Средства из 

буџета општине

20.000,00

20.000,00

10.000,00

7. хонорари лица која учествују у реализацији програма

0,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

5.000,00

4.000,00

0,00

0,00

УКУПНО

80.000,00

50.000,00

30.000,00

60.000,00

30.000,00

20.000,00

30.000,00

15.000,00

0,00

0,00

10.000,00

40.000,00

15.000,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

10.000,00

31.000,00

20.000,00

8. финансијске услуге (банкарске и књиговодствене)

9. трошкови новчаних накнада спортистима

10. маркетинг и набавка пропагандног материјала

11. штампање публикација и материјала

10.000,00

0,00

20.000,00

13. трошкови зараде лица запослених на реализацији програма 

(бруто зарада)

14. набавка стручне литературе 

Директни трошкови

12. здравствени прегледи спортиста и медицинска едукација

4. трошкови котизације за учешће на такмичењу

5. трошкови изнајмљивања простора  

6. трошкови изнајмљивања опреме и реквизита



0,00

0,00

5.000,00

20.000,00

411.000,00

0,00

0,00

0,00

411.000,00

Редни број рате

1. рата

2. рата

3. рата

4. рата

Укупни индиректни трошкови

20. дневнице других лица која учествују у реализацији програма

23. трошкови котизације за организацију спортског такмичења

Укупни оправдани директни трошкови

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.)

278.000,00УКУПНО:

01.07.2019 69.500,00

01.10.2019

УКУПНО

21. набавка канцеларијске опреме (компјутер, телефон, штампач, 

телевизор, пројектор и сл.) неопходне за реализацију програма

22. набавка канцеларијског материјала неопходног за реализацију 

програма (оловке, папир и др.)

01.04.2019 69.500,00

01.01.2019

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.

69.500,00

10.4. Динамички план коришћења средстава (динамика исплате средстава)

1.     Како ће реализовање програма бити медијски подржано

0,00

0,00

133.000,00

0,00

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

организације спортског такмичења)

133.000,00

0,00

0,00

ИЗВЕШТАЈИМА НА ТЕЛЕВИЗИЈИ ПОМОРАВЉЕ И ДРУГА СРЕДСТВА ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА,ДРУШТВЕНЕ 

МРЕЖЕ,ПЛАКАТИ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,003.000,00

0,00

278.000,00

20.000,00

278.000,00

0,000,00

0,00

0,00

411.000,00

20.000,00

411.000,00

0,00

5.000,00

69.500,00

Датум Износ

Индиректни трошкови носиоца програма (максимално 15% од оправданих директних 

трошкова)



Место и датум: 

                             

               

3.     Посебне напомене:

ЋУПРИЈА 15.05.2019

НОСИЛАЦ ПРОГРАМА

(овлашћено лице)

М.П.

КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА ФЕДЕРАЦИЈЕ СРБИЈЕ И КАРАТЕ САВЕЗА УЖЕ СРБИЈЕ



Носилац програма: 

Бр.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Врста прилога (обавезни)

пропратно писмо

Носилац 

програма 

(означити 

X)

X

X

X

одлука надлежног органа носиоца 

програма о утврђивању предлога 

годишњег програма

изјава о партнерству попуњена и 

потписана од стране свих партнера у 

програму

X

X

X

X

ПРИЛОЗИ УЗ ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА

ДЕО 3

копије уговора о отварању наменског 

рачуна

копија статута

X

X

X

X

X

календар такмичења надлежног спортског 

савеза 

X

ЦД са предлогом програма

копија годишњег извештаја и завршног 

рачуна за претходну годину 

писмо о намерама од издавача или 

медијских кућа уколико је програмом 

предвиђено бесплатно штампање или 

објављивање одређених промотивних 

материјала

изјава да не постоје препреке из члана 118. 

став 5. и члана 133. став 5. Закона о спорту

копија решења о регистрацији 

организације

три примерка обрасца предлога програма

одлука територијалног Спортског савеза 

(подносиоца програма)   о утврђивању 

предлога годишњих програма 

копија решења о додели ПИБ-а (ако ПИБ 

није садржан у решењу о регистрацији)

потврда надлежног националног гранског 

спортског савеза о чланству спортске 

организације

последњи извод у 2018.години

књига чланова

X

Други прилози

X

Напомене



1

2

3

                                       

ПОТПИС ПОДНОСИОЦА

ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА

М.П.

-              У оквиру предлога годишњег програма  предложе се и програм активности за које се подноси посебан програм, али ако 

тај програм буде одобрен, носилац програма не може у истој области општег интереса из Закона о спорту подносити посебне 

програме и по јавном позиву.

-              За сваку област потреба и интереса грађана из Дела 2/1 попуњава се посебан образац. У оквиру обрасца у делу 2/2 

тачка 5 (детаљан опис активности) посебно се означавају и приказују самосталне програмске целине (на пример, код програма 

припрема и учешћа на спортским такмичењима посебно се приказују припреме а посебно учешће на такмичењу, и то посебно за 

свако такмичење у коме се учествује), укључујући и самосталне програмске целине које се састоје из активности повезаних са 

спортом деце.

ДЕО 5

-              За набавку добара и услуга потребних за реализацију програма мора се планирати спровођење јавне набавке у складу са 

законом.

УПУТСТВА: 

-              При креирању програма и попуњавању обрасца треба водити рачуна да програм мора да испуњава услове и 

критеријуме из члана 118. Закона о спорту („Службени  гласник РС”, број 10/16), услове и критеријуме из Правилника о 

финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта („Службени гласник РС”, број 64/16) и 

Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Ћуприја  

(„________”, бр. ___/___).

-              Предлог програма треба да прати пропратно писмо у коме се наводе најосновније информације о организацији и 

предложеном програму (назив, временско трајање, финансијски износ тражених средстава). Пропратно писмо потписује лице 

овлашћено за заступање организације.

X

-              Организација у области спорта која је проглашена за организацију од посебног значаја за општину Ћуприја подноси 

један годишњи програм за све активности које се обављају у оквирима потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. 

Закона о спорту, односно у делу 2/1 заокружује тачку 5), а у оквиру дела 2/2 тачку 5,   наводи све активности које планира да 

реализује, подељене по програмским целинама,  независно од тога да ли су оне обухваћене и другим потребама и интересима 

грађана у области спорта за које се подносе годишњи или посебни програми у складу са Правилником о финансирању програма 

којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Ћуприја.

анализе, студије

прегледи података

ОП образац

-              Из буџета општине Ћуприја финансирају се само програми спортских организација које су чланови надлежних 

националних гранских спортских савеза.



Место и датум: 

                             

                   

 

  НОСИЛАЦ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА

РУКОВОДИЛАЦ ПРОГРАМА 

-              Образац обавезно потписати плавом хемијском или пенкалом и ставити печат.

ИЗЈАВА: 

1.     Изјављујем да смо упознати и сагласни да надлежни орган општине Ћуприја  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 надлежни орган општине Ћуприја 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. 

ЋУПРИЈА 15.05.2019

-              Трошкови реализације програма морају бити у оквиру сваке ставке раздвојени на подтрошкове, према врсти, са 

међузбиром (нпр. 1. путни трошкови – 1.1. путни трошкови у земљи, 1.2. путни трошкови у иностранству, 1.3. дневнице у 

земљи, 1.4. дневнице у иностранству, међузбир Путни трошкови).

-              Обавезно треба поштовати форму при попуњавању обрасца (немојте брисати, мењати редослед питања и сл.). 

Програм треба написати тако да се у обрасцу одговара на постављена питања – ништа се не „подразумева“.

-              Образац треба попунити фонтом ариал 10, без прореда. Једино дозвољено одступање је болд или италик, ако се 

нађе за потребно.



 (лице овлашћено за заступање)М.П.



Образац 1

Република Србија

ОПШТИНА ЋУПРИЈА

АПЛИКАЦИОНИ ФОРМУЛАР

ПРЕДЛОГ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА 

ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА

КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА 

У 2020. ГОДИНИ

 НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈЕ:

ОАК МОРАВА ЋУПРИЈА -АЛЕКСА МИЛАНОВИЋ-ПУТ ШАМПИОНА



Број текућег рачуна (наменског) за 

финансирање годишњих програма и 

назив и адреса банке

ТРЕЗОР  840-22206763-21

Порески идентификациони број (ПИБ)

Особа за контакт (име, презиме, адреса, 

мејл, телефон, мобилни телефон)

Пун назив

ЋУПРИЈА,БУЛЕВАР ВОЈСКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 1

АДАМ РОШКОВИЋ 062/276825

Пун назив

Седиште и адреса

sportskisavezcuprie@gmail.com

ww.ssc.org.rs

ЗДРАВКОВИЋ ДРАГАН,Церски венац 14/24,draganzdravkovic39@gmail.com,0652126348  

АДАМ РОШКОВИЋ 062/276825

ОАК "МОРАВА" ЋУПРИЈА

И-мејл

НАПОМЕНА: Годишње програме наведене у овом обрасцу подноси Спортски савез Ћуприје, сходно члану 138. став 5. 

Закона о спорту.

2. ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ НОСИОЦУ ПРОГРАМА

Број телефона

Интернет страна 

Особа за контакт (име, презиме, адреса, 

мејл, телефон, мобилни телефон)

СПОРТСКИ САВЕЗ ЋУПРИЈЕ

ДЕО 1

1. ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ПОДНОСИОЦУ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА 

Скраћени назив

Седиште и адреса

Број телефона

И-мејл

Интернет страна 

Број текућег рачуна и назив банке

ОАК"МОРАВА"

ЋУПРИЈА,ЦАРА ЛАЗАРА бб

0652126348

draganzdravkovic39@gmail.com,snezanajovanovic39@gmail.com

/

УНИКРЕДИТ БАНКА  170-30019810000-18

107557389

Драган Здравковић,Београд-Церски венац 14/24,draganzdravkovic39@gmail.com   065/212-63-

48



6СТ.ПИОНИРИ-КЕ
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СНЕЖАНА ЈОВАНОВИЋ

Драган Здравковић,Београд-Церски венац 14/24,draganzdravkovic39@gmail.com   065/212-63-

48

Број регистрованих жена спортиста

Грана/област  спорта

Ранг гране спорта у Националној 

категоризацији  спортова

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

Одлука о висини чланарине (број 

одлуке, датум одлуке о висини 

чланарине и висина чланарине)

Број регистрованих и број 

категорисаних спортских стручњака  (по 

категоријама)

Број регистрованих и број 

категорисаних спортиста (по 

категоријама) 

Укупан број чланова (по категоријама)

АТЛЕТИКА

ПРВА

АСС(02-387 од 26.06.2012) АПР(БС 13348/2012 од 21.05.2012) РС (мин.фин.0001350660) 

МИН.ОМЛ.и СПОР.(661-02-861/2008 од 19.06.2008)

Драган Здравковић,Београд-Церски венац 14/24,draganzdravkovic39@gmail.com   065/212-63-

48

15.12.2017 800,00

К

СТ.ЈУНИОРИ-КЕ

14

К

СТ.ПИОНИРИ-КЕ
Р 6

К

МЛ.ПИОНИРИ-КЕ

АТЛ.ШКОЛЕ

Р 10

10

ДРАГАН ЗДРАВКОВИЋ
Р

К ПРОФИ ЛИЦЕНЦА

К

Р

К ПРОФИ ЛИЦЕНЦА

МАРКО РИСТИЋ
Р

К ОСНОВНА ЛИЦЕНЦА

Р

К



0,00

Укупни приходи у претходној години из 

јавних прихода (сви извори), укључујући 

и јавна предузећа и друге организације 

којима је оснивач Република Србија, АП 

и ЈЛС

Планирани приходи у текућој години по 

свим изворима

НЕМА

01.04.2012

05.05.2017

550.000,00

НЕ

Укупан број запослених

0,00

0,00

СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ

ОПШТИНА ЋУПРИЈА

ОСТАЛИ ИЗВОРИ

Укупни приходи у претходној 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 

Да ли организација има блокаду рачуна, 

пореске дугове или дугове према 

организацијама социјалног осигурања

НЕ

НЕ

Датум одржавања последње Изборне 

скупштине

Датум одржавања последње седнице 

Скупштине

Број регистрованих и број 

категорисаних спортских стручњака  (по 

категоријама)

550.000,00

265.500,00

ДОНАТОРИ - 

СПОНЗОРИ - 0,00

НЕ

8173/2
Број под којим је организација уписана у 

матичној евиденцији и датум уписа

Р

К

Р

К

Р

К



2)                организација спортских такмичења од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе – члан 

137. став 1. тачка 3);

3)                учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у домаћим и 

европским клупским такмичењима – члан 137. став 1. тачка 5);

ДЕО 2/1

1. Област/и потреба и интереса грађана у области спорта на коју се програм односи (заокружити 

област на коју се предлог програма односи) :

ГОДИШЊИ ПРОГРАМИ

1)                подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно бављења грађана 

спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом – члан 137. став 1. тачка 1);

4)                физичко васпитање деце предшколског узраста и школски спорт (унапређење физичког 

вежбања, рад школских спортских секција и друштава, општинска, градска и међуопштинска 

школска спортска такмичења и др.) – члан 137. став 1. тачка 5);

5)                делатност организација у области спорта са седиштем на територији јединице локалне 

самоуправе које су од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе – члан 137. став 1. тачка 8);

6)                едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у систему спорта 

о питањима битним за одговарајуће бављење спортским активностима и делатностима – члан 137. 

став 1. тачка 12);

7)                периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних информација за 

адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на територији јединице локалне 

самоуправе, истраживачко-развојни пројекти и издавање спортских публикација – члан 137. став 1. 

тачка 13);

8)                унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије јединице локалне 

самоуправе и подстицање запошљавања висококвалификованих спортских стручњака и врхунских 

спортиста – члан 137. став 1. тачка 14).

НАПОМЕНА: Када носилац програма подноси више годишњих програма, за сваку област потреба и интереса 

грађана под тачкама 1)–10) попуњавају се посебно само делови 2 и 3 обрасца и слажу се по тачкама 1)–10). 

Заједнички део апликационог формулара су делови 1, 4 и 5.



-

-

-

-

ТРЕНИРАЊЕ

ПРИПРЕМЕ

ДЕО 2/2

АЛЕКСА МИЛАНОВИЋ ЈЕ ЋУПРИЈСКИ НАЈПЕРСПЕКТИВНИЈИ МЛАДИ СПОРТИСТА. У КОНКУРЕНЦИЈИ МЛАЂИХ ЈУНИОРА 

НИЗАО ЈЕ ПОБЕДЕ НА ДРЖАВНОМ НИВОУ И УЧЕСНИК ЈЕ У ВИШЕ МЕЂУНАРОДНИХ ТАКМИЧЕЊА. ТАЛЕНАТ И РАД СУ 

ЗАПАЖЕНИ ТАКО ДА ЊЕГОВИМ СТИПЕНДИРАЊЕМ МОЖЕМО ОЧЕКИВАТИ ДА ЋЕМО ГА ТРАСИРАТИ ПРАВОМ СТАЗОМ

5.     Детаљан опис активности којима ће се програм реализовати – навести хронолошки све активности 

које ће се реализовати у оквиру програма

265.500,00265.500,00

% укупних трошкова које 

финансира општина
Средства буџета општине

100,00%

Програм у области (из 2/1): 

Укупни трошкови 

програма

1
подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно 

бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са 

инвалидитетом – члан 137. став 1. тачка 1);

1.     Назив програма 

АЛЕКСА МИЛАНОВИЋ-ПУТ ШАМПИОНА

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

3.     Средства из буџета општине

4.      Кратак садржај (опис) програма – укратко представити циљеве програма и циљне групе које ће програм 

обухватити.

ГРАДСКИ СТАДИОН

ТАКМИЧЕЊА

ОПШТИНА ЋУПРИЈА



ТАКМИЧЕЊА

СТИПЕНДИРАЊЕ



6.1. Време почетка реализације 

6.2. Време завршетка реализације 

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

X X X X X X X X X X X X

X X X X

X X X X X

X X X X X X X

СТИПЕНДИРАЊЕ

ПРИПРЕМЕ

6.     Време реализације програма и динамика реализације (трајање и план активности) :

ТРЕНЕРИ ОАК

ТРЕНИРАЊЕ

ТАКМИЧЕЊА

7.1. Руководилац програма (име, презиме, звање, функција, досадашње искуство)

Драган Здравковић,председик и тренер ОАК"Морава".Двадесетогодишње тренерско искуство 

01.01.2020.

31.12.2020.

7.     Учесници у реализацији програма:

ТРЕНЕРИ ОАК

6.3. Активности/програмске целине по месецима

Учесник

АЛЕКСА МИЛАНОВИЋ

НАЗИВ

ТРЕНЕРИ ОАК

(означавање се врши са X)



1.

2.

3.

4.

5.

МАРКО РИСТИЋ ТРЕНЕР 

АЛЕКСА МИЛАНОВИЋ

ОПШТИНА ЋУПРИЈА

СПОРТСКИ САВЕЗ ЋУПРИЈЕ

АТЛЕТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

7.3. Тим који се предлаже за реализацију програма  (по функцијама) 

7.4. Организације партнери  (опис партнера)  и разлози за предложену улогу сваког партнера

8.     Очекивани резултати програма:

8.1.   Опис опште сврхе која се жели постићи реализацијом програма

8.2.   Опис резултата – резултати ( користи које настају као последица успешно изведених активности);  утицај 

на циљне групе; публикације и остали производи; могућност понављања

ДРАГАН ЗДРАВКОВИЋ ТРЕНЕР

СНЕЖАНА ЈОВАНОВИЋ ТРЕНЕР

СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

7.2. Број учесника (укупан број и број по категоријама)

АЛЕКСА МИЛАНОВИЋ

СТИПЕНДИРАЊЕ И ПОМОЋ МЛАДОГ СПОРТИСТЕ

Реализацију програма пратиће УО клуба и надлежне комисије локалне самоуправе.

9.     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) :

ЖЕЛИМО ДА АФИРМИШЕМО МЛАДОГ СПОРТИСТУ, ДА МУ ПАКАЖЕМО ДА ПРЕПОЗНАЈЕМО ЊЕГОВО ЗАЛАГАЊЕ, 

ОДРИЦАЊЕ И ЖЕЉУ ДА ПРЕДСТАВИ СЕБЕ И ЋУПРИЈУ КАО ПРАВЕ ВРЕДНОСТИ. СЛЕДЕЋИ ЊЕГОВ ПРИМЕР, НА ДОБРОМ 

СМО ПУТУ ДА ПОДСТАКНЕМО И ДРУГЕ ДА СЕ БАВЕ СПОРТОМ

9.1.   Како ће се пратити реализација програма?

АФИРМАЦИЈА ПРАВИХ ВРЕДНОСТИ

ПОКАЗИВАЊЕ ДА НАЈБОЉИ УВЕК БИВАЈУ НАГРАЂЕНИ



Спонзори (који)

Донатори (који)

0,00

0,00

Потребна средства за реализацију програма

УКУПНИ ПРИХОДИ

Сопствена средства

0,00Надлежни спортски савез

265.500,00

0,00

10.1. Укупна вредног програма 

10.2.  Нефинансијско учешће носиоца програма 

Поред  УО клуба наменско коришћење средстава пратиће комисија за спорт или буџетски инспектор.

/

265.500,00

Општина 265.500,00

10.3. Финансијски план програма

Планирана средстваИЗВОРИ ПРИХОДА

9.3.   План евалуације – које ће се процедуре за процену успешности програма користити (са становишта ефикасности, 

успешности, утицаја, релевантности и одрживости) – ко ће радити евалуацију, када, шта се оцењује, шта ће се, како и зашто 

пратити и оцењивати; индикатори успешности реализације програма?

10.     Финансијски план програма, по изворима прихода и врстама трошкови:

9.2.   Како ће се пратити наменско коришћење средстава?

Волонтерски рад



УКУПНО

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500,00

264.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17. трошкови обезбеђења и лекарске службе на такмичењу

18. набавка пехара, медаља, диплома и сл.

19. дневнице спортиста и спортских стручњака који учествују на 

припремама, односно спортском такмичењу

20. дневнице других лица која учествују у реализацији програма

15. школарине и стручно оспособљавање, као и котизације за 

учешће у стручном усавршавању  спортским стручњацима и 

стручњацима у спорту

16. чланске обавезе према  надлежном националном спортском 

савезу

ВРСТА ТРОШКОВА

21. набавка канцеларијске опреме (компјутер, телефон, штампач, 

телевизор, пројектор и сл.) неопходне за реализацију програма

22. набавка канцеларијског материјала неопходног за реализацију 

програма (оловке, папир и др.)

Укупни трошкови за реализацију програма:

2. трошкови куповине спортске опреме (дресови, тренерке, торбе, 

лопте и др.) и реквизита

1. трошкови путовања (превоз) за спортисте и спортске 

стручњаке који непосредно учествују у реализацији програма 

3. трошкови смештаја и исхране

0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства из других 

извора

Средства из 

буџета општине

0,00

0,00

0,00

7. хонорари лица која учествују у реализацији програма

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

УКУПНО

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500,00

264.000,00

0,00

0,00

0,00

1.500,00

264.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

8. финансијске услуге (банкарске и књиговодствене)

9. трошкови новчаних накнада спортистима

10. маркетинг и набавка пропагандног материјала

11. штампање публикација и материјала

0,00

0,00

0,00

Директни трошкови

12. здравствени прегледи спортиста и медицинска едукација

4. трошкови котизације за учешће на такмичењу

5. трошкови изнајмљивања простора  

6. трошкови изнајмљивања опреме и реквизита

13. трошкови зараде лица запослених на реализацији програма 

(бруто зарада)

14. набавка стручне литературе 

0,00



0,00

265.500,00

0,00

0,00

0,00

265.500,00

Редни број рате

1. рата

2. рата

3. рата

4. рата

Укупни индиректни трошкови

23. трошкови котизације за организацију спортског такмичења

Укупни оправдани директни трошкови

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.)

265.500,00УКУПНО:

15.07.2020. 66.375,00

15.10.2020.

УКУПНО

15.04.2020. 66.375,00

15.01.2020.

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.

66.375,00

10.4. Динамички план коришћења средстава (динамика исплате средстава)

1.     Како ће реализовање програма бити медијски подржано

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

У раду нас прате сви локални медији уи медији у окружењу.

0,00

0,00

0,000,00

265.500,00

0,00 0,00

265.500,00

0,000,00

0,00

265.500,00

265.500,00

66.375,00

Датум Износ

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

организације спортског такмичења)

АЛЕКСА ЈЕ МЛАЂИ ЈУНИОР, ЧЛАН РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ СРБИЈЕ У АТЛЕТИЦИ ЗА МЛАЂЕ КАТЕГОРИЈЕ

Индиректни трошкови носиоца програма (максимално 15% од оправданих директних 

трошкова)



Место и датум: 

                             

               

3.     Посебне напомене:

ЋУПРИЈА

М.П.

15.05.2019.

НОСИЛАЦ ПРОГРАМА

(овлашћено лице)

АЛЕКСА МИЛАНОВИЋ ЈЕ ДУГОГОДИШЊИ ЧЛАН ОАК МОРАВЕ. ЧЛАН ЈЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ СРБИЈЕ У КОНУРЕНЦИЈИ 

МЛАЂИХ ЈУНИОРА. УЧЕСНИК ЈЕ НА БРОЈНИМ МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА, ОСВАЈАЧ ЗЛАТНИХ, СРЕБРНИХ И 

БРОНЗАНИХ МЕДАЉА НА РЕПУБЛИЧКИМ ТАКМИЧЕЊИМА И РЕПУБЛИЧКИМ ШКОЛСКИМ ТАКМИЧЕЊИМА. 

НАЈПЕРСПЕКТИВНИЈИ ЈЕ СПОРТИСТА У ЋУПРИЈИ, УЗОРАН МЛАДИЋ И ДОБАР УЧЕНИК. МИШЉЕЊА СМО ДА БИ СЕ КРОЗ 

ЊЕГОВО СТИПЕНДИРАЊЕ АФИРМИСАО САМ АЛЕКСА ДА НАСТАВИ УСПОН ПРАВИМ ПУТЕМ ЈЕР БИ СЕ НА ТАЈ НАЧИН 

ПРЕПОЗНАО ЊЕГОВ РАД И ЗАЛАГАЊЕ А УЈЕДНО БИО НАГРАЂЕН ЗА СВОЈЕ ОДРИЦАЊЕ. АЛЕКСА ЈЕ ДОБАР И 

КВАЛИТЕТАН МЛАДИЋ И ПРЕД ЊИМ ЈЕ СИГУРНА СВЕТЛА СПОРТСКА КАРИЈЕРА.



Носилац програма: 

Бр.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

2

3

                                       

ПОТПИС ПОДНОСИОЦА

ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА

М.П.

Носилац 

програма 

(означити 

X)

X

прегледи података

X

копија статута X

X

одлука надлежног органа носиоца 

програма о утврђивању предлога 

годишњег програма

ПРИЛОЗИ УЗ ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА

ДЕО 3

X

X

изјава о партнерству попуњена и 

потписана од стране свих партнера у 

програму

X

Врста прилога (обавезни)

пропратно писмо

копија решења о регистрацији 

организације

X

X

X

X

календар такмичења надлежног спортског 

савеза 

X

X

ЦД са предлогом програма

копије уговора о отварању наменског 

рачуна

копија годишњег извештаја и завршног 

рачуна за претходну годину 

писмо о намерама од издавача или 

медијских кућа уколико је програмом 

предвиђено бесплатно штампање или 

објављивање одређених промотивних 

материјала

изјава да не постоје препреке из члана 118. 

став 5. и члана 133. став 5. Закона о спорту

X

три примерка обрасца предлога програма

одлука територијалног Спортског савеза 

(подносиоца програма)   о утврђивању 

предлога годишњих програма 

копија решења о додели ПИБ-а (ако ПИБ 

није садржан у решењу о регистрацији)

потврда надлежног националног гранског 

спортског савеза о чланству спортске 

организације

последњи извод у 2018.години

књига чланова

X

анализе, студије

OP ОБРАЗАЦ

Други прилози

Напомене

ОАК"МОРАВА"

X



-              У оквиру предлога годишњег програма  предложе се и програм активности за које се подноси посебан програм, али ако 

тај програм буде одобрен, носилац програма не може у истој области општег интереса из Закона о спорту подносити посебне 

програме и по јавном позиву.

-              За сваку област потреба и интереса грађана из Дела 2/1 попуњава се посебан образац. У оквиру обрасца у делу 2/2 

тачка 5 (детаљан опис активности) посебно се означавају и приказују самосталне програмске целине (на пример, код програма 

припрема и учешћа на спортским такмичењима посебно се приказују припреме а посебно учешће на такмичењу, и то посебно за 

свако такмичење у коме се учествује), укључујући и самосталне програмске целине које се састоје из активности повезаних са 

спортом деце.

-              Образац обавезно потписати плавом хемијском или пенкалом и ставити печат.

ДЕО 5

УПУТСТВА: 

-              При креирању програма и попуњавању обрасца треба водити рачуна да програм мора да испуњава услове и 

критеријуме из члана 118. Закона о спорту („Службени  гласник РС”, број 10/16), услове и критеријуме из Правилника о 

финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта („Службени гласник РС”, број 64/16) и 

Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Ћуприја  

(„________”, бр. ___/___).

-              Предлог програма треба да прати пропратно писмо у коме се наводе најосновније информације о организацији и 

предложеном програму (назив, временско трајање, финансијски износ тражених средстава). Пропратно писмо потписује лице 

овлашћено за заступање организације.

-              Организација у области спорта која је проглашена за организацију од посебног значаја за општину Ћуприја подноси 

један годишњи програм за све активности које се обављају у оквирима потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. 

Закона о спорту, односно у делу 2/1 заокружује тачку 5), а у оквиру дела 2/2 тачку 5,   наводи све активности које планира да 

реализује, подељене по програмским целинама,  независно од тога да ли су оне обухваћене и другим потребама и интересима 

грађана у области спорта за које се подносе годишњи или посебни програми у складу са Правилником о финансирању програма 

којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Ћуприја.

-              Из буџета општине Ћуприја финансирају се само програми спортских организација које су чланови надлежних 

националних гранских спортских савеза.

-              Трошкови реализације програма морају бити у оквиру сваке ставке раздвојени на подтрошкове, према врсти, са 

међузбиром (нпр. 1. путни трошкови – 1.1. путни трошкови у земљи, 1.2. путни трошкови у иностранству, 1.3. дневнице у 

земљи, 1.4. дневнице у иностранству, међузбир Путни трошкови).

-              Обавезно треба поштовати форму при попуњавању обрасца (немојте брисати, мењати редослед питања и сл.). 

Програм треба написати тако да се у обрасцу одговара на постављена питања – ништа се не „подразумева“.

-              Образац треба попунити фонтом ариал 10, без прореда. Једино дозвољено одступање је болд или италик, ако се 

нађе за потребно.

-              За набавку добара и услуга потребних за реализацију програма мора се планирати спровођење јавне набавке у складу са 

законом.



Место и датум: 

                             

                   

 

 (лице овлашћено за заступање)М.П.

РУКОВОДИЛАЦ ПРОГРАМА 

3.     Изјављујем да надлежни орган општине Ћуприја 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. 

ИЗЈАВА: 

1.     Изјављујем да смо упознати и сагласни да надлежни орган општине Ћуприја  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.

  НОСИЛАЦ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА

ЋУПРИЈА 15.5.2019



Образац 1

Република Србија

ОПШТИНА ЋУПРИЈА

ПРЕДЛОГ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА 

ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА

КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА 

У 2019. ГОДИНИ

 НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈЕ:

ФУДБАЛСКИ КЛУБ "ОФК БАТИНАЦ" БАТИНАЦ

АПЛИКАЦИОНИ ФОРМУЛАР



sportskisavezcuprije@gmail.com

АДАМ РОШКОВИЋ

ФУДБАЛСКИ КЛУБ "ОФК БАТИНАЦ"

Број текућег рачуна (наменског) за 

финансирање годишњих програма и 

назив и адреса банке

840-22511763-22 УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

Порески идентификациони број (ПИБ)

Особа за контакт (име, презиме, адреса, 

мејл, телефон, мобилни телефон)

Пун назив

Интернет страна 

Особа за контакт (име, презиме, адреса, 

мејл, телефон, мобилни телефон)

СПОРТСКИ САВЕЗ ЋУПРИЈЕ

ЋУПРИЈА, УЛ. БУЛЕВАР ВС БР. 1

Пун назив

Седиште и адреса

Број телефона

И-мејл

НАПОМЕНА: Годишње програме наведене у овом обрасцу подноси Спортски савез Ћуприје, сходно члану 138. став 5. 

Закона о спорту.

2. ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ НОСИОЦУ ПРОГРАМА

ДЕО 1

1. ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ПОДНОСИОЦУ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА 

Скраћени назив

Седиште и адреса

Број телефона

И-мејл

Интернет страна 

Број текућег рачуна и назив банке

ФК "ОФК БАТИНАЦ"

БАТИНАЦ, БАТИНАЦ ББ

063/610022

agrovesna@yahoo.com

205-229630-92 КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА

107713369

Владан Ђорђевић, Батинац, agrovesna@yahoo.com, 063/610022



К

Р

Р

К

Р 26

/

Р

СЕНИОРИ

Р 11

К

Владан Ђорђевић, Батинац, Батинац бб, agrovesna@yahoo.com, 063/610022

Број регистрованих жена спортиста

Грана/област  спорта

Ранг гране спорта у Националној 

категоризацији  спортова

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

Одлука о висини чланарине (број 

одлуке, датум одлуке о висини 

чланарине и висина чланарине)

Број регистрованих и број 

категорисаних спортских стручњака  (по 

категоријама)

Број регистрованих и број 

категорисаних спортиста (по 

категоријама) 

Укупан број чланова (по категоријама)

ФУДБАЛ 

ПЕТИ

АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БС 5432/2017

Владан Ђорђевић, председник, 15.02.2017., 4(четири) године, Батинац, 

agrovesna@yahoo.com, 063/610022
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Укупни приходи у претходној години из 

јавних прихода (сви извори), укључујући 

и јавна предузећа и друге организације 

којима је оснивач Република Србија, АП 

и ЈЛС

Планирани приходи у текућој години по 

свим изворима

НЕМА

15.02.2017.

21.06.2018.

250.000,00

НЕ

Укупан број запослених

250.000,00СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ

ОПШТИНА ЋУПРИЈА

ОСТАЛИ ИЗВОРИ

Укупни приходи у претходној 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 

Да ли организација има блокаду рачуна, 

пореске дугове или дугове према 

организацијама социјалног осигурања

НЕ

НЕ

Датум одржавања последње Изборне 

скупштине

Датум одржавања последње седнице 

Скупштине

Број регистрованих и број 

категорисаних спортских стручњака  (по 

категоријама)

618.500,00

618.500,00

ДОНАТОРИ - 

СПОНЗОРИ - 

НЕ

28782322 03.09.2012
Број под којим је организација уписана у 

матичној евиденцији и датум уписа

Р

К

Р

К

Р

К



2)                организација спортских такмичења од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе – члан 

137. став 1. тачка 3);

3)                учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у домаћим и 

европским клупским такмичењима – члан 137. став 1. тачка 5);

ДЕО 2/1

1. Област/и потреба и интереса грађана у области спорта на коју се програм односи (заокружити 

област на коју се предлог програма односи) :

ГОДИШЊИ ПРОГРАМИ

1)                подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно бављења грађана 

спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом – члан 137. став 1. тачка 1);

4)                физичко васпитање деце предшколског узраста и школски спорт (унапређење физичког 

вежбања, рад школских спортских секција и друштава, општинска, градска и међуопштинска 

школска спортска такмичења и др.) – члан 137. став 1. тачка 5);

5)                делатност организација у области спорта са седиштем на територији јединице локалне 

самоуправе које су од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе – члан 137. став 1. тачка 8);

6)                едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у систему спорта 

о питањима битним за одговарајуће бављење спортским активностима и делатностима – члан 137. 

став 1. тачка 12);

7)                периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних информација за 

адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на територији јединице локалне 

самоуправе, истраживачко-развојни пројекти и издавање спортских публикација – члан 137. став 1. 

тачка 13);

8)                унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије јединице локалне 

самоуправе и подстицање запошљавања висококвалификованих спортских стручњака и врхунских 

спортиста – члан 137. став 1. тачка 14).

НАПОМЕНА: Када носилац програма подноси више годишњих програма, за сваку област потреба и интереса 

грађана под тачкама 1)–10) попуњавају се посебно само делови 2 и 3 обрасца и слажу се по тачкама 1)–10). 

Заједнички део апликационог формулара су делови 1, 4 и 5.



-

-

-

-

25.01.2019.-15.03.2019. ЗИМСКЕ ПРИПРЕМЕ

ДЕО 2/2

КОМПЛЕТНО ОРГАНИЗОВАТИ ФУНКЦИОНИСАЊЕ КЛУБА ПОЧЕВШИ ОД НАБАВКЕ НЕОПХОДНЕ ОПРЕМЕ И ПРАТЕЋИХ 

РЕКВИЗИТА, УРЕЂЕЊА ПРОСТОРИЈА КЛУБА, ПРЕКО ФУНКЦИОНИСАЊА АДМИНИСТРАТИВНОГ ДЕЛА КЛУБА, 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА И ЕДУКАЦИЈЕ И ШКОЛОВАЊА СТРУЧНОГ КАДРА.

5.     Детаљан опис активности којима ће се програм реализовати – навести хронолошки све активности 

које ће се реализовати у оквиру програма

737.000,00931.000,00

% укупних трошкова које 

финансира општина
Средства буџета општине

79,16%

Програм у области (из 2/1): 

3 учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у 

домаћим и европским клупским такмичењима – члан 137. став 1. тачка 5);

Укупни трошкови 

програма

1.     Назив програма 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ФК "ОФК БАТИНАЦ" ЗА 2020. ГОДИНУ

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

3.     Средства из буџета општине

4.      Кратак садржај (опис) програма – укратко представити циљеве програма и циљне групе које ће програм 

обухватити.

Фудбалско игралиште у Батинцу



10.03.2019. ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД СПОРТИСТА

16.03.2019.-20.06.2019.ПРОЛЕЋНИ ДЕО ПРВЕНСТВА 

25.07.2019.-15.08.2019. ПРИПРЕМЕ ЗА ПОЧЕТАК ТАКМИЧАРСКЕ СЕЗОНЕ 2019/20

10.08.2019. ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД СПОРТИСТА

16.08.2019-25.11.2019. ЈЕСЕЊИ ДЕО ПРВЕНСТВА 2019/20



6.1. Време почетка реализације 

6.2. Време завршетка реализације 

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

X X X X X X

X X X X

X X X X X X X X

X X

X X

АДМИНИСТРАТИВНА 

ОРГАНИЗАЦИЈА И ОРГАНИЗАЦИЈА 

ЕКОНОМАТА

ПОЧЕТАК ПРИПРЕМА

6.     Време реализације програма и динамика реализације (трајање и план активности) :

ТАКМИЧЕЊЕ

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕДИ

7.     Учесници у реализацији програма:

7.1. Руководилац програма (име, презиме, звање, функција, досадашње искуство)

6.3. Активности/програмске целине по месецима

УчесникНАЗИВ

01.01.2020.

31.12.2020

(означавање се врши са X)



1.

2.

3.

4.

5.

БОГДАНОВИЋ СИНИША-ЧЛАН СКУПШТИНЕ

ПЕТРОВИЋ ГОРАН-ЧЛАН СКУПШТИНЕ

ФУДБАЛСКИ САВЕЗ ЋУПРИЈЕ-МАТИЧНА ОРГАНИЗАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА РЕГИСТРОВАЊЕ СВИХ 

ЛИЦА У ТАКМИЧЕЊУ

СПОРТСКИ САВЕЗ ЋУПРИЈЕ-ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈА СПРОВОДИ СВЕ СПОРТСКЕ ПРОГРАМЕ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

ФУДБАЛСКИ САВЕЗ ПОМОРАВСКОГ ОКРУГА-РАНГ У КОМЕ НАСТУПАМО ЈЕ ПОД 

ИНГЕРЕНЦИЈОМ НАВЕДЕНОГ САВЕЗА

РЕЗУЛТАТИ СУ ДИРЕКТНО УТИЦАЈНИ НА ИНТЕРЕСОВАЊА СВИХ ДРУШТВЕНИХ СТРУКТУРА

9.     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) :

ПОДСТИЦАЊЕ И ОМАСОВЉАВАЊЕ ЧЛАНСТВА ШТО ДОНОСИ КВАЛИТЕТ У ПРЕДСТОЈЕЋЕМ ПЕРИОДУ.

7.3. Тим који се предлаже за реализацију програма  (по функцијама) 

7.4. Организације партнери  (опис партнера)  и разлози за предложену улогу сваког партнера

8.     Очекивани резултати програма:

8.1.   Опис опште сврхе која се жели постићи реализацијом програма

8.2.   Опис резултата – резултати ( користи које настају као последица успешно изведених активности);  утицај 

на циљне групе; публикације и остали производи; могућност понављања

ВЛАДАН ЂОРЂЕВИЋ-ПРЕДСЕДНИК

МИРОСЛАВ МИЈАЈЛОВИЋ-ЧЛАН СКУПШТИНЕ

ОРГАНИЗОВАТИ СИСТЕМ РАДА КОЈИ У КОНТИНУИТЕТУ ТРЕБА ДА ОСТАНЕ ОДРЖИВ И НА ТАЈ НАЧИН СПРОВОДИТИ 

ФУНКЦИОНИСАЊЕ КЛУБА.

7.2. Број учесника (укупан број и број по категоријама)

ВЛАДАН ЂОРЂЕВИЋ, ПРЕДСЕДНИК, ДУГОГОДИШЊИ СПОРТСКИ РАДНИК, 

Чланови скупштине 7, чланови првог тима 26, чланови пионирског клуба 11, тренери са "Ц" лиценом 2



Спонзори (који)

Донатори (који)

Потребна средства за реализацију програма

УКУПНИ ПРИХОДИ

Сопствена средства

Надлежни спортски савез

931.000,00

194.000,00

10.1. Укупна вредног програма 

10.2.  Нефинансијско учешће носиоца програма 

КРОЗ ПЕРИОДИЧНЕ ИЗВЕШТАЈЕ.

 КЛУБ ИМА ЗАЦРТАН ПЛАН УСПЕХА И ТАКМИЧАРСКОГ И ФИНАНСИЈСКОГ. ОБА ПЛАНА ПРАТИ УПРАВА КЛУБА. ОЦЕЊУЈЕ 

СЕ УСПЕШНОСТ СВАКОГ ОДИГРАНОГ КОЛА КАО И КВАРТАЛНИ УСПЕСИ И СЕЗОНСКИ. ФИНАНСИЈСКИ РАД СПРОВОДИ 

УПРАВА КЛУБА.

931.000,00

КОНТРОЛОМ УПРАВЕ КЛУБА.

10.3. Финансијски план програма

Општина 737.000,00

Планирана средстваИЗВОРИ ПРИХОДА

9.1.   Како ће се пратити реализација програма?

9.2.   Како ће се пратити наменско коришћење средстава?

9.3.   План евалуације – које ће се процедуре за процену успешности програма користити (са становишта ефикасности, 

успешности, утицаја, релевантности и одрживости) – ко ће радити евалуацију, када, шта се оцењује, шта ће се, како и зашто 

пратити и оцењивати; индикатори успешности реализације програма?

10.     Финансијски план програма, по изворима прихода и врстама трошкови:



УКУПНО

225.000,00

125.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

295.000,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

32.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

0,00

0,00

17. трошкови обезбеђења и лекарске службе на такмичењу

18. набавка пехара, медаља, диплома и сл.

19. дневнице спортиста и спортских стручњака који учествују на 

припремама, односно спортском такмичењу

15. школарине и стручно оспособљавање, као и котизације за 

учешће у стручном усавршавању  спортским стручњацима и 

стручњацима у спорту

16. чланске обавезе према  надлежном националном спортском 

савезу

ВРСТА ТРОШКОВА

Укупни трошкови за реализацију програма:

2. трошкови куповине спортске опреме (дресови, тренерке, торбе, 

лопте и др.) и реквизита

1. трошкови путовања (превоз) за спортисте и спортске 

стручњаке који непосредно учествују у реализацији програма 

3. трошкови смештаја и исхране

0,00

0,00

0,00

295.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства из других 

извора

Средства из 

буџета општине

0,00

24.000,00

0,00

7. хонорари лица која учествују у реализацији програма

0,00

0,00

0,00

0,00

16.000,00

0,00

0,00

16.000,00

0,00

0,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

УКУПНО

225.000,00

125.000,00

0,00

225.000,00

101.000,00

0,00

0,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

295.000,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

8. финансијске услуге (банкарске и књиговодствене)

9. трошкови новчаних накнада спортистима

10. маркетинг и набавка пропагандног материјала

11. штампање публикација и материјала

0,00

0,00

32.000,00

13. трошкови зараде лица запослених на реализацији програма 

(бруто зарада)

14. набавка стручне литературе 

Директни трошкови

12. здравствени прегледи спортиста и медицинска едукација

4. трошкови котизације за учешће на такмичењу

5. трошкови изнајмљивања простора  

6. трошкови изнајмљивања опреме и реквизита



0,00

40.000,00

4.000,00

0,00

931.000,00

0,00

0,00

0,00

931.000,00

Редни број рате

1. рата

2. рата

3. рата

4. рата

Укупни индиректни трошкови

20. дневнице других лица која учествују у реализацији програма

23. трошкови котизације за организацију спортског такмичења

Укупни оправдани директни трошкови

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.)

737.000,00УКУПНО:

184.250,00

УКУПНО

21. набавка канцеларијске опреме (компјутер, телефон, штампач, 

телевизор, пројектор и сл.) неопходне за реализацију програма

22. набавка канцеларијског материјала неопходног за реализацију 

програма (оловке, папир и др.)

184.250,00

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.

184.250,00

10.4. Динамички план коришћења средстава (динамика исплате средстава)

1.     Како ће реализовање програма бити медијски подржано

0,00

40.000,00

194.000,00

0,00

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

организације спортског такмичења)

194.000,00

0,00

0,00

КРОЗ СРЕДСТВА ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА, ТВ, ИНТЕРНЕТ, ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000,000,00

40.000,00

737.000,00

0,00

737.000,00

0,000,00

0,00

0,00

931.000,00

0,00

931.000,00

0,00

4.000,00

184.250,00

Датум Износ

Индиректни трошкови носиоца програма (максимално 15% од оправданих директних 

трошкова)



Место и датум: 

                             

               

3.     Посебне напомене:

БАТИНАЦ 15.05.2019.

НОСИЛАЦ ПРОГРАМА

(овлашћено лице)

М.П.



Носилац програма: 

Бр.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Врста прилога (обавезни)

пропратно писмо

Носилац 

програма 

(означити 

X)

X

X

X

одлука надлежног органа носиоца 

програма о утврђивању предлога 

годишњег програма

изјава о партнерству попуњена и 

потписана од стране свих партнера у 

програму

X

X

X

ПРИЛОЗИ УЗ ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА

ДЕО 3

копије уговора о отварању наменског 

рачуна

копија статута

X

X

X

X

X

календар такмичења надлежног спортског 

савеза 

X

X

ЦД са предлогом програма

копија годишњег извештаја и завршног 

рачуна за претходну годину 

писмо о намерама од издавача или 

медијских кућа уколико је програмом 

предвиђено бесплатно штампање или 

објављивање одређених промотивних 

материјала

изјава да не постоје препреке из члана 118. 

став 5. и члана 133. став 5. Закона о спорту

копија решења о регистрацији 

организације

три примерка обрасца предлога програма

одлука територијалног Спортског савеза 

(подносиоца програма)   о утврђивању 

предлога годишњих програма 

копија решења о додели ПИБ-а (ако ПИБ 

није садржан у решењу о регистрацији)

потврда надлежног националног гранског 

спортског савеза о чланству спортске 

организације

последњи извод у 2018.години

књига чланова

Други прилози

ФУДБАЛСКИ КЛУБ "ОФК БАТИНАЦ" БАТИНАЦ

X

Напомене



1

2

3

                                       

ПОТПИС ПОДНОСИОЦА

ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА

М.П.

-              У оквиру предлога годишњег програма  предложе се и програм активности за које се подноси посебан програм, али ако 

тај програм буде одобрен, носилац програма не може у истој области општег интереса из Закона о спорту подносити посебне 

програме и по јавном позиву.

-              За сваку област потреба и интереса грађана из Дела 2/1 попуњава се посебан образац. У оквиру обрасца у делу 2/2 

тачка 5 (детаљан опис активности) посебно се означавају и приказују самосталне програмске целине (на пример, код програма 

припрема и учешћа на спортским такмичењима посебно се приказују припреме а посебно учешће на такмичењу, и то посебно за 

свако такмичење у коме се учествује), укључујући и самосталне програмске целине које се састоје из активности повезаних са 

спортом деце.

ДЕО 5

-              За набавку добара и услуга потребних за реализацију програма мора се планирати спровођење јавне набавке у складу са 

законом.

УПУТСТВА: 

-              При креирању програма и попуњавању обрасца треба водити рачуна да програм мора да испуњава услове и 

критеријуме из члана 118. Закона о спорту („Службени  гласник РС”, број 10/16), услове и критеријуме из Правилника о 

финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта („Службени гласник РС”, број 64/16) и 

Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Ћуприја  

(„________”, бр. ___/___).

-              Предлог програма треба да прати пропратно писмо у коме се наводе најосновније информације о организацији и 

предложеном програму (назив, временско трајање, финансијски износ тражених средстава). Пропратно писмо потписује лице 

овлашћено за заступање организације.

-              Организација у области спорта која је проглашена за организацију од посебног значаја за општину Ћуприја подноси 

један годишњи програм за све активности које се обављају у оквирима потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. 

Закона о спорту, односно у делу 2/1 заокружује тачку 5), а у оквиру дела 2/2 тачку 5,   наводи све активности које планира да 

реализује, подељене по програмским целинама,  независно од тога да ли су оне обухваћене и другим потребама и интересима 

грађана у области спорта за које се подносе годишњи или посебни програми у складу са Правилником о финансирању програма 

којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Ћуприја.

анализе, студије

прегледи података

-              Из буџета општине Ћуприја финансирају се само програми спортских организација које су чланови надлежних 

националних гранских спортских савеза.



Место и датум: 

                             

                   

 

  НОСИЛАЦ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА

РУКОВОДИЛАЦ ПРОГРАМА 

-              Образац обавезно потписати плавом хемијском или пенкалом и ставити печат.

ИЗЈАВА: 

1.     Изјављујем да смо упознати и сагласни да надлежни орган општине Ћуприја  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 надлежни орган општине Ћуприја 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. 

BATINAC 15.05.2019

-              Трошкови реализације програма морају бити у оквиру сваке ставке раздвојени на подтрошкове, према врсти, са 

међузбиром (нпр. 1. путни трошкови – 1.1. путни трошкови у земљи, 1.2. путни трошкови у иностранству, 1.3. дневнице у 

земљи, 1.4. дневнице у иностранству, међузбир Путни трошкови).

-              Обавезно треба поштовати форму при попуњавању обрасца (немојте брисати, мењати редослед питања и сл.). 

Програм треба написати тако да се у обрасцу одговара на постављена питања – ништа се не „подразумева“.

-              Образац треба попунити фонтом ариал 10, без прореда. Једино дозвољено одступање је болд или италик, ако се 

нађе за потребно.



 (лице овлашћено за заступање)М.П.



ПРЕДЛОГ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА 

ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА

КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА 

У 2019. ГОДИНИ

 НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈЕ:

Клуб за боди билдинг "Relax"

АПЛИКАЦИОНИ ФОРМУЛАР

Образац 1

Република Србија

ОПШТИНА ЋУПРИЈА



106309874

Саша Димитријевић, Иве Лоле Рибара 22, sasadim@hotmail.com, 063/7771 981

ББК "Relax"

Ћуприја, Цара Лазара бб

063/777-1-981

relaxgym@hotmail.com

/

840-0000022268763-67 Управа за трезор 

Скраћени назив

Седиште и адреса

Број телефона

И-мејл

Интернет страна 

Број текућег рачуна и назив банке

ДЕО 1

1. ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ПОДНОСИОЦУ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА 

Број телефона

И-мејл

НАПОМЕНА: Годишње програме наведене у овом обрасцу подноси Спортски савез Ћуприје, сходно члану 138. став 5. 

Закона о спорту.

2. ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ НОСИОЦУ ПРОГРАМА

Интернет страна 

Особа за контакт (име, презиме, адреса, 

мејл, телефон, мобилни телефон)

Спортски Савез Ћуприја

Булевар Војске Југославије 1

065/2126348

Пун назив

Седиште и адреса

sportskisavezcuprije@gmail.com 

www.sportskisaveycuprije 

Драган Здравковић, Булевар Војске Југославије 1, 065/2126348

Клуб за боди билдинг "Relax"

Број текућег рачуна (наменског) за 

финансирање годишњих програма и 

назив и адреса банке

840-0000022268763-67 Управа за трезор 

Порески идентификациони број (ПИБ)

Особа за контакт (име, презиме, адреса, 

мејл, телефон, мобилни телефон)

Пун назив



Р

К

Р Марија Димитријевић

К

Р

К

тренер
Р Саша Димитријевић

К

К

К

Р

01/2018 17.01.2018.год 1500 дин

К

модел фитнес мушкарци

3

К

Р

Боди билдинг

Трећа грана спорта

Министарство омладине и спорта 661-02-343/2009-03

Саша Димитријевић, председник оснивачке скупштине, 25.12.2013. 10 године, Иве Лоле 

Рибара 22, sasadim@hotmail.com, 063/7771 981

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

Одлука о висини чланарине (број 

одлуке, датум одлуке о висини 

чланарине и висина чланарине)

Број регистрованих и број 

категорисаних спортских стручњака  (по 

категоријама)

Број регистрованих и број 

категорисаних спортиста (по 

категоријама) 

Укупан број чланова (по категоријама)

Грана/област  спорта

Ранг гране спорта у Националној 

категоризацији  спортова

Саша Димитријевић,Иве Лоле Рибара 22, sasadim@hotmail.com, 063/7771 981

Број регистрованих жена спортиста

тренер

Р 6

 модел фитнес жене
Р 3

боди билдинг

Р 2

К

Р

Р

К

редовних чланова20

60 придружених чланова

К



Р

К

Р

К

Р

К

/

661-02-343/2009-03, 21.05.2009.год.
Број под којим је организација уписана у 

матичној евиденцији и датум уписа

353.000,00

450.000,00

ДОНАТОРИ - 

СПОНЗОРИ - 50.000,00

Датум одржавања последње Изборне 

скупштине

Датум одржавања последње седнице 

Скупштине

Број регистрованих и број 

категорисаних спортских стручњака  (по 

категоријама)

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 

Да ли организација има блокаду рачуна, 

пореске дугове или дугове према 

организацијама социјалног осигурања

/

/

Укупан број запослених

100.000,00

/

СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ

ОПШТИНА ЋУПРИЈА

ОСТАЛИ ИЗВОРИ

Укупни приходи у претходној години 

Да ли  постоје ограничења у коришћењу 

имовине и обављању делатности (стечај,  

ликвидација, забрана обављања 

делатности)

Укупни приходи у претходној години из 

јавних прихода (сви извори), укључујући 

и јавна предузећа и друге организације 

којима је оснивач Република Србија, АП 

и ЈЛС

Планирани приходи у текућој години по 

свим изворима

/

27.12.2017. године

05.05.2019.године

353.000,00

/

/



4)                физичко васпитање деце предшколског узраста и школски спорт (унапређење физичког 

вежбања, рад школских спортских секција и друштава, општинска, градска и међуопштинска 

школска спортска такмичења и др.) – члан 137. став 1. тачка 5);

5)                делатност организација у области спорта са седиштем на територији јединице локалне 

самоуправе које су од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе – члан 137. став 1. тачка 8);

6)                едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у систему спорта 

о питањима битним за одговарајуће бављење спортским активностима и делатностима – члан 137. 

став 1. тачка 12);

7)                периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних информација за 

адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на територији јединице локалне 

самоуправе, истраживачко-развојни пројекти и издавање спортских публикација – члан 137. став 1. 

тачка 13);

8)                унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије јединице локалне 

самоуправе и подстицање запошљавања висококвалификованих спортских стручњака и врхунских 

спортиста – члан 137. став 1. тачка 14).

НАПОМЕНА: Када носилац програма подноси више годишњих програма, за сваку област потреба и интереса 

грађана под тачкама 1)–10) попуњавају се посебно само делови 2 и 3 обрасца и слажу се по тачкама 1)–10). 

Заједнички део апликационог формулара су делови 1, 4 и 5.

ДЕО 2/1

1. Област/и потреба и интереса грађана у области спорта на коју се програм односи (заокружити 

област на коју се предлог програма односи) :

ГОДИШЊИ ПРОГРАМИ

1)                подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно бављења грађана 

спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом – члан 137. став 1. тачка 1);

2)                организација спортских такмичења од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе – члан 

137. став 1. тачка 3);

3)                учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у домаћим и 

европским клупским такмичењима – члан 137. став 1. тачка 5);



-

-

-

-

1.     Назив програма 

Спортом до здравља

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

3.     Средства из буџета општине

4.      Кратак садржај (опис) програма – укратко представити циљеве програма и циљне групе које ће програм 

обухватити.

Клуб за боди билдинг "Relax"

Моравски парк у Ћуприји

Излетиште на Морави

Градски трг у Ћуприји, Базенима "Славија"

Укупни трошкови 

програма

1
подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно 

бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са 

инвалидитетом – члан 137. став 1. тачка 1);

Програм у области (из 2/1): 

% укупних трошкова које 

финансира општина
Средства буџета општине

75,00%450.000,00600.000,00

5.     Детаљан опис активности којима ће се програм реализовати – навести хронолошки све активности 

које ће се реализовати у оквиру програма

Циљ програма је обезбедити функционисање система спортске рекреације за децу, омалдину, жене млађе и старије 

старосне доби. Програм промовише развој спорта самим тим повећати број деце малђе и старије популације као и жена у 

спортским програмима и промоцијама што би се одразило као превентива за очување здравља наших чланова.

ДЕО 2/2

Рекреативни тренинзи за млађе и старије жене у склопу тренинга степ аеробик који ће трајати у периоду од јануара до јуна и од септембра до децембра



Маркетинг клуба као промоција рада клуба и повећању чланова 

Посета сајму спорта са тренерима Клуба за боди билдинг "Relax" октобра месеца 2020. године

Промоција плеса за млађу децу до 12 година коју ради Плесна школа "Dreama team"

Традиционални новогодишњи тренинзи аеробик, инсенити и кросфит тренинга са тренерима клуба 

Рекреативни тренинзи за децу и омладину који ће се изводити на Градском тргу и Моравском парку у периоду јун, јул и август 2020. године

Промотивни и рекереативни тренинзи фитнес на отвореном у Моравском парку у периоду јун, јул и август 2020. године

Аквафит тренинзи - тренинзи у води који ће се одржавати на Базенима "Славија у периоду јун, јул и август 2020. године



6.1. Време почетка реализације 

6.2. Време завршетка реализације 

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

х х х х х х х х х

х х х

х х х

х х х

х

х х х х х х х х

х х х х

х

(означавање се врши са X)

Марија Димитријевић, 

Саша Димитријевић

Марија Димитријевић, 

Саша Димитријевић

Плесна школа за децу 
Плесна школа "Dream 

Team"

Маркетинг рада клуба Саша Димитријевић

Промотивни новогодишњи тренинзи 

фитнеса
Марија Димитријевић

6.3. Активности/програмске целине по месецима

Учесник

Марија Димитријевић

НАЗИВ

01.03.2020.

31.12.2020.

7.     Учесници у реализацији програма:

7.1. Руководилац програма (име, презиме, звање, функција, досадашње искуство)

Марија ДимитријевићПромоција аквафит тренинга у води

Рекреација на отвореном за 

омладину

Посета сајму спорта

Марија Димитријевић

6.     Време реализације програма и динамика реализације (трајање и план активности) :

Фитнес за жене

Промоција фитнеса на отвореном



1.

2.

3.

4.

5.

Подизање свести омладине о редовном вежбању и развоју тела и духа. Подстицај особа са инвалидитетом о редовном 

вежбању као и пдстицај жена млађег и страијег доба о рекреативном вежбању, здравој исхрани и здравим навикама. 

7.2. Број учесника (укупан број и број по категоријама)

Саша Димитријевић, председник клуба, 15 година искуства тренерског рада

По досадашњем искуству у систему рекреативног фитнеса за жене укупан број учесника прође и до 200 учесника 

рекреативног фитнеса.

7.3. Тим који се предлаже за реализацију програма  (по функцијама) 

7.4. Организације партнери  (опис партнера)  и разлози за предложену улогу сваког партнера

8.     Очекивани резултати програма:

8.1.   Опис опште сврхе која се жели постићи реализацијом програма

8.2.   Опис резултата – резултати ( користи које настају као последица успешно изведених активности);  утицај 

на циљне групе; публикације и остали производи; могућност понављања

Саша Димитријевић лиценцирани тренер 

Марија Димитријевић фитнес инструктор

Спонзори клуба (приватне фирме и појединци)

Повећан број омладине у систему правилног вежбања, здраве исхране и здравим навикама

9.     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) :

Повећан број жена преко 40 год у систему правилног вежбања и здравим навикама

Повећан број деце у систему правилног вежбања, здраве исхране и здравим навикама

Скупштина општине Ћуприја

Спортски савез Ћуприје



Спонзори (који)

Донатори (који)

9.1.   Како ће се пратити реализација програма?

9.2.   Како ће се пратити наменско коришћење средстава?

9.3.   План евалуације – које ће се процедуре за процену успешности програма користити (са становишта ефикасности, 

успешности, утицаја, релевантности и одрживости) – ко ће радити евалуацију, када, шта се оцењује, шта ће се, како и зашто 

пратити и оцењивати; индикатори успешности реализације програма?

10.     Финансијски план програма, по изворима прихода и врстама трошкови:

Планирана средстваИЗВОРИ ПРИХОДА

Општина 450.000,00

10.3. Финансијски план програма

Евалуација ће бити спољна, програм реализације ће се пратити по етапама

10.1. Укупна вредног програма 

10.2.  Нефинансијско учешће носиоца програма 

Подношењем кварталних извештаја Спортском савезу и Општини Ћуприја. Детаљну котролу вршиће служба буџетске 

инспекције Општине Ћуприја.

План рада и оцену евалуације водиће стручњаци клуба лиценцирани тренери Саша Димитријевић и Марија Димитријевић.

600.000,00

100.000,00

Надлежни спортски савез

600.000,00УКУПНИ ПРИХОДИ

Сопствена средства

50.000,00

Потребна средства за реализацију програма



УКУПНО

40.000,00

330.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

15.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

Директни трошкови

12. здравствени прегледи спортиста и медицинска едукација

4. трошкови котизације за учешће на такмичењу

5. трошкови изнајмљивања простора  

6. трошкови изнајмљивања опреме и реквизита

13. трошкови зараде лица запослених на реализацији програма 

(бруто зарада)

14. набавка стручне литературе 

8. финансијске услуге (банкарске и књиговодствене)

9. трошкови новчаних накнада спортистима

10. маркетинг и набавка пропагандног материјала

11. штампање публикација и материјала

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

6.000,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

15.000,00

20.000,00

0,00

2.000,00

0,00

10.000,00

15.000,00

УКУПНО

40.000,00

330.000,00

0,00

30.000,00

260.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

Средства из других 

извора

Средства из 

буџета општине

10.000,00

70.000,00

0,00

7. хонорари лица која учествују у реализацији програма

60.000,00

6.000,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. трошкови смештаја и исхране

1. трошкови путовања (превоз) за спортисте и спортске 

стручњаке који непосредно учествују у реализацији програма 

Укупни трошкови за реализацију програма:

2. трошкови куповине спортске опреме (дресови, тренерке, торбе, 

лопте и др.) и реквизита

ВРСТА ТРОШКОВА

15. школарине и стручно оспособљавање, као и котизације за 

учешће у стручном усавршавању  спортским стручњацима и 

стручњацима у спорту

16. чланске обавезе према  надлежном националном спортском 

савезу

17. трошкови обезбеђења и лекарске службе на такмичењу

18. набавка пехара, медаља, диплома и сл.

19. дневнице спортиста и спортских стручњака који учествују на 

припремама, односно спортском такмичењу



0,00

0,00

0,00

0,00

493.000,00

0,00

107.000,00

107.000,00

600.000,00

Редни број рате

1. рата

2. рата

3. рата

4. рата

Индиректни трошкови носиоца програма (максимално 15% од оправданих директних 

трошкова)

112.500,00

Датум Износ

493.000,00

0,00

0,00

450.000,00

0,00

383.000,00

0,000,00

107.000,00

107.000,00

600.000,00

0,00

0,00 0,00

0,000,00

0,00

Радио и Тв емисије, интернет презентације и презентације на друштвеним мрежама 

0,00

40.000,00

40.000,00

150.000,00

67.000,00

0,00

110.000,00

67.000,00

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

организације спортског такмичења)

0,00

0,00

1.     Како ће реализовање програма бити медијски подржано

112.500,00

10.4. Динамички план коришћења средстава (динамика исплате средстава)

01.06.2020. 112.500,00

01.03.2020.

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.

450.000,00УКУПНО:

01.09.2020. 112.500,00

01.12.2020.

УКУПНО

21. набавка канцеларијске опреме (компјутер, телефон, штампач, 

телевизор, пројектор и сл.) неопходне за реализацију програма

22. набавка канцеларијског материјала неопходног за реализацију 

програма (оловке, папир и др.)

Укупни индиректни трошкови

20. дневнице других лица која учествују у реализацији програма

23. трошкови котизације за организацију спортског такмичења

Укупни оправдани директни трошкови

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.)



Место и датум: 

                             

               

/

/

20.05.2019.

НОСИЛАЦ ПРОГРАМА

(овлашћено лице)

М.П.

3.     Посебне напомене:

Ћуприја



Носилац програма: 

Бр.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Напомене

х

Други прилози

копија решења о регистрацији 

организације

три примерка обрасца предлога програма

одлука територијалног Спортског савеза 

(подносиоца програма)   о утврђивању 

предлога годишњих програма 

копија решења о додели ПИБ-а (ако ПИБ 

није садржан у решењу о регистрацији)

потврда надлежног националног гранског 

спортског савеза о чланству спортске 

организације

последњи извод у 2018.години

књига чланова

х

копија годишњег извештаја и завршног 

рачуна за претходну годину 

писмо о намерама од издавача или 

медијских кућа уколико је програмом 

предвиђено бесплатно штампање или 

објављивање одређених промотивних 

материјала

изјава да не постоје препреке из члана 118. 

став 5. и члана 133. став 5. Закона о спорту

х

х

календар такмичења надлежног спортског 

савеза 

х

х

ЦД са предлогом програма

копије уговора о отварању наменског 

рачуна

копија статута

х

х

х

ПРИЛОЗИ УЗ ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА

ДЕО 3

х

х

х

х

одлука надлежног органа носиоца 

програма о утврђивању предлога 

годишњег програма

изјава о партнерству попуњена и 

потписана од стране свих партнера у 

програму

х

х

Носилац 

програма 

(означити 

X)

Врста прилога (обавезни)

пропратно писмо



1

2

3

                                       

прегледи података

-              Из буџета општине Ћуприја финансирају се само програми спортских организација које су чланови надлежних 

националних гранских спортских савеза.

-              Организација у области спорта која је проглашена за организацију од посебног значаја за општину Ћуприја подноси 

један годишњи програм за све активности које се обављају у оквирима потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. 

Закона о спорту, односно у делу 2/1 заокружује тачку 5), а у оквиру дела 2/2 тачку 5,   наводи све активности које планира да 

реализује, подељене по програмским целинама,  независно од тога да ли су оне обухваћене и другим потребама и интересима 

грађана у области спорта за које се подносе годишњи или посебни програми у складу са Правилником о финансирању програма 

којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Ћуприја.

анализе, студије

-              За набавку добара и услуга потребних за реализацију програма мора се планирати спровођење јавне набавке у складу са 

законом.

УПУТСТВА: 

-              При креирању програма и попуњавању обрасца треба водити рачуна да програм мора да испуњава услове и 

критеријуме из члана 118. Закона о спорту („Службени  гласник РС”, број 10/16), услове и критеријуме из Правилника о 

финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта („Службени гласник РС”, број 64/16) и 

Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Ћуприја  

(„________”, бр. ___/___).

-              Предлог програма треба да прати пропратно писмо у коме се наводе најосновније информације о организацији и 

предложеном програму (назив, временско трајање, финансијски износ тражених средстава). Пропратно писмо потписује лице 

овлашћено за заступање организације.

ДЕО 5

-              У оквиру предлога годишњег програма  предложе се и програм активности за које се подноси посебан програм, али ако 

тај програм буде одобрен, носилац програма не може у истој области општег интереса из Закона о спорту подносити посебне 

програме и по јавном позиву.

-              За сваку област потреба и интереса грађана из Дела 2/1 попуњава се посебан образац. У оквиру обрасца у делу 2/2 

тачка 5 (детаљан опис активности) посебно се означавају и приказују самосталне програмске целине (на пример, код програма 

припрема и учешћа на спортским такмичењима посебно се приказују припреме а посебно учешће на такмичењу, и то посебно за 

свако такмичење у коме се учествује), укључујући и самосталне програмске целине које се састоје из активности повезаних са 

спортом деце.

ПОТПИС ПОДНОСИОЦА

ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА

М.П.



Место и датум: 

                             

                   

 

Ћуприја 20.05.2019.

-              Трошкови реализације програма морају бити у оквиру сваке ставке раздвојени на подтрошкове, према врсти, са 

међузбиром (нпр. 1. путни трошкови – 1.1. путни трошкови у земљи, 1.2. путни трошкови у иностранству, 1.3. дневнице у 

земљи, 1.4. дневнице у иностранству, међузбир Путни трошкови).

-              Обавезно треба поштовати форму при попуњавању обрасца (немојте брисати, мењати редослед питања и сл.). 

Програм треба написати тако да се у обрасцу одговара на постављена питања – ништа се не „подразумева“.

-              Образац треба попунити фонтом ариал 10, без прореда. Једино дозвољено одступање је болд или италик, ако се 

нађе за потребно.

-              Образац обавезно потписати плавом хемијском или пенкалом и ставити печат.

ИЗЈАВА: 

1.     Изјављујем да смо упознати и сагласни да надлежни орган општине Ћуприја  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 надлежни орган општине Ћуприја 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. 

  НОСИЛАЦ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА

РУКОВОДИЛАЦ ПРОГРАМА 



 (лице овлашћено за заступање)М.П.



ПРЕДЛОГ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА 

ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА

КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА 

У 2020. ГОДИНИ

 НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈЕ:

Спортски савез Ћуприје

АПЛИКАЦИОНИ ФОРМУЛАР

Образац 1

Република Србија

ОПШТИНА ЋУПРИЈА



108546221

Адам Рошковић, Благоја Паровића 1/16,adam.roskovic86@gmail.com, 062/276825

ССЋ

Ћуприја 35230, Булевар војске бр. 1

062/276-825

sportskisavezcuprije@gmail.com          info@ssc.org.rs

www.ssc.org.rs

170-0030021422001-47  Уникредит банка

Скраћени назив

Седиште и адреса

Број телефона

И-мејл

Интернет страна 

Број текућег рачуна и назив банке

ДЕО 1

1. ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ПОДНОСИОЦУ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА 

Број телефона

И-мејл

НАПОМЕНА: Годишње програме наведене у овом обрасцу подноси Спортски савез Ћуприје, сходно члану 138. став 5. 

Закона о спорту.

2. ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ НОСИОЦУ ПРОГРАМА

Интернет страна 

Особа за контакт (име, презиме, адреса, 

мејл, телефон, мобилни телефон)

Спортски савез Ћуприје

Ћуприја 35230, Булевар војске бр. 1

062/276-825

Пун назив

Седиште и адреса

sportskisavezcuprije@gmail.com          info@ssc.org.rs

www.ssc.org.rs

Адам Рошковић, Благоја Паровића 1/16,adam.roskovic86@gmail.com, 062/276825

Спортски савез Ћуприје

Број текућег рачуна (наменског) за 

финансирање годишњих програма и 

назив и адреса банке

840-0000018782763-12 Управа за трезор МФ

Порески идентификациони број (ПИБ)

Особа за контакт (име, презиме, адреса, 

мејл, телефон, мобилни телефон)

Пун назив



Р

К

Р

К

Р

К

Р

К

К

К

Р

I-09-VI/XI/15 10.11.2015 500 РСД

К

К

Р

Савез, све гране спорта

Спортски савез

Агенција за привредне регистре ( АПР ) Београд

БС 2003/2014 од 02.06. 2014

Драган Здравковић, председник савеза, 30.06. 2016,4 године, Сење бб, 065/2126348, 

draganzdravkovic39@gmail.com

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

Одлука о висини чланарине (број 

одлуке, датум одлуке о висини 

чланарине и висина чланарине)

Број регистрованих и број 

категорисаних спортских стручњака  (по 

категоријама)

Број регистрованих и број 

категорисаних спортиста (по 

категоријама) 

Укупан број чланова (по категоријама)

Грана/област  спорта

Ранг гране спорта у Националној 

категоризацији  спортова

Драган Здравковић, председник савеза, 30.06. 2016, 4 године, Сење бб, 065/2126348, 

draganzdravkovic39@gmail.com

Број регистрованих жена спортиста

Р

Р

Р

К

Р

Р

К

редовни чланови32

К



Р

К

Р

К

Р

К

Не

12735/2 од 24.04.2015
Број под којим је организација уписана у 

матичној евиденцији и датум уписа

2.400.000,00

1.750.210,00

ДОНАТОРИ - 

СПОНЗОРИ - 

Датум одржавања последње Изборне 

скупштине

Датум одржавања последње седнице 

Скупштине

Број регистрованих и број 

категорисаних спортских стручњака  (по 

категоријама)

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 

Да ли организација има блокаду рачуна, 

пореске дугове или дугове према 

организацијама социјалног осигурања

Не

Не

Укупан број запослених

443.950,00СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ

ОПШТИНА ЋУПРИЈА

ОСТАЛИ ИЗВОРИ

Укупни приходи у претходној години 

Да ли  постоје ограничења у коришћењу 

имовине и обављању делатности (стечај,  

ликвидација, забрана обављања 

делатности)

Укупни приходи у претходној години из 

јавних прихода (сви извори), укључујући 

и јавна предузећа и друге организације 

којима је оснивач Република Србија, АП 

и ЈЛС

Планирани приходи у текућој години по 

свим изворима

2 запослена

30.06.2016

30.05.2019.

2.522.864,00

Не



4)                физичко васпитање деце предшколског узраста и школски спорт (унапређење физичког 

вежбања, рад школских спортских секција и друштава, општинска, градска и међуопштинска 

школска спортска такмичења и др.) – члан 137. став 1. тачка 5);

5)                делатност организација у области спорта са седиштем на територији јединице локалне 

самоуправе које су од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе – члан 137. став 1. тачка 8);

6)                едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у систему спорта 

о питањима битним за одговарајуће бављење спортским активностима и делатностима – члан 137. 

став 1. тачка 12);

7)                периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних информација за 

адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на територији јединице локалне 

самоуправе, истраживачко-развојни пројекти и издавање спортских публикација – члан 137. став 1. 

тачка 13);

8)                унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије јединице локалне 

самоуправе и подстицање запошљавања висококвалификованих спортских стручњака и врхунских 

спортиста – члан 137. став 1. тачка 14).

НАПОМЕНА: Када носилац програма подноси више годишњих програма, за сваку област потреба и интереса 

грађана под тачкама 1)–10) попуњавају се посебно само делови 2 и 3 обрасца и слажу се по тачкама 1)–10). 

Заједнички део апликационог формулара су делови 1, 4 и 5.

ДЕО 2/1

1. Област/и потреба и интереса грађана у области спорта на коју се програм односи (заокружити 

област на коју се предлог програма односи) :

ГОДИШЊИ ПРОГРАМИ

1)                подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно бављења грађана 

спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом – члан 137. став 1. тачка 1);

2)                организација спортских такмичења од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе – члан 

137. став 1. тачка 3);

3)                учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у домаћим и 

европским клупским такмичењима – члан 137. став 1. тачка 5);



-

-

-

-

1.     Назив програма 

Редовне активности Спортског савеза Ћуприје у 2020.

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

3.     Средства из буџета општине

4.      Кратак садржај (опис) програма – укратко представити циљеве програма и циљне групе које ће програм 

обухватити.

Седиште Спортског савеза Ћуприје Булевар војске бр. 1

Општина Ћуприја, 13. октобар бр. 7

Соклоски дом Ћуприја

Базени Славија, у природи и сл.

Укупни трошкови 

програма

1
подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно 

бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са 

инвалидитетом – члан 137. став 1. тачка 1);

Програм у области (из 2/1): 

% укупних трошкова које 

финансира општина
Средства буџета општине

79,77%1.750.210,002.194.160,00

5.     Детаљан опис активности којима ће се програм реализовати – навести хронолошки све активности 

које ће се реализовати у оквиру програма

Програмом се спроводе следеће активности: редован рад Савеза у смислу одржавања седеница Скупштине савеза, 

седнице Управног и Надзорног одбора, којима су одредбама новог Закона о спорту у многоме пренете надлежности за 

текући рад савеза . Сарадња са телима општине Ћуприја у домену спорта на изради потребних нормативних аката и 

осталих докумената. Рад на спровођењу стратегије развоја спорта на територији општине Ћуприја. Спортско лето, 

контрола носиоца програма

ДЕО 2/2

Седнице Скупштине, Управног и Надзорног одбора Спортског савеза Ћуприје

Административни послови савеза ( завођење, израда дописа и др. писмена и сл. ), ПУБЛИКАЦИЈА,ЕДУКАЦИЈА



Посета сајму спорта који се одржава сваке године на крају године, АНКЕТИРАЊЕ, ХУМАНИТАРАН РАД

БИЦИКЛИЈАДА ТРАЈАЊЕ ДВА ДАНА, 100-150 УЧЕСНИКА АКТИВНОСТ НА ПРОМОЦИЈИ СПОРТА И ЗАБАВЕ

ИГРЕ НА ВОДИ АКТИВНОСТ НА ПРОМОЦИЈИ СПОРТА И ЗАБАВЕ

СПОРТСКИ ПИКНИК, ОКО 100 УЧЕСНИКА АКТИВНОСТ НА ПРОМОЦИЈИ СПОРТА И ЗАБАВЕ

Израда извештаја ( периодичних и завршних ) у вези са програмима Спортског савеза Ћуприје

Израда извештаја Министарству омладине и спорта у вези са одобреним програмима чланова Спортског савеза Ћуприје

СПОРТСКО ЛЕТО 2020 ( јул и авуст 8-10 активности )

ФУТСКОЦКЕ ТРАЈАЊЕ НЕДЕЉУ ДАНА, ПРЕКО 20 ЕКИПА, АКТИВНОСТ НА ПРОМОЦИЈИ СПОРТА И ЗАБАВЕ

БАДМИНТОН АКТИВНОСТ НА ПРОМОЦИЈИ СПОРТА И ЗАБАВЕ

ПОМОЋ ЧЛАНОВИМА САВЕЗА У ОРГАНИЗАЦИЈИ МАНИФЕСТАЦИЈА У ОКВИРУ СПОРТСКОГ ЛЕТА

СЕОСКЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ СВА СЕЛА ( 16 ) АКТИВНОСТ НА ПРОМОЦИЈИ СПОРТА И ЗАБАВЕ

Контрола реализације програма, носиоца предлога програма тј. удружења из области спорта-потписница уговора

Сарадња са органима општине Ћуприје на изради, спорвођењу и изменама и допунама правних аката у домену спорта



6.1. Време почетка реализације 

6.2. Време завршетка реализације 

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

X X X X

X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X

X X X X

X X

X

X X X

X X

X X

X X

X X

(означавање се врши са X)

СПОРТСКО ПРЕДАВАЊЕ Спортски савез Ћуприје

ЕДУКАЦИЈА Спортски савез Ћуприје

Спортски савез Ћуприје

Спортски савез Ћуприје

Спортски савез Ћуприје

Спортски савез Ћуприје

Израда извештаја Министарству 

омладине и спорта у вези са 

одобреним програмима чланова 

Спортског савеза Ћуприје

Спортски савез Ћуприје

Посета сајму спорта који се одржава 

сваке године на крају године 
Спортски савез Ћуприје

СПОРТСКО ЛЕТО 2020 ( јул и авуст 

8-10 активности )
Спортски савез Ћуприје

6.3. Активности/програмске целине по месецима

Учесник

Спортски савез Ћуприје

НАЗИВ

01.01.2020

31.12.2020

7.     Учесници у реализацији програма:

7.1. Руководилац програма (име, презиме, звање, функција, досадашње искуство)

Адам Рошковић, дипломирани правник, стручне службе савеза, 4 године

Спортски савез Ћуприје

Сарадња са органима општине 

Ћуприје на изради, спорвођењу и 

изменама и допунама правних аката 

у домену спорта
Контрола реализације програма, 

носиоца предлога програма тј. 

удружења из области спорта-

потписница уговора

Израда извештаја ( периодичних и 

завршних ) у вези са програмима 

Спортског савеза Ћуприје

Спортски савез Ћуприје

6.     Време реализације програма и динамика реализације (трајање и план активности) :

ДОДЕЛА НАГРАДА НАЈБОЉИМА

АНКЕТИРАЊЕ

Седнице Скупштине, Управног и 

Надзорног одбора Спортског савеза 

Ћуприје

Административни послови савеза ( 

завођење, израда дописа и др. 

писмена и сл. )



1.

2.

3.

4.

5.

Резултате је веома тешко дефинисати, јер се рад савеза не базира на такмичарском нивоу. Једино како би се резултат 

могао описати, јесте да се наведене активности спроведу и на тај начин оправдали наше постојање. Едукација, Праћење 

рада, дизање свести код грађанстава и сл.

9.1.   Како ће се пратити реализација програма?

7.2. Број учесника (укупан број и број по категоријама)

3 учесника, Драган Здравковић председник савеза, Снежана Јовановић координатор за школски спорт и Адам Рошковић 

стручне службе савеза, ЧЛАНОВИ САВЕЗА, ГРАЂАНСТВО ЋУПРИЈЕ

7.3. Тим који се предлаже за реализацију програма  (по функцијама) 

7.4. Организације партнери  (опис партнера)  и разлози за предложену улогу сваког партнера

8.     Очекивани резултати програма:

8.1.   Опис опште сврхе која се жели постићи реализацијом програма

8.2.   Опис резултата – резултати ( користи које настају као последица успешно изведених активности);  утицај 

на циљне групе; публикације и остали производи; могућност понављања

Снежана Јовановић, координатор за школски спорт

Драган Здравковић, председник савеза

ЧЛАНОВИ САВЕЗА

Седнице-законски оквир за функционисање савеза, праћење рада чланова, извештавање

Евалуација програма ће бити и унутрашња и спољашња. Одредбама Закона о спорту, чланови Надзорног одбора савеза, 

који прате и контролишу рад савеза, морајубити истакнути спортски радници који нису ни у Скупштини савеза ни у управи 

савеза, тако да ће на тај начин унутрашња евалуација бити објективна, коректна и непристрасна. Што се тича пак 

спољашње евалуације, савез свакодневно прати рад својих чланова, те их на тај начин и контролише.

9.     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) :

Спортско лето- за све, масовност бављења спортом

Трибина- за све, значај бављења спортом, едукација, информисање, анкетирање

Координација- стручна помоћ и сарадња

СЦ Ада Ћуприја

Општина Ћуприја

Спортски савез Србије, са којим имамо итекако добру сарадњу која проистиче из законске обавезе.

Адам Рошковић, стручне службе савеза



Спонзори (који)

Донатори (који)

Волонтерски рад. Закључили смо да је база волонтера, која би била доступна у сваком тренутку има итекако велики 

значај.

9.2.   Како ће се пратити наменско коришћење средстава?

9.3.   План евалуације – које ће се процедуре за процену успешности програма користити (са становишта ефикасности, 

успешности, утицаја, релевантности и одрживости) – ко ће радити евалуацију, када, шта се оцењује, шта ће се, како и зашто 

пратити и оцењивати; индикатори успешности реализације програма?

10.     Финансијски план програма, по изворима прихода и врстама трошкови:

Планирана средстваИЗВОРИ ПРИХОДА

Општина 1.750.210,00

10.3. Финансијски план програма

10.1. Укупна вредног програма 

10.2.  Нефинансијско учешће носиоца програма 

Одредбама Правилника ... Предвиђено је квартално извештавање као и израда завршног извештаја о реализацији 

програма, тако да че на тај начин бити наменско усмеравање одобрених новчаних износа. Такође кроз рад Надзорног 

одбора биће контролисан рад и наменско коришћење одобрених средстава

Индикатори су очигледни. Како је са нетакмичарског карактера савеза тешко утврдити успешност његовог рада, многи 

други фактори показују оправданост његовог постојања. 

2.194.160,00

445.950,00

Надлежни спортски савез

2.196.160,00УКУПНИ ПРИХОДИ

Сопствена средства

Потребна средства за реализацију програма



УКУПНО

159.950,00

249.250,00

85.000,00

0,00

75.000,00

60.000,00

178.000,00

58.000,00

0,00

20.000,00

110.000,00

0,00

1.001.460,00

30.000,00

30.000,00

0,00

10.000,00

32.000,00

0,00

0,00

67.500,00

10.000,00

Директни трошкови

12. здравствени прегледи спортиста и медицинска едукација

4. трошкови котизације за учешће на такмичењу

5. трошкови изнајмљивања простора  

6. трошкови изнајмљивања опреме и реквизита

13. трошкови зараде лица запослених на реализацији програма 

(бруто зарада)

14. набавка стручне литературе 

8. финансијске услуге (банкарске и књиговодствене)

9. трошкови новчаних накнада спортистима

10. маркетинг и набавка пропагандног материјала

11. штампање публикација и материјала

32.000,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

1.001.460,00

30.000,00

30.000,00

0,00

10.000,00

67.500,00

0,00

58.000,00

0,00

20.000,00

110.000,00

158.000,00

58.000,00

0,00

0,00

90.000,00

42.500,00

2.000,00

УКУПНО

159.950,00

249.250,00

85.000,00

8.000,00

60.000,00

206.750,00

75.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

7.000,00

1.001.460,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

22.000,00

Средства из других 

извора

Средства из 

буџета општине

99.950,00

42.500,00

10.000,00

7. хонорари лица која учествују у реализацији програма

0,00

0,00

10.000,00

25.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

65.000,00

60.000,00

20.000,00

0,00

0,00

25.000,00

0,00

75.000,00

60.000,00

178.000,00

3. трошкови смештаја и исхране

1. трошкови путовања (превоз) за спортисте и спортске 

стручњаке који непосредно учествују у реализацији програма 

Укупни трошкови за реализацију програма:

2. трошкови куповине спортске опреме (дресови, тренерке, торбе, 

лопте и др.) и реквизита

ВРСТА ТРОШКОВА

21. набавка канцеларијске опреме (компјутер, телефон, штампач, 

телевизор, пројектор и сл.) неопходне за реализацију програма

22. набавка канцеларијског материјала неопходног за реализацију 

програма (оловке, папир и др.)

15. школарине и стручно оспособљавање, као и котизације за 

учешће у стручном усавршавању  спортским стручњацима и 

стручњацима у спорту

16. чланске обавезе према  надлежном националном спортском 

савезу

17. трошкови обезбеђења и лекарске службе на такмичењу

18. набавка пехара, медаља, диплома и сл.

19. дневнице спортиста и спортских стручњака који учествују на 

припремама, односно спортском такмичењу

20. дневнице других лица која учествују у реализацији програма



0,00

2.176.160,00

0,00

18.000,00

18.000,00

2.194.160,00

Редни број рате

1. рата

2. рата

3. рата

4. рата

Индиректни трошкови носиоца програма (максимално 15% од оправданих директних 

трошкова)

Без такмичења јер је реч о територијалном спортском савезу

437.552,50

Датум Износ

2.176.160,00

1.750.210,00

0,00

1.735.210,00

0,000,00

18.000,00

18.000,00

2.194.160,00

0,00

Пре свега базирамо маеркетинг кроз нашу ФБ страну и кроз сајт савеза. Све употпуњујемо сликама са терена и наравно 

уско сарађујемо са локалним медијима, Телевизија Поморавље и радио станице Радио Дак и Хореум Марги. Поред тога 

редовно обавештавамо и остале медијске куће о нашим активностима.Наравно израђује се  једна врста билтена који би 

садржао све активности које спроводи савез али и остали чланови.

0,00

3.000,00

3.000,00

443.950,00

15.000,00

0,00

440.950,00

15.000,00

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

организације спортског такмичења)

1.     Како ће реализовање програма бити медијски подржано

437.552,50

10.4. Динамички план коришћења средстава (динамика исплате средстава)

15.04.2020 437.552,50

15.01.2020

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.

1.750.210,00УКУПНО:

15.07.2020 437.552,50

15.10.2020

УКУПНО

Укупни индиректни трошкови

23. трошкови котизације за организацију спортског такмичења

Укупни оправдани директни трошкови

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.)



Место и датум: 

                             

               

Напомињемо да је свест о значају бављења спортом, упознавање и едукација око правног оквира бављења спортом, 

праћење рада чланова савеза, афирмација спорта у општини су примарног карактера. На добром смо путу који је 

дуготрајан , напоран али са циљем који није недостижан. Захвалили бисмо се на досадашњој помоћи а све надајући се да 

смо на заједничком задатку и да ћемо у будућности имати овакву сарадњу. СПОРТСКИ ПОЗДРАВ

30.05.2019

НОСИЛАЦ ПРОГРАМА

(овлашћено лице)

М.П.

3.     Посебне напомене:

Ћуприја



Носилац програма: 

Бр.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

2

3

                                       

Напомене

СПОРТСКИ САВЕЗ ЋУПРИЈЕ

X

прегледи података

OP ОБРАЗАЦ

Други прилози

копија решења о регистрацији 

организације

три примерка обрасца предлога програма

одлука територијалног Спортског савеза 

(подносиоца програма)   о утврђивању 

предлога годишњих програма 

копија решења о додели ПИБ-а (ако ПИБ 

није садржан у решењу о регистрацији)

потврда надлежног националног гранског 

спортског савеза о чланству спортске 

организације

последњи извод у 2018.години

књига чланова

X

анализе, студије

копија годишњег извештаја и завршног 

рачуна за претходну годину 

писмо о намерама од издавача или 

медијских кућа уколико је програмом 

предвиђено бесплатно штампање или 

објављивање одређених промотивних 

материјала

изјава да не постоје препреке из члана 118. 

став 5. и члана 133. став 5. Закона о спорту

X

X

X

календар такмичења надлежног спортског 

савеза 

X

ЦД са предлогом програма

копије уговора о отварању наменског 

рачуна

копија статута

X

X

X

ПРИЛОЗИ УЗ ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА

ДЕО 3

X

X

X

X

одлука надлежног органа носиоца 

програма о утврђивању предлога 

годишњег програма

изјава о партнерству попуњена и 

потписана од стране свих партнера у 

програму

X

X

Носилац 

програма 

(означити 

X)

Врста прилога (обавезни)

пропратно писмо

ПОТПИС ПОДНОСИОЦА

ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА

М.П.



-              Из буџета општине Ћуприја финансирају се само програми спортских организација које су чланови надлежних 

националних гранских спортских савеза.

-              Трошкови реализације програма морају бити у оквиру сваке ставке раздвојени на подтрошкове, према врсти, са 

међузбиром (нпр. 1. путни трошкови – 1.1. путни трошкови у земљи, 1.2. путни трошкови у иностранству, 1.3. дневнице у 

земљи, 1.4. дневнице у иностранству, међузбир Путни трошкови).

-              Обавезно треба поштовати форму при попуњавању обрасца (немојте брисати, мењати редослед питања и сл.). 

Програм треба написати тако да се у обрасцу одговара на постављена питања – ништа се не „подразумева“.

-              Образац треба попунити фонтом ариал 10, без прореда. Једино дозвољено одступање је болд или италик, ако се 

нађе за потребно.

-              Организација у области спорта која је проглашена за организацију од посебног значаја за општину Ћуприја подноси 

један годишњи програм за све активности које се обављају у оквирима потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. 

Закона о спорту, односно у делу 2/1 заокружује тачку 5), а у оквиру дела 2/2 тачку 5,   наводи све активности које планира да 

реализује, подељене по програмским целинама,  независно од тога да ли су оне обухваћене и другим потребама и интересима 

грађана у области спорта за које се подносе годишњи или посебни програми у складу са Правилником о финансирању програма 

којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Ћуприја.

-              За набавку добара и услуга потребних за реализацију програма мора се планирати спровођење јавне набавке у складу са 

законом.

УПУТСТВА: 

-              При креирању програма и попуњавању обрасца треба водити рачуна да програм мора да испуњава услове и 

критеријуме из члана 118. Закона о спорту („Службени  гласник РС”, број 10/16), услове и критеријуме из Правилника о 

финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта („Службени гласник РС”, број 64/16) и 

Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Ћуприја  

(„________”, бр. ___/___).

-              Предлог програма треба да прати пропратно писмо у коме се наводе најосновније информације о организацији и 

предложеном програму (назив, временско трајање, финансијски износ тражених средстава). Пропратно писмо потписује лице 

овлашћено за заступање организације.

ДЕО 5

-              У оквиру предлога годишњег програма  предложе се и програм активности за које се подноси посебан програм, али ако 

тај програм буде одобрен, носилац програма не може у истој области општег интереса из Закона о спорту подносити посебне 

програме и по јавном позиву.

-              За сваку област потреба и интереса грађана из Дела 2/1 попуњава се посебан образац. У оквиру обрасца у делу 2/2 

тачка 5 (детаљан опис активности) посебно се означавају и приказују самосталне програмске целине (на пример, код програма 

припрема и учешћа на спортским такмичењима посебно се приказују припреме а посебно учешће на такмичењу, и то посебно за 

свако такмичење у коме се учествује), укључујући и самосталне програмске целине које се састоје из активности повезаних са 

спортом деце.

-              Образац обавезно потписати плавом хемијском или пенкалом и ставити печат.



Место и датум: 

                             

                   

 

Ћуприја 30.05.2019

ИЗЈАВА: 

1.     Изјављујем да смо упознати и сагласни да надлежни орган општине Ћуприја  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 надлежни орган општине Ћуприја 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. 

  НОСИЛАЦ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА

 (лице овлашћено за заступање)М.П.

РУКОВОДИЛАЦ ПРОГРАМА 



ПРЕДЛОГ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА 

ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА

КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА 

У 2019. ГОДИНИ

 НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈЕ:

ОАК МОРАВА ЋУПРИЈА - РЕДОВНО ФИНАНСИРАЊЕ

АПЛИКАЦИОНИ ФОРМУЛАР

Образац 1

Република Србија

ОПШТИНА ЋУПРИЈА



107557389

Драган Здравковић,Београд-Церски венац 14/24,draganzdravkovic39@gmail.com   065/212-63-

48

ОАК"МОРАВА"

ЋУПРИЈА,ЦАРА ЛАЗАРА бб

draganzdravkovic39@gmail.com,snezanajovanovic39@gmail.com

УНИКРЕДИТ БАНКА  170-30019810000-18

Скраћени назив

Седиште и адреса

Број телефона

И-мејл

Интернет страна 

Број текућег рачуна и назив банке

ДЕО 1

1. ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ПОДНОСИОЦУ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА 

Број телефона

И-мејл

НАПОМЕНА: Годишње програме наведене у овом обрасцу подноси Спортски савез Ћуприје, сходно члану 138. став 5. 

Закона о спорту.

2. ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ НОСИОЦУ ПРОГРАМА

Интернет страна 

Особа за контакт (име, презиме, адреса, 

мејл, телефон, мобилни телефон)

СПОРТСКИ САВЕЗ ЋУПРИЈЕ

ЋУПРИЈА,БУЛЕВАР ВОЈСКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 1

АДАМ РОШКОВИЋ 062/276825

Пун назив

Седиште и адреса

sportskisavezcuprije@gmail.com

www.ssc.org.rs

ЗДРАВКОВИЋ ДРАГАН,Церски венац 14/24,draganzdravkovic39@gmail.com,0652126348  

АДАМ РОШКОВИЋ 062/276825

ОАК "МОРАВА" ЋУПРИЈА

Број текућег рачуна (наменског) за 

финансирање годишњих програма и 

назив и адреса банке

ТРЕЗОР  840-22206763-21

Порески идентификациони број (ПИБ)

Особа за контакт (име, презиме, адреса, 

мејл, телефон, мобилни телефон)

Пун назив



Р

К

Р

К ПРОФИ ЛИЦЕНЦА

МАРКО РИСТИЋ
Р

К ОСНОВНА ЛИЦЕНЦА

ДРАГАН ЗДРАВКОВИЋ
Р

К ПРОФИ ЛИЦЕНЦА

К

6

К

МЛ.ПИОНИРИ-КЕ

АТЛ.ШКОЛЕ

Р 10

10

15.12.2017 800,00

К

СТ.ЈУНИОРИ-КЕ

14

К

СТ.ПИОНИРИ-КЕ
Р

АТЛЕТИКА

ПРВА

АСС(02-387 од 26.06.2012) АПР(БС 13348/2012 од 21.05.2012) РС (мин.фин.0001350660) 

МИН.ОМЛ.и СПОР.(661-02-861/2008 од 19.06.2008)

Драган Здравковић,Београд-Церски венац 14/24,draganzdravkovic39@gmail.com   065/212-63-

48

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

Одлука о висини чланарине (број 

одлуке, датум одлуке о висини 

чланарине и висина чланарине)

Број регистрованих и број 

категорисаних спортских стручњака  (по 

категоријама)

Број регистрованих и број 

категорисаних спортиста (по 

категоријама) 

Укупан број чланова (по категоријама)

Грана/област  спорта

Ранг гране спорта у Националној 

категоризацији  спортова

Драган Здравковић,Београд-Церски венац 14/24,draganzdravkovic39@gmail.com   065/212-63-

48

Број регистрованих жена спортиста

СНЕЖАНА ЈОВАНОВИЋ

Р 3

1

МЛ.ЈУНИОРИ-КЕ
Р 4

СЕНИОРИ-КЕ

Р 4

К

10

10

Р

Р

К

3СЕНИОРИ-КЕ

СТ.ЈУНИОРИ-КЕ

МЛ.ЈУНИОРИ-КЕ

4

4

6СТ.ПИОНИРИ-КЕ

МЛ.ПИОНИРИ-КЕ

АТЛ.ШКОЛЕ

К

1



Р

К

Р

К

Р

К

НЕ

8173/2
Број под којим је организација уписана у 

матичној евиденцији и датум уписа

950.000,00 (БУЏЕТ) 130.100,00 (САМ.СРЕДСТВА)

1.785.800,00

ДОНАТОРИ - 

СПОНЗОРИ - 

Датум одржавања последње Изборне 

скупштине

Датум одржавања последње седнице 

Скупштине

Број регистрованих и број 

категорисаних спортских стручњака  (по 

категоријама)

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 

Да ли организација има блокаду рачуна, 

пореске дугове или дугове према 

организацијама социјалног осигурања

НЕ

НЕ

Укупан број запослених

411.000,00СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ

ОПШТИНА ЋУПРИЈА

ОСТАЛИ ИЗВОРИ

Укупни приходи у претходној години 

Да ли  постоје ограничења у коришћењу 

имовине и обављању делатности (стечај,  

ликвидација, забрана обављања 

делатности)

Укупни приходи у претходној години из 

јавних прихода (сви извори), укључујући 

и јавна предузећа и друге организације 

којима је оснивач Република Србија, АП 

и ЈЛС

Планирани приходи у текућој години по 

свим изворима

НЕМА

01.04.2012

14.05.2019

1.080.100,00

НЕ



4)                физичко васпитање деце предшколског узраста и школски спорт (унапређење физичког 

вежбања, рад школских спортских секција и друштава, општинска, градска и међуопштинска 

школска спортска такмичења и др.) – члан 137. став 1. тачка 5);

5)                делатност организација у области спорта са седиштем на територији јединице локалне 

самоуправе које су од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе – члан 137. став 1. тачка 8);

6)                едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у систему спорта 

о питањима битним за одговарајуће бављење спортским активностима и делатностима – члан 137. 

став 1. тачка 12);

7)                периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних информација за 

адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на територији јединице локалне 

самоуправе, истраживачко-развојни пројекти и издавање спортских публикација – члан 137. став 1. 

тачка 13);

8)                унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије јединице локалне 

самоуправе и подстицање запошљавања висококвалификованих спортских стручњака и врхунских 

спортиста – члан 137. став 1. тачка 14).

НАПОМЕНА: Када носилац програма подноси више годишњих програма, за сваку област потреба и интереса 

грађана под тачкама 1)–10) попуњавају се посебно само делови 2 и 3 обрасца и слажу се по тачкама 1)–10). 

Заједнички део апликационог формулара су делови 1, 4 и 5.

ДЕО 2/1

1. Област/и потреба и интереса грађана у области спорта на коју се програм односи (заокружити 

област на коју се предлог програма односи) :

ГОДИШЊИ ПРОГРАМИ

1)                подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно бављења грађана 

спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом – члан 137. став 1. тачка 1);

2)                организација спортских такмичења од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе – члан 

137. став 1. тачка 3);

3)                учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у домаћим и 

европским клупским такмичењима – члан 137. став 1. тачка 5);



-

-

-

-

1.     Назив програма 

РЕДОВНО ФИНАНСИРАЊЕ

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

3.     Средства из буџета општине

4.      Кратак садржај (опис) програма – укратко представити циљеве програма и циљне групе које ће програм 

обухватити.

БРАНА ПОРЕД МОРАВЕ,ПУТЕВИ КА СЕЊУ И БАТИНЦУ

СПОРТСКА ХАЛА И СОКОЛСКИ ДОМ

СВА ОТВОРЕНА И ЗАТВОРЕНА АТЛЕТСКА БОРИЛИШТА

Укупни трошкови 

програма

3 учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у 

домаћим и европским клупским такмичењима – члан 137. став 1. тачка 5);

Програм у области (из 2/1): 

% укупних трошкова које 

финансира општина
Средства буџета општине

81,29%1.785.800,002.196.800,00

5.     Детаљан опис активности којима ће се програм реализовати – навести хронолошки све активности 

које ће се реализовати у оквиру програма

Рад у атлетском клубу обухвата узраст деце не млађе од седам година.Акценат је на редовном бављењу физичким 

активностима ради здравијег и квалитетнијег живота а посебан успех је ако неко од њих заволи атлтику,остане у њој и 

касније постиже запажене резултате.Размишља се о окупљању рекреативних тркача под окриље клуба. 

ДЕО 2/2

тренинзи који се одржавају свакодневно (пауза је само недењом уколико нема такмичења)



рад на популаризацији атлетике у школама.

рад са децом предшколског узраста превасходно да би се иста укључила у редовно бављење физчким активностима.

такмичења по календару АСС и АСЦС,учешћа на такмичењима у земљи и иностранству која нису у календару АСС и АСЦС

одлазак на припреме како у организацији АСС тако и у организацији клуба.



6.1. Време почетка реализације 

6.2. Време завршетка реализације 

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

X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X

X X X X X

X X X X X X X X X X X X

(означавање се врши са X)

ТРЕНЕРИ ОАК

6.3. Активности/програмске целине по месецима

Учесник

ТРЕНЕРИ ОАК

НАЗИВ

01.01.2019

31.12.2019

7.     Учесници у реализацији програма:

7.1. Руководилац програма (име, презиме, звање, функција, досадашње искуство)

ТРЕНЕРИ ОАКПРИПРЕМЕ

ДЕЧИЈА АТЛЕТИКА

ТРЕНЕРИ ОАК

6.     Време реализације програма и динамика реализације (трајање и план активности) :

ТРЕНИНЗИ

ТАКМИЕЊА



1.

2.

3.

4.

5.

Атлетика је бренд нашег града.У задњих неколико година постижемо значајне резултате.Алекса Милановић је један од 

наших најбољих тркача иако има само 17 година.Већ трећу годину заредом испуњава норму и учествује на великим 

такмичењима(2017-ЂЕР-EYOF,2018-ЂЕР- ПРВЕНСТВО ЕВРОПЕ ЗА МЛ- ЈУНИОРЕ-2019-БАКУ-EYOF)

7.2. Број учесника (укупан број и број по категоријама)

Драган Здравковић,председик и тренер ОАК"Морава".Двадесетогодишње тренерско искуство и десетогодишње искуство 

руковођења клубом.

Тренутно у погону мамо око 30-ак регистрованих атлетичара.У клубу раде три лиценцирана тренера.Два са профи 

лиценцом(Драага Здравковић и Снежана Јовановић) и један са основном лиценцом(Марко Ристић)

7.3. Тим који се предлаже за реализацију програма  (по функцијама) 

7.4. Организације партнери  (опис партнера)  и разлози за предложену улогу сваког партнера

8.     Очекивани резултати програма:

8.1.   Опис опште сврхе која се жели постићи реализацијом програма

8.2.   Опис резултата – резултати ( користи које настају као последица успешно изведених активности);  утицај 

на циљне групе; публикације и остали производи; могућност понављања

Драган Здравковић - председник клуба и тренер у клубу.

Снежана Јовановић - тренер у клубу и координатор за школски спорт у ССЋ

АТЛЕТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

Освајање медаља на готово свим нивоима такмичења(од атлетскх школа до сениора)

9.     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) :

Изузртна организација традиционалне уличне трке 

Активно учешће у АСС (Драган Здравковић члан стручног штаба АСС)

СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

ОПШТИНА ЋУПРИЈА

СПОРТСКИ САВЕЗ ЋУПРИЈЕ

Марко Ристић - тренер у клубу

УО клуба,пријатељи клуба и заинтересовани родитељи.



Спонзори (који)

Донатори (који)

9.1.   Како ће се пратити реализација програма?

9.2.   Како ће се пратити наменско коришћење средстава?

9.3.   План евалуације – које ће се процедуре за процену успешности програма користити (са становишта ефикасности, 

успешности, утицаја, релевантности и одрживости) – ко ће радити евалуацију, када, шта се оцењује, шта ће се, како и зашто 

пратити и оцењивати; индикатори успешности реализације програма?

10.     Финансијски план програма, по изворима прихода и врстама трошкови:

Планирана средстваИЗВОРИ ПРИХОДА

Општина 1.785.800,00

10.3. Финансијски план програма

Реализацију програма пратиће УО клуба,ССЋ и надлежне комисије локалне самоуправе

10.1. Укупна вредног програма 

10.2.  Нефинансијско учешће носиоца програма 

Поред УО клуба наменско коришћење средстава пратиће комисија за спорт или буџетски инспектор

2.196.800,00

411.000,00

Надлежни спортски савез

2.196.800,00УКУПНИ ПРИХОДИ

Сопствена средства

Потребна средства за реализацију програма



УКУПНО

409.800,00

179.000,00

225.000,00

50.000,00

0,00

30.000,00

630.000,00

28.000,00

300.000,00

0,00

40.000,00

20.000,00

0,00

20.000,00

81.000,00

28.000,00

20.000,00

43.000,00

25.000,00

Директни трошкови

12. здравствени прегледи спортиста и медицинска едукација

4. трошкови котизације за учешће на такмичењу

5. трошкови изнајмљивања простора  

6. трошкови изнајмљивања опреме и реквизита

13. трошкови зараде лица запослених на реализацији програма 

(бруто зарада)

14. набавка стручне литературе 

8. финансијске услуге (банкарске и књиговодствене)

9. трошкови новчаних накнада спортистима

10. маркетинг и набавка пропагандног материјала

11. штампање публикација и материјала

43.000,00

25.000,00

20.000,00

0,00

20.000,00

81.000,00

28.000,00

20.000,00

25.000,00

28.000,00

300.000,00

0,00

40.000,00

540.000,00

4.000,00

300.000,00

0,00

20.000,00

УКУПНО

409.800,00

179.000,00

225.000,00

409.800,00

150.000,00

160.000,00

15.000,00

0,00

0,00

10.000,00

43.000,00

0,00

0,00

24.000,00

0,00

0,00

20.000,00

5.000,00

0,00

20.000,00

Средства из других 

извора

Средства из 

буџета општине

0,00

29.000,00

65.000,00

7. хонорари лица која учествују у реализацији програма

81.000,00

22.000,00

10.000,00

0,00

0,00

6.000,00

25.000,00

25.000,00

0,00

30.000,00

90.000,00

0,00

50.000,00

0,00

30.000,00

630.000,00

3. трошкови смештаја и исхране

1. трошкови путовања (превоз) за спортисте и спортске 

стручњаке који непосредно учествују у реализацији програма 

Укупни трошкови за реализацију програма:

2. трошкови куповине спортске опреме (дресови, тренерке, торбе, 

лопте и др.) и реквизита

ВРСТА ТРОШКОВА

15. школарине и стручно оспособљавање, као и котизације за 

учешће у стручном усавршавању  спортским стручњацима и 

стручњацима у спорту

16. чланске обавезе према  надлежном националном спортском 

савезу

17. трошкови обезбеђења и лекарске службе на такмичењу

18. набавка пехара, медаља, диплома и сл.

19. дневнице спортиста и спортских стручњака који учествују на 

припремама, односно спортском такмичењу



0,00

15.000,00

5.000,00

0,00

2.148.800,00

0,00

48.000,00

48.000,00

2.196.800,00

Редни број рате

1. рата

2. рата

3. рата

4. рата

Индиректни трошкови носиоца програма (максимално 15% од оправданих директних 

трошкова)

500.000,00

Датум Износ

2.148.800,00

0,00

5.000,00

1.785.800,00

0,00

1.749.800,00

0,000,00

48.000,00

48.000,00

2.196.800,00

0,00

15.000,00 5.000,00

2.000,003.000,00

0,00

У раду нас прате сви локални медији а у зависности од остварених резултата и медији ван окружења укључујући и РТС

0,00

12.000,00

12.000,00

411.000,00

36.000,00

0,00

399.000,00

36.000,00

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

организације спортског такмичења)

0,00

10.000,00

1.     Како ће реализовање програма бити медијски подржано

285.800,00

10.4. Динамички план коришћења средстава (динамика исплате средстава)

01.04.2019 500.000,00

01.01.2019

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.

1.785.800,00УКУПНО:

01.07.2019 500.000,00

01.10.2019

УКУПНО

21. набавка канцеларијске опреме (компјутер, телефон, штампач, 

телевизор, пројектор и сл.) неопходне за реализацију програма

22. набавка канцеларијског материјала неопходног за реализацију 

програма (оловке, папир и др.)

Укупни индиректни трошкови

20. дневнице других лица која учествују у реализацији програма

23. трошкови котизације за организацију спортског такмичења

Укупни оправдани директни трошкови

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.)



Место и датум: 

                             

               

15.05.2019

НОСИЛАЦ ПРОГРАМА

(овлашћено лице)

М.П.

3.     Посебне напомене:

Ћуприја



Носилац програма: 

Бр.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Напомене

ОАК"МОРАВА"

X

Други прилози

копија решења о регистрацији 

организације

три примерка обрасца предлога програма

одлука територијалног Спортског савеза 

(подносиоца програма)   о утврђивању 

предлога годишњих програма 

копија решења о додели ПИБ-а (ако ПИБ 

није садржан у решењу о регистрацији)

потврда надлежног националног гранског 

спортског савеза о чланству спортске 

организације

последњи извод у 2018.години

књига чланова

X

копија годишњег извештаја и завршног 

рачуна за претходну годину 

писмо о намерама од издавача или 

медијских кућа уколико је програмом 

предвиђено бесплатно штампање или 

објављивање одређених промотивних 

материјала

изјава да не постоје препреке из члана 118. 

став 5. и члана 133. став 5. Закона о спорту

X

X

календар такмичења надлежног спортског 

савеза 

X

X

ЦД са предлогом програма

копије уговора о отварању наменског 

рачуна

копија статута

X

X

X

ПРИЛОЗИ УЗ ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА

ДЕО 3

X

X

X

X

одлука надлежног органа носиоца 

програма о утврђивању предлога 

годишњег програма

изјава о партнерству попуњена и 

потписана од стране свих партнера у 

програму

X

X

Носилац 

програма 

(означити 

X)

Врста прилога (обавезни)

пропратно писмо



1

2

3

                                       

прегледи података

ОП образац

-              Из буџета општине Ћуприја финансирају се само програми спортских организација које су чланови надлежних 

националних гранских спортских савеза.

-              Организација у области спорта која је проглашена за организацију од посебног значаја за општину Ћуприја подноси 

један годишњи програм за све активности које се обављају у оквирима потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. 

Закона о спорту, односно у делу 2/1 заокружује тачку 5), а у оквиру дела 2/2 тачку 5,   наводи све активности које планира да 

реализује, подељене по програмским целинама,  независно од тога да ли су оне обухваћене и другим потребама и интересима 

грађана у области спорта за које се подносе годишњи или посебни програми у складу са Правилником о финансирању програма 

којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Ћуприја.

анализе, студије

-              За набавку добара и услуга потребних за реализацију програма мора се планирати спровођење јавне набавке у складу са 

законом.

УПУТСТВА: 

-              При креирању програма и попуњавању обрасца треба водити рачуна да програм мора да испуњава услове и 

критеријуме из члана 118. Закона о спорту („Службени  гласник РС”, број 10/16), услове и критеријуме из Правилника о 

финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта („Службени гласник РС”, број 64/16) и 

Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Ћуприја  

(„________”, бр. ___/___).

-              Предлог програма треба да прати пропратно писмо у коме се наводе најосновније информације о организацији и 

предложеном програму (назив, временско трајање, финансијски износ тражених средстава). Пропратно писмо потписује лице 

овлашћено за заступање организације.

X

ДЕО 5

-              У оквиру предлога годишњег програма  предложе се и програм активности за које се подноси посебан програм, али ако 

тај програм буде одобрен, носилац програма не може у истој области општег интереса из Закона о спорту подносити посебне 

програме и по јавном позиву.

-              За сваку област потреба и интереса грађана из Дела 2/1 попуњава се посебан образац. У оквиру обрасца у делу 2/2 

тачка 5 (детаљан опис активности) посебно се означавају и приказују самосталне програмске целине (на пример, код програма 

припрема и учешћа на спортским такмичењима посебно се приказују припреме а посебно учешће на такмичењу, и то посебно за 

свако такмичење у коме се учествује), укључујући и самосталне програмске целине које се састоје из активности повезаних са 

спортом деце.

ПОТПИС ПОДНОСИОЦА

ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА

М.П.



Место и датум: 

                             

                   

 

Ћуприја 15.05.2019

-              Трошкови реализације програма морају бити у оквиру сваке ставке раздвојени на подтрошкове, према врсти, са 

међузбиром (нпр. 1. путни трошкови – 1.1. путни трошкови у земљи, 1.2. путни трошкови у иностранству, 1.3. дневнице у 

земљи, 1.4. дневнице у иностранству, међузбир Путни трошкови).

-              Обавезно треба поштовати форму при попуњавању обрасца (немојте брисати, мењати редослед питања и сл.). 

Програм треба написати тако да се у обрасцу одговара на постављена питања – ништа се не „подразумева“.

-              Образац треба попунити фонтом ариал 10, без прореда. Једино дозвољено одступање је болд или италик, ако се 

нађе за потребно.

-              Образац обавезно потписати плавом хемијском или пенкалом и ставити печат.

ИЗЈАВА: 

1.     Изјављујем да смо упознати и сагласни да надлежни орган општине Ћуприја  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 надлежни орган општине Ћуприја 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. 

  НОСИЛАЦ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА

РУКОВОДИЛАЦ ПРОГРАМА 



 (лице овлашћено за заступање)М.П.



Образац 1

Република Србија

ОПШТИНА ЋУПРИЈА

ПРЕДЛОГ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА 

ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА

КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА 

У 2019. ГОДИНИ

 НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈЕ:

ОАК МОРАВА ЋУПРИЈА - УЛИЧНА ТРКА

АПЛИКАЦИОНИ ФОРМУЛАР



sportskisavezcuprie@gmail.com

ww.ssc.org.rs

ЗДРАВКОВИЋ ДРАГАН,Церски венац 14/24,draganzdravkovic39@gmail.com,0652126348  

АДАМ РОШКОВИЋ 062/276825

ОАК "МОРАВА" ЋУПРИЈА

Број текућег рачуна (наменског) за 

финансирање годишњих програма и 

назив и адреса банке

ТРЕЗОР  840-22206763-21

Порески идентификациони број (ПИБ)

Особа за контакт (име, презиме, адреса, 

мејл, телефон, мобилни телефон)

Пун назив

Интернет страна 

Особа за контакт (име, презиме, адреса, 

мејл, телефон, мобилни телефон)

СПОРТСКИ САВЕЗ ЋУПРИЈЕ

ЋУПРИЈА,БУЛЕВАР ВОЈСКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 1

АДАМ РОШКОВИЋ 062/276825

Пун назив

Седиште и адреса

Број телефона

И-мејл

НАПОМЕНА: Годишње програме наведене у овом обрасцу подноси Спортски савез Ћуприје, сходно члану 138. став 5. 

Закона о спорту.

2. ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ НОСИОЦУ ПРОГРАМА

ДЕО 1

1. ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ПОДНОСИОЦУ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА 

Скраћени назив

Седиште и адреса

Број телефона

И-мејл

Интернет страна 

Број текућег рачуна и назив банке

ОАК"МОРАВА"

ЋУПРИЈА,ЦАРА ЛАЗАРА бб

draganzdravkovic39@gmail.com,snezanajovanovic39@gmail.com

УНИКРЕДИТ БАНКА  170-30019810000-18

107557389

Драган Здравковић,Београд-Церски венац 14/24,draganzdravkovic39@gmail.com   065/212-63-

48
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СНЕЖАНА ЈОВАНОВИЋ

Драган Здравковић,Београд-Церски венац 14/24,draganzdravkovic39@gmail.com   065/212-63-

48

Број регистрованих жена спортиста

Грана/област  спорта

Ранг гране спорта у Националној 

категоризацији  спортова

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

Одлука о висини чланарине (број 

одлуке, датум одлуке о висини 

чланарине и висина чланарине)

Број регистрованих и број 

категорисаних спортских стручњака  (по 

категоријама)

Број регистрованих и број 

категорисаних спортиста (по 

категоријама) 

Укупан број чланова (по категоријама)

АТЛЕТИКА

ПРВА

АСС(02-387 од 26.06.2012) АПР(БС 13348/2012 од 21.05.2012) РС (мин.фин.0001350660) 

МИН.ОМЛ.и СПОР.(661-02-861/2008 од 19.06.2008)

Драган Здравковић,Београд-Церски венац 14/24,draganzdravkovic39@gmail.com   065/212-63-

48

15.12.2017 800,00

К

СТ.ЈУНИОРИ-КЕ

14

К

СТ.ПИОНИРИ-КЕ
Р 6

К

МЛ.ПИОНИРИ-КЕ

АТЛ.ШКОЛЕ

Р 10

10

ДРАГАН ЗДРАВКОВИЋ
Р

К ПРОФИ ЛИЦЕНЦА

К

Р

К ПРОФИ ЛИЦЕНЦА

МАРКО РИСТИЋ
Р

К ОСНОВНА ЛИЦЕНЦА

Р

К



Укупни приходи у претходној години из 

јавних прихода (сви извори), укључујући 

и јавна предузећа и друге организације 

којима је оснивач Република Србија, АП 

и ЈЛС

Планирани приходи у текућој години по 

свим изворима

НЕМА

01.04.2012

05.05.2017

550.000,00

НЕ

Укупан број запослених

274.500,00СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ

ОПШТИНА ЋУПРИЈА

ОСТАЛИ ИЗВОРИ

Укупни приходи у претходној 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 

Да ли организација има блокаду рачуна, 

пореске дугове или дугове према 

организацијама социјалног осигурања

НЕ

НЕ

Датум одржавања последње Изборне 

скупштине

Датум одржавања последње седнице 

Скупштине

Број регистрованих и број 

категорисаних спортских стручњака  (по 

категоријама)

550.000,00

1.087.500,00

ДОНАТОРИ - 

СПОНЗОРИ - 

НЕ

8173/2
Број под којим је организација уписана у 

матичној евиденцији и датум уписа

Р

К

Р

К

Р

К



2)                организација спортских такмичења од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе – члан 

137. став 1. тачка 3);

3)                учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у домаћим и 

европским клупским такмичењима – члан 137. став 1. тачка 5);

ДЕО 2/1

1. Област/и потреба и интереса грађана у области спорта на коју се програм односи (заокружити 

област на коју се предлог програма односи) :

ГОДИШЊИ ПРОГРАМИ

1)                подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно бављења грађана 

спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом – члан 137. став 1. тачка 1);

4)                физичко васпитање деце предшколског узраста и школски спорт (унапређење физичког 

вежбања, рад школских спортских секција и друштава, општинска, градска и међуопштинска 

школска спортска такмичења и др.) – члан 137. став 1. тачка 5);

5)                делатност организација у области спорта са седиштем на територији јединице локалне 

самоуправе које су од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе – члан 137. став 1. тачка 8);

6)                едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у систему спорта 

о питањима битним за одговарајуће бављење спортским активностима и делатностима – члан 137. 

став 1. тачка 12);

7)                периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних информација за 

адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на територији јединице локалне 

самоуправе, истраживачко-развојни пројекти и издавање спортских публикација – члан 137. став 1. 

тачка 13);

8)                унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије јединице локалне 

самоуправе и подстицање запошљавања висококвалификованих спортских стручњака и врхунских 

спортиста – члан 137. став 1. тачка 14).

НАПОМЕНА: Када носилац програма подноси више годишњих програма, за сваку област потреба и интереса 

грађана под тачкама 1)–10) попуњавају се посебно само делови 2 и 3 обрасца и слажу се по тачкама 1)–10). 

Заједнички део апликационог формулара су делови 1, 4 и 5.



-

-

-

-

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ - трка мора бити пријављена МУП - у Србије у законски одређеном року

ДЕО 2/2

УЛИЧНА ТРКА КОЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 12.ОКТОБРА.2020 БИЋЕ 75-ТА ПО РЕДУ (ЈУБИЛАРНА)

5.     Детаљан опис активности којима ће се програм реализовати – навести хронолошки све активности 

које ће се реализовати у оквиру програма

1.087.500,001.362.000,00

% укупних трошкова које 

финансира општина
Средства буџета општине

79,85%

Програм у области (из 2/1): 

2 организација спортских такмичења од посебног значаја за јединицу локалне 

самоуправе – члан 137. став 1. тачка 3);

Укупни трошкови 

програма

1.     Назив програма 

УЛИЧНА ТРКА "МЕМОРИЈАЛ АЛЕКСАНДАР ПЕТРОВИЋ"

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

3.     Средства из буџета општине

4.      Кратак садржај (опис) програма – укратко представити циљеве програма и циљне групе које ће програм 

обухватити.

УЛИЦА КАРАЂОРЂЕВА (ОД УЛИЦЕ ЦАРА ЛАЗАРА ДО УЛИЦЕ ИВО ЛОЛА РИБАР



КОТАКТИ СА ПОТЕНЦИЈАЛНИМ УЧЕСНИЦИМА - контакти почињу већ у августу месецу

ПРИПРЕМЕ ЗА ТРКУ-ФОРМИРАЊЕ ТИМА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ

ОДРЖАВАЊЕ ТРКЕ - као и сваке године 12.новемра.



6.1. Време почетка реализације 

6.2. Време завршетка реализације 

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

X X

X X X X X

X X

X

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА 

ОРГАНИЗАЦИЈУ

КОТАКТИ СА ПОТЕНЦИЈАЛНИМ 

УЧЕСНИЦИМА

6.     Време реализације програма и динамика реализације (трајање и план активности) :

ТРЕНЕРИ ОАК

ПРИПРЕМЕ ЗА ТРКУ-ФОРМИРАЊЕ 

ТИМА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ

ОДРЖАВАЊЕ ТРКЕ

ТРЕНЕРИ ОАК

7.     Учесници у реализацији програма:

7.1. Руководилац програма (име, презиме, звање, функција, досадашње искуство)

6.3. Активности/програмске целине по месецима

Учесник

ТРЕНЕРИ ОАК

НАЗИВ

01.09.2019

30.10.2019

ТРЕНЕРИ ОАК

(означавање се врши са X)



1.

2.

3.

4.

5.

МАРКО РИСТИЋ ТРЕНЕР ТРЕНЕР

ТИМ ВОЛОНТЕРА И ПРИЈАТЕЉА КЛУБА

ОПШТИНА ЋУПРИЈА

СПОРТСКИ САВЕЗ ЋУПРИЈЕ

АТЛЕТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

ОДРЖАВАЊЕ ВИСОКОКВАЛИТЕТНЕ АТЛЕТСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ (УЧЕШЋЕ ОКО 200-250 ТАКМИЧАРА)

9.     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) :

ВРХУНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА(ПО ПРИЗНАЊУ ГОСТИЈУ И ТАКМИЧАРА)

МАЛО ВЕЋИ БРОЈ ПОЛАЗНИКА АТЛЕТСКЕ ШКОЛЕ.

7.3. Тим који се предлаже за реализацију програма  (по функцијама) 

7.4. Организације партнери  (опис партнера)  и разлози за предложену улогу сваког партнера

8.     Очекивани резултати програма:

8.1.   Опис опште сврхе која се жели постићи реализацијом програма

8.2.   Опис резултата – резултати ( користи које настају као последица успешно изведених активности);  утицај 

на циљне групе; публикације и остали производи; могућност понављања

ДРАГАН ЗДРАВКОВИЋ ТРЕНЕР

СНЕЖАНА ЈОВАНОВИЋ ТРЕНЕР

ОДРЖАВАЊЕ НАЈСТАРИЈЕ ТРАДИЦИЈЕ (74-та година) И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ЋУПРИЈЕ КАО ГРАДА СПОРТА А ПОСЕБНО 

АТЛЕТИКЕ

7.2. Број учесника (укупан број и број по категоријама)

Драган Здравковић,председик и тренер ОАК"Морава".Двадесетогодишње тренерско искуство 

ОЧЕКУЈЕ СЕ УЧЕШЋЕ ОКО 200-300 ТАКМИЧАРА ИЗ ЗЕМЉЕ И ИНОСТРАНСТВА.ПРОГРАМ ОБУХВАТА 13 ТРКА 

УКЉУЧУЈУЋИ И ГЛАВНУ - ТРКУ СЕНИОРА НА 3000 мет.



Спонзори (који)

Донатори (који)

Потребна средства за реализацију програма

УКУПНИ ПРИХОДИ

Сопствена средства

100.000,00Надлежни спортски савез

1.362.000,00

174.500,00

10.1. Укупна вредног програма 

10.2.  Нефинансијско учешће носиоца програма 

Поред  УО клуба наменско коришћење средстава пратиће комисија за спорт или буџетски инспектор.

1.362.000,00

Реализацију програма пратиће УО клуба и надлежне комисије локалне самоуправе.

10.3. Финансијски план програма

Општина 1.087.500,00

Планирана средстваИЗВОРИ ПРИХОДА

9.1.   Како ће се пратити реализација програма?

9.2.   Како ће се пратити наменско коришћење средстава?

9.3.   План евалуације – које ће се процедуре за процену успешности програма користити (са становишта ефикасности, 

успешности, утицаја, релевантности и одрживости) – ко ће радити евалуацију, када, шта се оцењује, шта ће се, како и зашто 

пратити и оцењивати; индикатори успешности реализације програма?

10.     Финансијски план програма, по изворима прихода и врстама трошкови:



УКУПНО

477.000,00

90.000,00

250.000,00

0,00

0,00

150.000,00

110.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70.000,00

70.000,00

0,00

17. трошкови обезбеђења и лекарске службе на такмичењу

18. набавка пехара, медаља, диплома и сл.

19. дневнице спортиста и спортских стручњака који учествују на 

припремама, односно спортском такмичењу

15. школарине и стручно оспособљавање, као и котизације за 

учешће у стручном усавршавању  спортским стручњацима и 

стручњацима у спорту

16. чланске обавезе према  надлежном националном спортском 

савезу

ВРСТА ТРОШКОВА

Укупни трошкови за реализацију програма:

2. трошкови куповине спортске опреме (дресови, тренерке, торбе, 

лопте и др.) и реквизита

1. трошкови путовања (превоз) за спортисте и спортске 

стручњаке који непосредно учествују у реализацији програма 

3. трошкови смештаја и исхране

0,00

0,00

150.000,00

110.000,00

0,00

0,00

30.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

Средства из других 

извора

Средства из 

буџета општине

79.500,00

30.000,00

75.000,00

7. хонорари лица која учествују у реализацији програма

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120.000,00

30.000,00

20.000,00

0,00

0,00

УКУПНО

477.000,00

90.000,00

250.000,00

397.500,00

60.000,00

175.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70.000,00

8. финансијске услуге (банкарске и књиговодствене)

9. трошкови новчаних накнада спортистима

10. маркетинг и набавка пропагандног материјала

11. штампање публикација и материјала

70.000,00

0,00

0,00

13. трошкови зараде лица запослених на реализацији програма 

(бруто зарада)

14. набавка стручне литературе 

Директни трошкови

12. здравствени прегледи спортиста и медицинска едукација

4. трошкови котизације за учешће на такмичењу

5. трошкови изнајмљивања простора  

6. трошкови изнајмљивања опреме и реквизита



0,00

0,00

0,00

45.000,00

1.362.000,00

0,00

0,00

0,00

1.362.000,00

Редни број рате

1. рата

2. рата

3. рата

4. рата

Укупни индиректни трошкови

20. дневнице других лица која учествују у реализацији програма

23. трошкови котизације за организацију спортског такмичења

Укупни оправдани директни трошкови

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.)

1.087.500,00УКУПНО:

УКУПНО

21. набавка канцеларијске опреме (компјутер, телефон, штампач, 

телевизор, пројектор и сл.) неопходне за реализацију програма

22. набавка канцеларијског материјала неопходног за реализацију 

програма (оловке, папир и др.)

15.09.2018 800.000,00

15.08.2018

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 (динамика исплате средстава)

1.     Како ће реализовање програма бити медијски подржано

0,00

0,00

274.500,00

0,00

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

организације спортског такмичења)

274.500,00

0,00

0,00

У раду нас прате сви локални медији уи медији у окружењу.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00

1.087.500,00

45.000,00

1.087.500,00

0,000,00

0,00

0,00

1.362.000,00

45.000,00

1.362.000,00

0,00

0,00

287.500,00

Датум Износ

Индиректни трошкови носиоца програма (максимално 15% од оправданих директних 

трошкова)



Место и датум: 

                             

               

3.     Посебне напомене:

Ћуприја 15.05.2019

НОСИЛАЦ ПРОГРАМА

(овлашћено лице)

М.П.

Од ове године АСС је направио (на основу предлога радне групе на челу са Гораном Чегаром) јдинствени календар трка 

на путу.Наша трка као најстарија у Европи заузима посебно место са традиционалним датуом одравања.



Носилац програма: 

Бр.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Врста прилога (обавезни)

пропратно писмо

Носилац 

програма 

(означити 

X)

X

X

X

одлука надлежног органа носиоца 

програма о утврђивању предлога 

годишњег програма

изјава о партнерству попуњена и 

потписана од стране свих партнера у 

програму

X

X

X

ПРИЛОЗИ УЗ ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА

ДЕО 3

копије уговора о отварању наменског 

рачуна

копија статута

X

X

X

X

X

календар такмичења надлежног спортског 

савеза 

X

X

ЦД са предлогом програма

копија годишњег извештаја и завршног 

рачуна за претходну годину 

писмо о намерама од издавача или 

медијских кућа уколико је програмом 

предвиђено бесплатно штампање или 

објављивање одређених промотивних 

материјала

изјава да не постоје препреке из члана 118. 

став 5. и члана 133. став 5. Закона о спорту

копија решења о регистрацији 

организације

три примерка обрасца предлога програма

одлука територијалног Спортског савеза 

(подносиоца програма)   о утврђивању 

предлога годишњих програма 

копија решења о додели ПИБ-а (ако ПИБ 

није садржан у решењу о регистрацији)

потврда надлежног националног гранског 

спортског савеза о чланству спортске 

организације

последњи извод у 2018.години

књига чланова

X

Други прилози

ОАК"МОРАВА"

X

Напомене



1

2

3

                                       

ПОТПИС ПОДНОСИОЦА

ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА

М.П.

-              У оквиру предлога годишњег програма  предложе се и програм активности за које се подноси посебан програм, али ако 

тај програм буде одобрен, носилац програма не може у истој области општег интереса из Закона о спорту подносити посебне 

програме и по јавном позиву.

-              За сваку област потреба и интереса грађана из Дела 2/1 попуњава се посебан образац. У оквиру обрасца у делу 2/2 

тачка 5 (детаљан опис активности) посебно се означавају и приказују самосталне програмске целине (на пример, код програма 

припрема и учешћа на спортским такмичењима посебно се приказују припреме а посебно учешће на такмичењу, и то посебно за 

свако такмичење у коме се учествује), укључујући и самосталне програмске целине које се састоје из активности повезаних са 

спортом деце.

ДЕО 5

-              За набавку добара и услуга потребних за реализацију програма мора се планирати спровођење јавне набавке у складу са 

законом.

УПУТСТВА: 

-              При креирању програма и попуњавању обрасца треба водити рачуна да програм мора да испуњава услове и 

критеријуме из члана 118. Закона о спорту („Службени  гласник РС”, број 10/16), услове и критеријуме из Правилника о 

финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта („Службени гласник РС”, број 64/16) и 

Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Ћуприја  

(„________”, бр. ___/___).

-              Предлог програма треба да прати пропратно писмо у коме се наводе најосновније информације о организацији и 

предложеном програму (назив, временско трајање, финансијски износ тражених средстава). Пропратно писмо потписује лице 

овлашћено за заступање организације.

X

-              Организација у области спорта која је проглашена за организацију од посебног значаја за општину Ћуприја подноси 

један годишњи програм за све активности које се обављају у оквирима потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. 

Закона о спорту, односно у делу 2/1 заокружује тачку 5), а у оквиру дела 2/2 тачку 5,   наводи све активности које планира да 

реализује, подељене по програмским целинама,  независно од тога да ли су оне обухваћене и другим потребама и интересима 

грађана у области спорта за које се подносе годишњи или посебни програми у складу са Правилником о финансирању програма 

којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Ћуприја.

анализе, студије

прегледи података

ОП образац

-              Из буџета општине Ћуприја финансирају се само програми спортских организација које су чланови надлежних 

националних гранских спортских савеза.



Место и датум: 

                             

                   

 

  НОСИЛАЦ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА

РУКОВОДИЛАЦ ПРОГРАМА 

-              Образац обавезно потписати плавом хемијском или пенкалом и ставити печат.

ИЗЈАВА: 

1.     Изјављујем да смо упознати и сагласни да надлежни орган општине Ћуприја  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 надлежни орган општине Ћуприја 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. 

Ћуприја 15.05.2019

-              Трошкови реализације програма морају бити у оквиру сваке ставке раздвојени на подтрошкове, према врсти, са 

међузбиром (нпр. 1. путни трошкови – 1.1. путни трошкови у земљи, 1.2. путни трошкови у иностранству, 1.3. дневнице у 

земљи, 1.4. дневнице у иностранству, међузбир Путни трошкови).

-              Обавезно треба поштовати форму при попуњавању обрасца (немојте брисати, мењати редослед питања и сл.). 

Програм треба написати тако да се у обрасцу одговара на постављена питања – ништа се не „подразумева“.

-              Образац треба попунити фонтом ариал 10, без прореда. Једино дозвољено одступање је болд или италик, ако се 

нађе за потребно.



 (лице овлашћено за заступање)М.П.



ПРЕДЛОГ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА 

ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА

КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА 

У 2020. ГОДИНИ

 НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈЕ:

Спортски савез Ћуприје

АПЛИКАЦИОНИ ФОРМУЛАР

Образац 1

Република Србија

ОПШТИНА ЋУПРИЈА



108546221

Адам Рошковић, Благоја Паровића 1/16,adam.roskovic86@gmail.com, 062/276825

ССЋ

Ћуприја 35230, Булевар војске бр. 1

062/276-825

sportskisavezcuprije@gmail.com          info@ssc.org.rs

www.ssc.org.rs

170-0030021422001-47  Уникредит банка

Скраћени назив

Седиште и адреса

Број телефона

И-мејл

Интернет страна 

Број текућег рачуна и назив банке

ДЕО 1

1. ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ПОДНОСИОЦУ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА 

Број телефона

И-мејл

НАПОМЕНА: Годишње програме наведене у овом обрасцу подноси Спортски савез Ћуприје, сходно члану 138. став 5. 

Закона о спорту.

2. ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ НОСИОЦУ ПРОГРАМА

Интернет страна 

Особа за контакт (име, презиме, адреса, 

мејл, телефон, мобилни телефон)

Спортски савез Ћуприје

Ћуприја 35230, Булевар војске бр. 1

062/276-825

Пун назив

Седиште и адреса

sportskisavezcuprije@gmail.com          info@ssc.org.rs

www.ssc.org.rs

Адам Рошковић, Благоја Паровића 1/16,adam.roskovic86@gmail.com, 062/276825

Спортски савез Ћуприје

Број текућег рачуна (наменског) за 

финансирање годишњих програма и 

назив и адреса банке

840-0000018782763-12 Управа за трезор МФ

Порески идентификациони број (ПИБ)

Особа за контакт (име, презиме, адреса, 

мејл, телефон, мобилни телефон)

Пун назив
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I-09-VI/XI/15 10.11.2015 500 РСД

К

К

Р

Савез, све гране спорта

Спортски савез

Агенција за привредне регистре ( АПР ) Београд

БС 2003/2014 од 02.06. 2014

Драган Здравковић, председник савеза, 30.06. 2016,4 године, Сење бб, 065/2126348, 

draganzdravkovic39@gmail.com

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

Одлука о висини чланарине (број 

одлуке, датум одлуке о висини 

чланарине и висина чланарине)

Број регистрованих и број 

категорисаних спортских стручњака  (по 

категоријама)

Број регистрованих и број 

категорисаних спортиста (по 

категоријама) 

Укупан број чланова (по категоријама)

Грана/област  спорта

Ранг гране спорта у Националној 

категоризацији  спортова

Драган Здравковић, председник савеза, 30.06. 2016, 4 године, Сење бб, 065/2126348, 

draganzdravkovic39@gmail.com

Број регистрованих жена спортиста

Р

Р

Р

К

Р

Р

К

редовни чланови32

К



Р

К

Р

К

Р

К

Не

12735/2 од 24.04.2015
Број под којим је организација уписана у 

матичној евиденцији и датум уписа

2.400.000,00

2.067.084,00

ДОНАТОРИ - 

СПОНЗОРИ - 

Датум одржавања последње Изборне 

скупштине

Датум одржавања последње седнице 

Скупштине

Број регистрованих и број 

категорисаних спортских стручњака  (по 

категоријама)

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 

Да ли организација има блокаду рачуна, 

пореске дугове или дугове према 

организацијама социјалног осигурања

Не

Не

Укупан број запослених

525.000,00СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ

ОПШТИНА ЋУПРИЈА

ОСТАЛИ ИЗВОРИ

Укупни приходи у претходној години 

Да ли  постоје ограничења у коришћењу 

имовине и обављању делатности (стечај,  

ликвидација, забрана обављања 

делатности)

Укупни приходи у претходној години из 

јавних прихода (сви извори), укључујући 

и јавна предузећа и друге организације 

којима је оснивач Република Србија, АП 

и ЈЛС

Планирани приходи у текућој години по 

свим изворима

2 запослена

30.06.2016

30.05.2019.

2.522.864,00

Не



4)                физичко васпитање деце предшколског узраста и школски спорт (унапређење физичког 

вежбања, рад школских спортских секција и друштава, општинска, градска и међуопштинска 

школска спортска такмичења и др.) – члан 137. став 1. тачка 5);

5)                делатност организација у области спорта са седиштем на територији јединице локалне 

самоуправе које су од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе – члан 137. став 1. тачка 8);

6)                едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у систему спорта 

о питањима битним за одговарајуће бављење спортским активностима и делатностима – члан 137. 

став 1. тачка 12);

7)                периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних информација за 

адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на територији јединице локалне 

самоуправе, истраживачко-развојни пројекти и издавање спортских публикација – члан 137. став 1. 

тачка 13);

8)                унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије јединице локалне 

самоуправе и подстицање запошљавања висококвалификованих спортских стручњака и врхунских 

спортиста – члан 137. став 1. тачка 14).

НАПОМЕНА: Када носилац програма подноси више годишњих програма, за сваку област потреба и интереса 

грађана под тачкама 1)–10) попуњавају се посебно само делови 2 и 3 обрасца и слажу се по тачкама 1)–10). 

Заједнички део апликационог формулара су делови 1, 4 и 5.

ДЕО 2/1

1. Област/и потреба и интереса грађана у области спорта на коју се програм односи (заокружити 

област на коју се предлог програма односи) :

ГОДИШЊИ ПРОГРАМИ

1)                подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно бављења грађана 

спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом – члан 137. став 1. тачка 1);

2)                организација спортских такмичења од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе – члан 

137. став 1. тачка 3);

3)                учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у домаћим и 

европским клупским такмичењима – члан 137. став 1. тачка 5);



-

-

-

-

1.     Назив програма 

Школски и предшколски спорт 2020.

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

3.     Средства из буџета општине

4.      Кратак садржај (опис) програма – укратко представити циљеве програма и циљне групе које ће програм 

обухватити.

Основне и средње школе са територије општине Ћуприја

Установа за спорт СЦ Ада Ћуприја

Соклоски дом Ћуприја

Базени Славија, у природи и сл.

Укупни трошкови 

програма

4
физичко васпитање деце предшколског узраста и школски спорт (унапређење 

физичког вежбања, рад школских спортских секција и друштава, општинска, 

градска и међуопштинска школска спортска такмичења и др.) – члан 137. став 

1. тачка 5);

Програм у области (из 2/1): 

% укупних трошкова које 

финансира општина
Средства буџета општине

79,75%2.067.084,002.592.084,00

5.     Детаљан опис активности којима ће се програм реализовати – навести хронолошки све активности 

које ће се реализовати у оквиру програма

Активности су организација школских такмичења,подстицај повећања броја учесника школских такмичења,промоцију 

школског спорта и да на тај начин децу школског узраста анимирамо како би се што више укључила у спортске активности  

и допринела стварању здравих навика код њих.Обезбедити лекарске прегледе за све учеснике школских такмичења као и 

превоз.Радити школицу спорта са децом млађе предшколског и предшколског узраста.

ДЕО 2/2

Школица спорта

Школска такмичења ( школска, општинска, окружна, међуокружна, републичка )



Побољшање рада наставног кадра

Смештај едукатора и доктора

Кампови

Посете школама

Организација семинара за професоре, наставнике и учитеље

Куповина спортске опреме

Превоз ученика на такмичење

Лекарски прегледи ученика



6.1. Време почетка реализације 

6.2. Време завршетка реализације 

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

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x

x x

x x

x x x x

x x x x x x x x x x x x

x x x x

(означавање се врши са X)

Организација семинара за 

професоре, наставнике и учитеље
Спортски савез Ћуприје

Куповина спортске опреме Спортски савез Ћуприје

Спортски савез Ћуприје

Спортски савез Ћуприје

Спортски савез Ћуприје

Посете школама Спортски савез Ћуприје

Побољшање рада наставног кадра Спортски савез Ћуприје

Кампови Спортски савез Ћуприје

6.3. Активности/програмске целине по месецима

Учесник

Спортски савез Ћуприје

НАЗИВ

01.01.2020

31.12.2020

7.     Учесници у реализацији програма:

7.1. Руководилац програма (име, презиме, звање, функција, досадашње искуство)

Снежана Јовановић из Ћуприје, дипломирани педагог, 5 године рад у савезу

Спортски савез Ћуприје
Учествовање на школским 

такмичењима

Лекарски прегледи ученика

Превоз ученика на такмичење

Спортски савез Ћуприје

6.     Време реализације програма и динамика реализације (трајање и план активности) :

Смештај едукатора и доктора

Школица спорта

Организација школских такмичења



1.

2.

3.

4.

5.

Повећање броја учесника школских такмичења, Стварање здравих навика код деце.Радити школицу спорта кроз игру која 

је довољно подстицајна и флексибилна да дозволи индивидуални развој детета и довољно садржајна да подстакне 

когнитивни развој и дисциплину. Едукација наставног кадра

9.1.   Како ће се пратити реализација програма?

7.2. Број учесника (укупан број и број по категоријама)

предшколски узраст око 120, ученици  основних школа , ученици средњих школа, наставници

7.3. Тим који се предлаже за реализацију програма  (по функцијама) 

7.4. Организације партнери  (опис партнера)  и разлози за предложену улогу сваког партнера

8.     Очекивани резултати програма:

8.1.   Опис опште сврхе која се жели постићи реализацијом програма

8.2.   Опис резултата – резултати ( користи које настају као последица успешно изведених активности);  утицај 

на циљне групе; публикације и остали производи; могућност понављања

Снежана Јовановић, координатор за школски спорт

Драган Здравковић, председник савеза

Основне и средње школе са територије општине Ћуприја

Установе за предшколско образовање са територије општине Ћуприја

Школицу спорта ( деца 3-7 година ) постићи умни,телесни и душевни развој детета.

Непосредно свакодневном контролом, израдом извештаја, бављење статистиком, радом на терену, лекарским 

извештајима и др.

9.     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) :

Школски спорт ( основне и средње школе ) повећање броја учесника.

Свеобухватно, здравија, срећнија и будућношћу испуњена омладина и будући здрави људи

СЦ Ада Ћуприја

Општина Ћуприја

Савез за школски спорт Србије

Адам Рошковић, стручне службе савеза



Спонзори (који)

Донатори (који)

Волонтерски рад. Закључили смо да је база волонтера, која би била доступна у сваком тренутку има итекако велики 

значај.

9.2.   Како ће се пратити наменско коришћење средстава?

9.3.   План евалуације – које ће се процедуре за процену успешности програма користити (са становишта ефикасности, 

успешности, утицаја, релевантности и одрживости) – ко ће радити евалуацију, када, шта се оцењује, шта ће се, како и зашто 

пратити и оцењивати; индикатори успешности реализације програма?

10.     Финансијски план програма, по изворима прихода и врстама трошкови:

Планирана средстваИЗВОРИ ПРИХОДА

Општина 2.067.084,00

10.3. Финансијски план програма

10.1. Укупна вредног програма 

10.2.  Нефинансијско учешће носиоца програма 

Кроз израду кварталних извештаја

Праћење статистике, контрола рада са поменутим групацијама, израда досијеа за сваког полазника школице спорта, 

праћење ученика у систему школског спорта, наставног кадра

2.592.084,00

525.000,00

Надлежни спортски савез

2.592.084,00УКУПНИ ПРИХОДИ

Сопствена средства

Потребна средства за реализацију програма



УКУПНО

495.000,00

160.000,00

151.000,00

0,00

70.000,00

0,00

217.500,00

5.000,00

0,00

80.000,00

80.000,00

200.000,00

811.584,00

0,00

100.000,00

0,00

140.000,00

42.000,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

Директни трошкови

12. здравствени прегледи спортиста и медицинска едукација

4. трошкови котизације за учешће на такмичењу

5. трошкови изнајмљивања простора  

6. трошкови изнајмљивања опреме и реквизита

13. трошкови зараде лица запослених на реализацији програма 

(бруто зарада)

14. набавка стручне литературе 

8. финансијске услуге (банкарске и књиговодствене)

9. трошкови новчаних накнада спортистима

10. маркетинг и набавка пропагандног материјала

11. штампање публикација и материјала

42.000,00

0,00

0,00

40.000,00

200.000,00

811.584,00

0,00

100.000,00

0,00

140.000,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

80.000,00

80.000,00

187.500,00

5.000,00

0,00

0,00

60.000,00

0,00

40.000,00

УКУПНО

495.000,00

160.000,00

151.000,00

0,00

450.000,00

100.000,00

91.000,00

200.000,00

0,00

0,00

120.000,00

0,00

811.584,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

Средства из других 

извора

Средства из 

буџета општине

45.000,00

60.000,00

60.000,00

7. хонорари лица која учествују у реализацији програма

100.000,00

0,00

20.000,00

42.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70.000,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70.000,00

0,00

217.500,00

3. трошкови смештаја и исхране

1. трошкови путовања (превоз) за спортисте и спортске 

стручњаке који непосредно учествују у реализацији програма 

Укупни трошкови за реализацију програма:

2. трошкови куповине спортске опреме (дресови, тренерке, торбе, 

лопте и др.) и реквизита

ВРСТА ТРОШКОВА

21. набавка канцеларијске опреме (компјутер, телефон, штампач, 

телевизор, пројектор и сл.) неопходне за реализацију програма

22. набавка канцеларијског материјала неопходног за реализацију 

програма (оловке, папир и др.)

15. школарине и стручно оспособљавање, као и котизације за 

учешће у стручном усавршавању  спортским стручњацима и 

стручњацима у спорту

16. чланске обавезе према  надлежном националном спортском 

савезу

17. трошкови обезбеђења и лекарске службе на такмичењу

18. набавка пехара, медаља, диплома и сл.

19. дневнице спортиста и спортских стручњака који учествују на 

припремама, односно спортском такмичењу

20. дневнице других лица која учествују у реализацији програма



0,00

2.592.084,00

0,00

0,00

0,00

2.592.084,00

Редни број рате

1. рата

2. рата

3. рата

4. рата

Индиректни трошкови носиоца програма (максимално 15% од оправданих директних 

трошкова)

Кроз календар такмичења Савеза за школски спорт Србије

516.771,00

Датум Износ

2.592.084,00

2.067.084,00

0,00

2.067.084,00

0,000,00

0,00

0,00

2.592.084,00

0,00

Пре свега базирамо маеркетинг кроз нашу ФБ страну и кроз сајт савеза. Све употпуњујемо сликама са терена и наравно 

уско сарађујемо са локалним медијима, Телевизија Поморавље и радио станице Радио Дак и Хореум Марги. Поред тога 

редовно обавештавамо и остале медијске куће о нашим активностима.Наравно израђује се  једна врста билтена који би 

садржао све активности које спроводи савез али и остали чланови.

0,00

0,00

0,00

525.000,00

0,00

0,00

525.000,00

0,00

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

организације спортског такмичења)

1.     Како ће реализовање програма бити медијски подржано

516.771,00

10.4. Динамички план коришћења средстава (динамика исплате средстава)

15.04.2020 516.771,00

15.01.2020

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.

2.067.084,00УКУПНО:

15.07.2020 516.771,00

15.10.2020

УКУПНО

Укупни индиректни трошкови

23. трошкови котизације за организацију спортског такмичења

Укупни оправдани директни трошкови

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.)



Место и датум: 

                             

               

Напомињемо да смо дугогодишњим радом у овој области закључили да је базичан рад са децом кроз основне 

фундаменталне дисциплине итекако битан за правилан развој деце, стварање здравих навика, формирање правилног 

психофизичког профила који ће бити усађен дубоко у свест деце и родитеља. Ктоз школски спорт, правимо мост у 

најосетљивијем периоду развитка деце, где у сарадњи са наставним кадром преузимамо функцију педагога и васпитача и 

учествујемо свесно у комплетном раззвијању личности детета, наравно поред родитеља.

30.05.2019

НОСИЛАЦ ПРОГРАМА

(овлашћено лице)

М.П.

3.     Посебне напомене:

Ћуприја



Носилац програма: 

Бр.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

2

3

                                       

Напомене

СПОРТСКИ САВЕЗ ЋУПРИЈЕ

X

прегледи података

OP ОБРАЗАЦ

Други прилози

копија решења о регистрацији 

организације

три примерка обрасца предлога програма

одлука територијалног Спортског савеза 

(подносиоца програма)   о утврђивању 

предлога годишњих програма 

копија решења о додели ПИБ-а (ако ПИБ 

није садржан у решењу о регистрацији)

потврда надлежног националног гранског 

спортског савеза о чланству спортске 

организације

последњи извод у 2018.години

књига чланова

X

анализе, студије

копија годишњег извештаја и завршног 

рачуна за претходну годину 

писмо о намерама од издавача или 

медијских кућа уколико је програмом 

предвиђено бесплатно штампање или 

објављивање одређених промотивних 

материјала

изјава да не постоје препреке из члана 118. 

став 5. и члана 133. став 5. Закона о спорту

X

X

X

календар такмичења надлежног спортског 

савеза 

X

X

ЦД са предлогом програма

копије уговора о отварању наменског 

рачуна

копија статута

X

X

X

ПРИЛОЗИ УЗ ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА

ДЕО 3

X

X

X

X

одлука надлежног органа носиоца 

програма о утврђивању предлога 

годишњег програма

изјава о партнерству попуњена и 

потписана од стране свих партнера у 

програму

X

X

Носилац 

програма 

(означити 

X)

Врста прилога (обавезни)

пропратно писмо

ПОТПИС ПОДНОСИОЦА

ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА

М.П.



-              Из буџета општине Ћуприја финансирају се само програми спортских организација које су чланови надлежних 

националних гранских спортских савеза.

-              Трошкови реализације програма морају бити у оквиру сваке ставке раздвојени на подтрошкове, према врсти, са 

међузбиром (нпр. 1. путни трошкови – 1.1. путни трошкови у земљи, 1.2. путни трошкови у иностранству, 1.3. дневнице у 

земљи, 1.4. дневнице у иностранству, међузбир Путни трошкови).

-              Обавезно треба поштовати форму при попуњавању обрасца (немојте брисати, мењати редослед питања и сл.). 

Програм треба написати тако да се у обрасцу одговара на постављена питања – ништа се не „подразумева“.

-              Образац треба попунити фонтом ариал 10, без прореда. Једино дозвољено одступање је болд или италик, ако се 

нађе за потребно.

-              Организација у области спорта која је проглашена за организацију од посебног значаја за општину Ћуприја подноси 

један годишњи програм за све активности које се обављају у оквирима потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. 

Закона о спорту, односно у делу 2/1 заокружује тачку 5), а у оквиру дела 2/2 тачку 5,   наводи све активности које планира да 

реализује, подељене по програмским целинама,  независно од тога да ли су оне обухваћене и другим потребама и интересима 

грађана у области спорта за које се подносе годишњи или посебни програми у складу са Правилником о финансирању програма 

којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Ћуприја.

-              За набавку добара и услуга потребних за реализацију програма мора се планирати спровођење јавне набавке у складу са 

законом.

УПУТСТВА: 

-              При креирању програма и попуњавању обрасца треба водити рачуна да програм мора да испуњава услове и 

критеријуме из члана 118. Закона о спорту („Службени  гласник РС”, број 10/16), услове и критеријуме из Правилника о 

финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта („Службени гласник РС”, број 64/16) и 

Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Ћуприја  

(„________”, бр. ___/___).

-              Предлог програма треба да прати пропратно писмо у коме се наводе најосновније информације о организацији и 

предложеном програму (назив, временско трајање, финансијски износ тражених средстава). Пропратно писмо потписује лице 

овлашћено за заступање организације.

ДЕО 5

-              У оквиру предлога годишњег програма  предложе се и програм активности за које се подноси посебан програм, али ако 

тај програм буде одобрен, носилац програма не може у истој области општег интереса из Закона о спорту подносити посебне 

програме и по јавном позиву.

-              За сваку област потреба и интереса грађана из Дела 2/1 попуњава се посебан образац. У оквиру обрасца у делу 2/2 

тачка 5 (детаљан опис активности) посебно се означавају и приказују самосталне програмске целине (на пример, код програма 

припрема и учешћа на спортским такмичењима посебно се приказују припреме а посебно учешће на такмичењу, и то посебно за 

свако такмичење у коме се учествује), укључујући и самосталне програмске целине које се састоје из активности повезаних са 

спортом деце.

-              Образац обавезно потписати плавом хемијском или пенкалом и ставити печат.



Место и датум: 

                             

                   

 

Ћуприја 30.05.2019

ИЗЈАВА: 

1.     Изјављујем да смо упознати и сагласни да надлежни орган општине Ћуприја  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 надлежни орган општине Ћуприја 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. 

  НОСИЛАЦ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА

 (лице овлашћено за заступање)М.П.

РУКОВОДИЛАЦ ПРОГРАМА 



Образац 1

Република Србија

ОПШТИНА ЋУПРИЈА

ПРЕДЛОГ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА 

ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА

КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА 

У 2019. ГОДИНИ

 НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈЕ:

ОМЛАДИНСКИ  КОШАРКАШКИ  КЛУБ " ЋУПРИЈА" ЋУПРИЈА

АПЛИКАЦИОНИ ФОРМУЛАР



  sportskisavezcuprije@gmail.com

 РОШКОВИЋ АДАМ,  062/276-825 , sportskisavezcuprije@gmail.com

ОМЛАДИНСКИ  КОШАРКАШКИ  КЛУБ " ЋУПРИЈА" 

Број текућег рачуна (наменског) за 

финансирање годишњих програма и 

назив и адреса банке

840 – 22213763 - 70  УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 

Порески идентификациони број (ПИБ)

Особа за контакт (име, презиме, адреса, 

мејл, телефон, мобилни телефон)

Пун назив

Интернет страна 

Особа за контакт (име, презиме, адреса, 

мејл, телефон, мобилни телефон)

 СПОРТСКИ  САВЕЗ  ЋУПРИЈА

 КНЕЗА МИЛОША 40, ЋУПРИЈА

062/276-825

Пун назив

Седиште и адреса

Број телефона

И-мејл

НАПОМЕНА: Годишње програме наведене у овом обрасцу подноси Спортски савез Ћуприје, сходно члану 138. став 5. 

Закона о спорту.

2. ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ НОСИОЦУ ПРОГРАМА

ДЕО 1

1. ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ПОДНОСИОЦУ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА 

Скраћени назив

Седиште и адреса

Број телефона

И-мејл

Интернет страна 

Број текућег рачуна и назив банке

ОКК ЋУПРИЈА

КНЕЗА  МИЛОША бр.40

035/8475-847 

kk.cuprija@gmail.com

 

170-30005975002-70, УНИКРЕДИТ БАНКА

101373968

ТОПЛИЦА МИЉКОВИЋ ГАЈА,kk.cuprija, 062/158 11 77



40МИНИ БАСКЕТ 

ШКОЛА КОШАРКЕ

К

Х

20КАДЕТИ

ПИОНИРИ /КЕ

МЛАЂИ ПИОНИРИ /КЕ

40

40

40

Р

Х

Р

К

Р 20

Х

ПИОНИРКЕ
Р 20

КАДЕТИ

Р 20

К

ОПЕРАТИВНИ ТРЕНЕР           

(плава лиценца)

ТОПЛИЦА МИЉКОВИЋ, СЕЊЕ,kk.cuprija, 062/158 11 77

Број регистрованих жена спортиста

Грана/област  спорта

Ранг гране спорта у Националној 

категоризацији  спортова

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

Одлука о висини чланарине (број 

одлуке, датум одлуке о висини 

чланарине и висина чланарине)

Број регистрованих и број 

категорисаних спортских стручњака  (по 

категоријама)

Број регистрованих и број 

категорисаних спортиста (по 

категоријама) 

Укупан број чланова (по категоријама)

ОЛИМПИЈСКИ  СПОРТ

ПРВА КАТЕГОРИЈА

АГЕНЦИЈА  ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ, 17257170

Јовановић Саша, спортски директор,23.12.2016,             4 (четри)  Ћуприја, 

kk.cuprija@gmail.com , 066/8871127

04/2017 28.09.2017 1.000,00

К

ПОНИРИ

К Х

МЛАЂИ ПИОНИРИ 
Р 20

К Х

МЛАЂЕ ПИОНИРКЕ
Р 20

ФИБА ТРЕНЕР
Р 1

К 1

К

Р 4

К 4

ПРОФ.ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ 

(физичка  припрема )

Р 2

К 2

Р

К



250.000,00

Укупни приходи у претходној години из 

јавних прихода (сви извори), укључујући 

и јавна предузећа и друге организације 

којима је оснивач Република Србија, АП 

и ЈЛС

Планирани приходи у текућој години по 

свим изворима

23.12.2016. године

21.12.2018

1.150.000,00

НЕ

Укупан број запослених

731.800,00СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ

ОПШТИНА ЋУПРИЈА

ОСТАЛИ ИЗВОРИ

Укупни приходи у претходној 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 

Да ли организација има блокаду рачуна, 

пореске дугове или дугове према 

организацијама социјалног осигурања

ДА вредност 200.000

НЕ

Датум одржавања последње Изборне 

скупштине

Датум одржавања последње седнице 

Скупштине

Број регистрованих и број 

категорисаних спортских стручњака  (по 

категоријама)

 2018 - 418.200,00,Буџ. средства,(такм. активности),

558.200,00

ДОНАТОРИ - 

СПОНЗОРИ - 250.000,00

НЕ

17257170
Број под којим је организација уписана у 

матичној евиденцији и датум уписа

Р

К

Р

К

Р

К



2)                организација спортских такмичења од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе – члан 

137. став 1. тачка 3);

3)                учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у домаћим и 

европским клупским такмичењима – члан 137. став 1. тачка 5);

ДЕО 2/1

1. Област/и потреба и интереса грађана у области спорта на коју се програм односи (заокружити 

област на коју се предлог програма односи) :

ГОДИШЊИ ПРОГРАМИ

1)                подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно бављења грађана 

спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом – члан 137. став 1. тачка 1);

4)                физичко васпитање деце предшколског узраста и школски спорт (унапређење физичког 

вежбања, рад школских спортских секција и друштава, општинска, градска и међуопштинска 

школска спортска такмичења и др.) – члан 137. став 1. тачка 5);

5)                делатност организација у области спорта са седиштем на територији јединице локалне 

самоуправе које су од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе – члан 137. став 1. тачка 8);

6)                едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у систему спорта 

о питањима битним за одговарајуће бављење спортским активностима и делатностима – члан 137. 

став 1. тачка 12);

7)                периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних информација за 

адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на територији јединице локалне 

самоуправе, истраживачко-развојни пројекти и издавање спортских публикација – члан 137. став 1. 

тачка 13);

8)                унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије јединице локалне 

самоуправе и подстицање запошљавања висококвалификованих спортских стручњака и врхунских 

спортиста – члан 137. став 1. тачка 14).

НАПОМЕНА: Када носилац програма подноси више годишњих програма, за сваку област потреба и интереса 

грађана под тачкама 1)–10) попуњавају се посебно само делови 2 и 3 обрасца и слажу се по тачкама 1)–10). 

Заједнички део апликационог формулара су делови 1, 4 и 5.



-

-

-

-

1.Такмичарске утакмице – лига систем ( централна Србија),

ДЕО 2/2

 Циљ програма ОКК Ћуприја је  подизање спортске културе младих Ћуприје,  као и постизање  бољих спортски резултата 

свих узрасних категорија. Уједно је у плану подизање организационих капацитета клуба на виши ниво  

5.     Детаљан опис активности којима ће се програм реализовати – навести хронолошки све активности 

које ће се реализовати у оквиру програма

588.200,001.740.000,00

% укупних трошкова које 

финансира општина
Средства буџета општине

33,80%

Програм у области (из 2/1): 

1
подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно 

бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са 

инвалидитетом – члан 137. став 1. тачка 1);

СОКОЛСКИ  ДОМ

Укупни трошкови 

програма

1.     Назив програма 

ДА НАМ ДЕЦА УВЕК  БУДУ НА ПРВОМ МЕСТУ 

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

3.     Средства из буџета општине

4.      Кратак садржај (опис) програма – укратко представити циљеве програма и циљне групе које ће програм 

обухватити.

ХАЛА  СПОРТОВА " АДА "



2.Здравствени прегледи у терминима – април, август, децембар,

3.Репрезентативни тренинзи изодиће се по плану КС Србије у периоду (јануар – март и октобар -  децембар )3.Репрезентативни тренинзи изодиће се по плану КС Србије у периоду (јануар – март и октобар -  децембар )

4. Едукација тренера по програму КС Србије ( мај, август )4. Едукација тренера по програму КС Србије ( мај, август )



6.1. Време почетка реализације 

6.2. Време завршетка реализације 

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

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

х х х

х х х х х х

х х

Такмичарске утакмице лига систем

Здравствени преглед

6.     Време реализације програма и динамика реализације (трајање и план активности) :

Иван Никодијевић

Репрезентативни тренинзи

Едукација  тренера

Саша  Јовановић

7.     Учесници у реализацији програма:

7.1. Руководилац програма (име, презиме, звање, функција, досадашње искуство)

6.3. Активности/програмске целине по месецима

Учесник

Бранко  Сајчић, Стефан 

радојковић

НАЗИВ

09.01.2020

09.01.2021

Саша  Јовановић

(означавање се врши са X)



1.

2.

3.

4.

5.

Младен Јевремовић – проф.физичке културе 

Топлица Миљковић – техничка подршка, статистика,  маркетинг

 биће представљени кроз публикације и дијаграм тока реализације пројекта

9.     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) :

 

 

7.3. Тим који се предлаже за реализацију програма  (по функцијама) 

7.4. Организације партнери  (опис партнера)  и разлози за предложену улогу сваког партнера

8.     Очекивани резултати програма:

8.1.   Опис опште сврхе која се жели постићи реализацијом програма

8.2.   Опис резултата – резултати ( користи које настају као последица успешно изведених активности);  утицај 

на циљне групе; публикације и остали производи; могућност понављања

Саша Јовановић- руководилац програма ,  

Иван Никодијевић ,Стефан Радојковић, Бранко Сајчић – оперативни тренери

Подизање опште спортске културе код младих, социјализација младих спортиста и њихова психофизичка  припрема за 

напоре које захтева  активно бављење спортом.Такође, континуитет у побољшању стручног рада 

7.2. Број учесника (укупан број и број по категоријама)

Саша  Јовановић, виши спортски тренер, спортски директор клуба , координатор свих селекција

 20 кадета, 20 пионира, 20 млађих пионира, 20 мини баскет (дечаци), 20 школа кошарке   ( дечаци ), 20 пионирке,   20 млађе 

пионирке, 20 мини баскет ( девојчице ), 20 школа  кошарке ( девојчице ).



Спонзори (који)

Донатори (који)

100.000,00

182.000,00

Потребна средства за реализацију програма

УКУПНИ ПРИХОДИ

Сопствена средства

Надлежни спортски савез

1.740.000,00

900.000,00

10.1. Укупна вредног програма 

10.2.  Нефинансијско учешће носиоца програма 

Управни одбор у сарадњи са тимом за реализацију програма има улогу праћења наменског трошења средстава.

Праћење реализације програма ће се вршити преко дијаграма тока који у себи садржи све информације о програму.

1.740.000,00

Реализацију програма осим тима који је представљен, прати и Управни одбор ОКК Ћуприја.  Том приликом ће се у 

контролним тачкама дијаграма тока пројекта, оцењивати реализација програма.

10.3. Финансијски план програма

Општина 558.000,00

Планирана средстваИЗВОРИ ПРИХОДА

9.1.   Како ће се пратити реализација програма?

9.2.   Како ће се пратити наменско коришћење средстава?

9.3.   План евалуације – које ће се процедуре за процену успешности програма користити (са становишта ефикасности, 

успешности, утицаја, релевантности и одрживости) – ко ће радити евалуацију, када, шта се оцењује, шта ће се, како и зашто 

пратити и оцењивати; индикатори успешности реализације програма?

10.     Финансијски план програма, по изворима прихода и врстама трошкови:

Стављање  свих расположивих техничких и људских ресурса клуба  у функцију реализације предложеног програма . 



УКУПНО

280.000,00

120.000,00

39.000,00

75.000,00

0,00

0,00

216.000,00

65.000,00

96.000,00

50.000,00

50.000,00

60.000,00

384.000,00

20.000,00

40.000,00

30.000,00

50.000,00

35.000,00

0,00

17. трошкови обезбеђења и лекарске службе на такмичењу

18. набавка пехара, медаља, диплома и сл.

19. дневнице спортиста и спортских стручњака који учествују на 

припремама, односно спортском такмичењу

15. школарине и стручно оспособљавање, као и котизације за 

учешће у стручном усавршавању  спортским стручњацима и 

стручњацима у спорту

16. чланске обавезе према  надлежном националном спортском 

савезу

ВРСТА ТРОШКОВА

Укупни трошкови за реализацију програма:

2. трошкови куповине спортске опреме (дресови, тренерке, торбе, 

лопте и др.) и реквизита

1. трошкови путовања (превоз) за спортисте и спортске 

стручњаке који непосредно учествују у реализацији програма 

3. трошкови смештаја и исхране

75.000,00

0,00

0,00

216.000,00

10.000,00

0,00

0,00

121.000,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

30.000,00

20.000,00

30.000,00

0,00

Средства из других 

извора

Средства из 

буџета општине

60.000,00

70.000,00

39.000,00

7. хонорари лица која учествују у реализацији програма

46.800,00

96.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

384.000,00

20.000,00

60.000,00

0,00

0,00

50.000,00

5.000,00

0,00

0,00

УКУПНО

280.000,00

120.000,00

39.000,00

220.000,00

50.000,00

0,00

65.000,00

65.000,00

96.000,00

50.000,00

50.000,00

95.000,00

18.200,00

0,00

0,00

0,00

384.000,00

20.000,00

40.000,00

30.000,00

50.000,00

8. финансијске услуге (банкарске и књиговодствене)

9. трошкови новчаних накнада спортистима

10. маркетинг и набавка пропагандног материјала

11. штампање публикација и материјала

35.000,00

0,00

60.000,00

13. трошкови зараде лица запослених на реализацији програма 

(бруто зарада)

14. набавка стручне литературе 

Директни трошкови

12. здравствени прегледи спортиста и медицинска едукација

4. трошкови котизације за учешће на такмичењу

5. трошкови изнајмљивања простора  

6. трошкови изнајмљивања опреме и реквизита



0,00

50.000,00

40.000,00

0,00

1.700.000,00

0,00

40.000,00

40.000,00

1.740.000,00

Редни број рате

1. рата

2. рата

3. рата

4. рата

Укупни индиректни трошкови

20. дневнице других лица која учествују у реализацији програма

23. трошкови котизације за организацију спортског такмичења

Укупни оправдани директни трошкови

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.)

558.200,00УКУПНО:

01.08.2019 140.000,00

01.10.2019

УКУПНО

21. набавка канцеларијске опреме (компјутер, телефон, штампач, 

телевизор, пројектор и сл.) неопходне за реализацију програма

22. набавка канцеларијског материјала неопходног за реализацију 

програма (оловке, папир и др.)

01.04.2019 130.000,00

10.01.2019

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.

158.200,00

10.4. Динамички план коришћења средстава (динамика исплате средстава)

1.     Како ће реализовање програма бити медијски подржано

0,00

0,00

1.141.800,00

0,00

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

организације спортског такмичења)

1.181.800,00

0,00

0,00

Медијска подршка ће бити реализована гостовањем и прилозима на локалним медијима као и штампаним материјалима у 

складу са динамиком реализације програм.

0,00

40.000,00

40.000,00

0,00

50.000,00

40.000,000,00

50.000,00

558.200,00

0,00

558.200,00

0,000,00

40.000,00

40.000,00

1.740.000,00

0,00

1.700.000,00

0,00

40.000,00

130.000,00

Датум Износ

Индиректни трошкови носиоца програма (максимално 15% од оправданих директних 

трошкова)



Место и датум: 

                             

               

3.     Посебне напомене:

Ћуприја 15.05.2019

НОСИЛАЦ ПРОГРАМА

(овлашћено лице)

М.П.

Објекти установе за спорт СЦ  „ АДА“.

 



Носилац програма: 

Бр.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Врста прилога (обавезни)

пропратно писмо

Носилац 

програма 

(означити 

X)

одлука надлежног органа носиоца 

програма о утврђивању предлога 

годишњег програма

изјава о партнерству попуњена и 

потписана од стране свих партнера у 

програму

ПРИЛОЗИ УЗ ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА

ДЕО 3

копије уговора о отварању наменског 

рачуна

копија статута

календар такмичења надлежног спортског 

савеза 

ЦД са предлогом програма

копија годишњег извештаја и завршног 

рачуна за претходну годину 

писмо о намерама од издавача или 

медијских кућа уколико је програмом 

предвиђено бесплатно штампање или 

објављивање одређених промотивних 

материјала

изјава да не постоје препреке из члана 118. 

став 5. и члана 133. став 5. Закона о спорту

копија решења о регистрацији 

организације

три примерка обрасца предлога програма

одлука територијалног Спортског савеза 

(подносиоца програма)   о утврђивању 

предлога годишњих програма 

копија решења о додели ПИБ-а (ако ПИБ 

није садржан у решењу о регистрацији)

потврда надлежног националног гранског 

спортског савеза о чланству спортске 

организације

последњи извод у 2018.години

књига чланова

Други прилози

Напомене



1

2

3

                                       

ПОТПИС ПОДНОСИОЦА

ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА

М.П.

-              У оквиру предлога годишњег програма  предложе се и програм активности за које се подноси посебан програм, али ако 

тај програм буде одобрен, носилац програма не може у истој области општег интереса из Закона о спорту подносити посебне 

програме и по јавном позиву.

-              За сваку област потреба и интереса грађана из Дела 2/1 попуњава се посебан образац. У оквиру обрасца у делу 2/2 

тачка 5 (детаљан опис активности) посебно се означавају и приказују самосталне програмске целине (на пример, код програма 

припрема и учешћа на спортским такмичењима посебно се приказују припреме а посебно учешће на такмичењу, и то посебно за 

свако такмичење у коме се учествује), укључујући и самосталне програмске целине које се састоје из активности повезаних са 

спортом деце.

ДЕО 5

-              За набавку добара и услуга потребних за реализацију програма мора се планирати спровођење јавне набавке у складу са 

законом.

УПУТСТВА: 

-              При креирању програма и попуњавању обрасца треба водити рачуна да програм мора да испуњава услове и 

критеријуме из члана 118. Закона о спорту („Службени  гласник РС”, број 10/16), услове и критеријуме из Правилника о 

финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта („Службени гласник РС”, број 64/16) и 

Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Ћуприја  

(„________”, бр. ___/___).

-              Предлог програма треба да прати пропратно писмо у коме се наводе најосновније информације о организацији и 

предложеном програму (назив, временско трајање, финансијски износ тражених средстава). Пропратно писмо потписује лице 

овлашћено за заступање организације.

-              Организација у области спорта која је проглашена за организацију од посебног значаја за општину Ћуприја подноси 

један годишњи програм за све активности које се обављају у оквирима потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. 

Закона о спорту, односно у делу 2/1 заокружује тачку 5), а у оквиру дела 2/2 тачку 5,   наводи све активности које планира да 

реализује, подељене по програмским целинама,  независно од тога да ли су оне обухваћене и другим потребама и интересима 

грађана у области спорта за које се подносе годишњи или посебни програми у складу са Правилником о финансирању програма 

којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Ћуприја.

анализе, студије

прегледи података

-              Из буџета општине Ћуприја финансирају се само програми спортских организација које су чланови надлежних 

националних гранских спортских савеза.



Место и датум: 

                             

                   

 

  НОСИЛАЦ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА

РУКОВОДИЛАЦ ПРОГРАМА 

-              Образац обавезно потписати плавом хемијском или пенкалом и ставити печат.

ИЗЈАВА: 

1.     Изјављујем да смо упознати и сагласни да надлежни орган општине Ћуприја  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 надлежни орган општине Ћуприја 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. 

Ћуприја 15.05.2019

-              Трошкови реализације програма морају бити у оквиру сваке ставке раздвојени на подтрошкове, према врсти, са 

међузбиром (нпр. 1. путни трошкови – 1.1. путни трошкови у земљи, 1.2. путни трошкови у иностранству, 1.3. дневнице у 

земљи, 1.4. дневнице у иностранству, међузбир Путни трошкови).

-              Обавезно треба поштовати форму при попуњавању обрасца (немојте брисати, мењати редослед питања и сл.). 

Програм треба написати тако да се у обрасцу одговара на постављена питања – ништа се не „подразумева“.

-              Образац треба попунити фонтом ариал 10, без прореда. Једино дозвољено одступање је болд или италик, ако се 

нађе за потребно.



 (лице овлашћено за заступање)М.П.



Редни 

број
ВРСТА ТРОШКОВА

Јед. 

мере
Број

ЦЕНА по 

јединици мере
УКУПНО

Средства из 

буџета општине

Средства из 

других извора
УКУПНО

1. 21.000,00 0,00 21.000,00 21.000,00

1.1.
трошкови путовања (превоз) за спортисте и 

спортске стручњаке 
км 300 70,00 21.000,00 0,00 21.000,00 21.000,00

2. 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00

2.1.
трошкови куповине спортске опреме (дресови, 

тренерке, торбе, лопте и др.) и реквизита
ком 1 60.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00

3. 234.000,00 190.000,00 44.000,00 234.000,00

3.1. трошкови смештаја и исхране дан 180 1.300,00 234.000,00 190.000,00 44.000,00 234.000,00

6. 50.000,00 15.000,00 35.000,00 50.000,00

6.1. трошкови изнамљивања опремжме и реквизита ком 1 50.000,00 50.000,00 15.000,00 35.000,00 50.000,00

7. 40.500,00 20.000,00 20.500,00 40.500,00

7.1. трошкови лица која ушествују у реализацији прог. ком 9 4.500,00 40.500,00 20.000,00 20.500,00 40.500,00

10. 50.000,00 12.000,00 38.000,00 50.000,00

10.1. маркетинг и набавка пропагандног материјала ком 1 50.000,00 50.000,00 12.000,00 38.000,00 50.000,00

Укупни трошкови за реализацију програма:

Директни трошкови

трошкови путовања (превоз) за спортисте и спортске стручњаке који непосредно 

учествују у реализацији програма 

трошкови куповине спортске опреме (дресови, тренерке, торбе, лопте и др.) и 

реквизита

трошкови смештаја и исхране

трошкови изнајмљивања опреме и реквизита

хонорари лица која учествују у реализацији програма

маркетинг и набавка пропагандног материјала



18. 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00

18.1. набавка пехара, медаља, диплома и сл. ком 1 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00

485.500,00 237.000,00 248.500,00 485.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00

485.500,00 237.000,00 248.500,00 485.500,00

Укупни оправдани директни трошкови

Индиректни трошкови носиоца програма (максимално 15% од оправданих директних трошкова)

Укупни индиректни трошкови

УКУПНО

набавка пехара, медаља, диплома и сл.



ПРЕДЛОГ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА 

ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА

КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА 

У 2019. ГОДИНИ

 НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈЕ:

Шаховски клуб "Морава"

АПЛИКАЦИОНИ ФОРМУЛАР

Образац 1

Република Србија

ОПШТИНА ЋУПРИЈА



Пун назив

Седиште и адреса

Интернет страна 

Број текућег рачуна и назив банке

И-мејл

НАПОМЕНА: Годишње програме наведене у овом обрасцу подноси Спортски савез Ћуприје, сходно члану 138. став 5. 

Закона о спорту.

2. ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ НОСИОЦУ ПРОГРАМА

Булевар војске 1 Ћуприја

062/276-825

sportskisavezcuprije@gmail.com

Адам Рошковић, Благоја Паровића 1/16 Ћуприја

ДЕО 1

1. ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ПОДНОСИОЦУ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА 

Број телефона

Спортски савез Ћуприје 

Интернет страна 

Особа за контакт (име, презиме, адреса, 

мејл, телефон, мобилни телефон)

Особа за контакт (име, презиме, адреса, 

мејл, телефон, мобилни телефон)

Пун назив

ШК "Морава"

Карађорђева 119 Супска

064/119-10-62

milosavljevic.radosav59@gmail.com

200-2422910101896-06, Поштанска штедионица

103494328

Радосав Милосављевић, Карађорђева 119 Супска, milosavljevic.radosav59@gmail.com, 

064/119-10-62

Шаховски клуб "Морава" Супска

Број текућег рачуна (наменског) за 

финансирање годишњих програма и 

назив и адреса банке

840-22216763-91, Управа за трезор

Порески идентификациони број (ПИБ)

Скраћени назив

Седиште и адреса

Број телефона

И-мејл



Р

К

Р

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

Одлука о висини чланарине (број 

одлуке, датум одлуке о висини 

чланарине и висина чланарине)

Број регистрованих и број 

категорисаних спортских стручњака  (по 

категоријама)

Број регистрованих и број 

категорисаних спортиста (по 

категоријама) 

Укупан број чланова (по категоријама)

Ранг гране спорта у Националној 

категоризацији  спортова

АПР - БС 2959/2018

Делимир Милосављевић

5 09.04.2016.

Друга

Р Прва

К

Р

Р МК
4

Грана/област  спорта

Р Четврта

К

Р

К

Радосав Милосављевић, председник, 09.04.2016.г., 4 године

Шах

други

100,00

К

4

3

К

4
Р

4
Р

Четврта

0
Р

К

К

Број регистрованих жена спортиста

30

4

4

МК

Прва

Друга4

4

14

К

Трећа

Р

Трећа

К

14

К



К

Нема

17581872, 08.09.2004.г,
Број под којим је организација уписана у 

матичној евиденцији и датум уписа

Да ли организација има блокаду рачуна, 

пореске дугове или дугове према 

организацијама социјалног осигурања

20.000,00

0,00

СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ

46.100,00

15.04.2019.

76.100,00

Нема

120.000,00

ДОНАТОРИ - 

СПОНЗОРИ - 5.000,00

Р

К

Да ли  постоје ограничења у коришћењу 

имовине и обављању делатности (стечај,  

ликвидација, забрана обављања 

делатности)

Укупни приходи у претходној години из 

јавних прихода (сви извори), укључујући 

и јавна предузећа и друге организације 

којима је оснивач Република Србија, АП 

и ЈЛС

Планирани приходи у текућој години по 

свим изворима

Нема

Р

К

Р

Датум одржавања последње Изборне 

скупштине

Датум одржавања последње седнице 

Скупштине

Број регистрованих и број 

категорисаних спортских стручњака  (по 

категоријама)

Укупан број запослених

ОСТАЛИ ИЗВОРИ

Укупни приходи у претходној години 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА

09.04.2016.

Нема

Није

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 

5.000,00



НАПОМЕНА: Када носилац програма подноси више годишњих програма, за сваку област потреба и интереса 

грађана под тачкама 1)–10) попуњавају се посебно само делови 2 и 3 обрасца и слажу се по тачкама 1)–10). 

Заједнички део апликационог формулара су делови 1, 4 и 5.

ДЕО 2/1

1. Област/и потреба и интереса грађана у области спорта на коју се програм односи (заокружити 

област на коју се предлог програма односи) :

ГОДИШЊИ ПРОГРАМИ

1)                подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно бављења грађана 

спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом – члан 137. став 1. тачка 1);

5)                делатност организација у области спорта са седиштем на територији јединице локалне 

самоуправе које су од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе – члан 137. став 1. тачка 8);

6)                едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у систему спорта 

о питањима битним за одговарајуће бављење спортским активностима и делатностима – члан 137. 

став 1. тачка 12);

7)                периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних информација за 

адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на територији јединице локалне 

самоуправе, истраживачко-развојни пројекти и издавање спортских публикација – члан 137. став 1. 

тачка 13);

8)                унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије јединице локалне 

самоуправе и подстицање запошљавања висококвалификованих спортских стручњака и врхунских 

спортиста – члан 137. став 1. тачка 14).

4)                физичко васпитање деце предшколског узраста и школски спорт (унапређење физичког 

вежбања, рад школских спортских секција и друштава, општинска, градска и међуопштинска 

школска спортска такмичења и др.) – члан 137. став 1. тачка 5);

2)                организација спортских такмичења од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе – члан 

137. став 1. тачка 3);

3)                учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у домаћим и 

европским клупским такмичењима – члан 137. став 1. тачка 5);



-

-

-

-

1.     Назив програма 

Развој шаха у сеоској средини

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

3.     Средства из буџета општине

4.      Кратак садржај (опис) програма – укратко представити циљеве програма и циљне групе које ће програм 

обухватити.

Соколски дом Ћуприја

Укупни трошкови 

програма

3 учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у 

домаћим и европским клупским такмичењима – члан 137. став 1. тачка 5);

Програм у области (из 2/1): 

% укупних трошкова које 

финансира општина
Средства буџета општине

80,00%120.000,00150.000,00

Рад са младима

1.Рад са младима, 2. Лига такмичење, 3. Категорни турнири, 4.Куп такмичење

ДЕО 2/2

5.     Детаљан опис активности којима ће се програм реализовати – навести хронолошки све активности 

које ће се реализовати у оквиру програма



Категорни турнири

Куп такмичење

Лига такмичење



6.1. Време почетка реализације 

6.2. Време завршетка реализације 

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

x х х х х х

х х х

х х

х х х

7.1. Руководилац програма (име, презиме, звање, функција, досадашње искуство)

Радосав Милосављевић

6.3. Активности/програмске целине по месецима

Учесник

Марија Милосављевић

НАЗИВ

01.01.2020.

31.12.2020

Милутин Мијајловић

7.     Учесници у реализацији програма:

Куп такмичење

Лига такмичење

(означавање се врши са X)

Радосав Милосављевић

Рад са младима

Категорни турнири

6.     Време реализације програма и динамика реализације (трајање и план активности) :



1.

2.

3.

4.

5.

7.2. Број учесника (укупан број и број по категоријама)

Милосављевић Радосав, Председник клуба, два успешно реализована програма

30 играча

Општина Ћуприја

Пласман у врху табеле, евентиално учеше у лигу централне Србије

7.3. Тим који се предлаже за реализацију програма  (по функцијама) 

7.4. Организације партнери  (опис партнера)  и разлози за предложену улогу сваког партнера

8.     Очекивани резултати програма:

8.1.   Опис опште сврхе која се жели постићи реализацијом програма

8.2.   Опис резултата – резултати ( користи које настају као последица успешно изведених активности);  утицај 

на циљне групе; публикације и остали производи; могућност понављања

Милосављевић Радосав

Мијајловић Милутин

Учеше свих друштевних структура у селу

Омасовљење шаха у сеоској средини

Спортски савез Ћуприје

9.     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) :

Рад са младима

Милосављевић Делимир



Спонзори (који)

Донатори (који)

9.3.   План евалуације – које ће се процедуре за процену успешности програма користити (са становишта ефикасности, 

успешности, утицаја, релевантности и одрживости) – ко ће радити евалуацију, када, шта се оцењује, шта ће се, како и зашто 

пратити и оцењивати; индикатори успешности реализације програма?

10.     Финансијски план програма, по изворима прихода и врстама трошкови:

Планирана средства

10.2.  Нефинансијско учешће носиоца програма 

Квартално

Надзорни одбор клуба

150.000,00

9.1.   Како ће се пратити реализација програма?

9.2.   Како ће се пратити наменско коришћење средстава?

10.1. Укупна вредног програма 

Потребна средства за реализацију програма

20.000,00

Општина 120.000,00

ИЗВОРИ ПРИХОДА

10.3. Финансијски план програма

5.000,00

5.000,00

Сопствена средства

0,00

Литература који клуб поседује, волонтерски рад свих чланова клуба

Медијски, кроз извештаје, вођењем статистике

УКУПНИ ПРИХОДИ

Надлежни спортски савез

150.000,00



УКУПНО

50.000,00

36.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

12.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

20.000,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

0,00

Директни трошкови

12. здравствени прегледи спортиста и медицинска едукација

8. финансијске услуге (банкарске и књиговодствене)

4. трошкови котизације за учешће на такмичењу

5. трошкови изнајмљивања простора  

6. трошкови изнајмљивања опреме и реквизита

9. трошкови новчаних накнада спортистима

10. маркетинг и набавка пропагандног материјала

11. штампање публикација и материјала

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

13. трошкови зараде лица запослених на реализацији програма 

(бруто зарада)

6.000,00

20.000,00

0,00

1.200,00

0,00

4.000,00

1.200,00

0,00

40.000,00

28.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.800,00

10.000,00

8.000,00

12.000,00

0,00

0,00

8.000,00

9.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14. набавка стручне литературе 

7. хонорари лица која учествују у реализацији програма

16.000,00

4.800,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

17. трошкови обезбеђења и лекарске службе на такмичењу

18. набавка пехара, медаља, диплома и сл.

19. дневнице спортиста и спортских стручњака који учествују на 

припремама, односно спортском такмичењу

Средства из других 

извора

Средства из 

буџета општине

10.000,00

7.200,00

0,00

1. трошкови путовања (превоз) за спортисте и спортске 

стручњаке који непосредно учествују у реализацији програма 

ВРСТА ТРОШКОВА

2.000,00

УКУПНО

50.000,00

36.000,00

0,00

Укупни трошкови за реализацију програма:

3. трошкови смештаја и исхране

2. трошкови куповине спортске опреме (дресови, тренерке, торбе, 

лопте и др.) и реквизита

15. школарине и стручно оспособљавање, као и котизације за 

учешће у стручном усавршавању  спортским стручњацима и 

стручњацима у спорту

16. чланске обавезе према  надлежном националном спортском 

савезу



0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

Редни број рате

1. рата

2. рата

3. рата

4. рата 20.000,00

10.4. Динамички план коришћења средстава (динамика исплате средстава)

1.     Како ће реализовање програма бити медијски подржано

30.06.2020. 30.000,00

31.03.2020.

0,00

0,00

Индиректни трошкови носиоца програма (максимално 15% од оправданих директних 

трошкова)

150.000,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

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.

120.000,00

0,00

120.000,00

0,000,00

0,00

0,00

30.000,00

Датум Износ

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

организације спортског такмичења)

Телевизија

0,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

120.000,00УКУПНО:

30.09.2020. 40.000,00

31.12.2020.

УКУПНО

0,00

0,00 0,00

Укупни индиректни трошкови

20. дневнице других лица која учествују у реализацији програма

23. трошкови котизације за организацију спортског такмичења

Укупни оправдани директни трошкови

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.)

21. набавка канцеларијске опреме (компјутер, телефон, штампач, 

телевизор, пројектор и сл.) неопходне за реализацију програма

22. набавка канцеларијског материјала неопходног за реализацију 

програма (оловке, папир и др.)



Место и датум: 

                             

               

Нема

Поморавски савез, Шаховски савез централне Србије

НОСИЛАЦ ПРОГРАМА

(овлашћено лице)

М.П.

20.05.2019.

3.     Посебне напомене:

Ћуприја



Носилац програма: 

Бр.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Шаховски клуб "Морава"

х
копија решења о регистрацији 

организације

Други прилози

х

х

календар такмичења надлежног спортског 

савеза 

х

х

х

књига чланова

х

х

х

одлука територијалног Спортског савеза 

(подносиоца програма)   о утврђивању 

предлога годишњих програма 

копија решења о додели ПИБ-а (ако ПИБ 

није садржан у решењу о регистрацији)

потврда надлежног националног гранског 

спортског савеза о чланству спортске 

организације

одлука надлежног органа носиоца 

програма о утврђивању предлога 

годишњег програма

изјава о партнерству попуњена и 

потписана од стране свих партнера у 

програму

х

последњи извод у 2018.години

ПРИЛОЗИ УЗ ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА

ДЕО 3

х

х

Носилац 

програма 

(означити 

X)

Врста прилога (обавезни)

пропратно писмо

копија годишњег извештаја и завршног 

рачуна за претходну годину 

писмо о намерама од издавача или 

медијских кућа уколико је програмом 

предвиђено бесплатно штампање или 

објављивање одређених промотивних 

материјала

изјава да не постоје препреке из члана 118. 

став 5. и члана 133. став 5. Закона о спорту

Напомене

х

ЦД са предлогом програма

копије уговора о отварању наменског 

рачуна

копија статута

х

х

три примерка обрасца предлога програма



1

2

3

                                       

-              Из буџета општине Ћуприја финансирају се само програми спортских организација које су чланови надлежних 

националних гранских спортских савеза.

-              Организација у области спорта која је проглашена за организацију од посебног значаја за општину Ћуприја подноси 

један годишњи програм за све активности које се обављају у оквирима потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. 

Закона о спорту, односно у делу 2/1 заокружује тачку 5), а у оквиру дела 2/2 тачку 5,   наводи све активности које планира да 

реализује, подељене по програмским целинама,  независно од тога да ли су оне обухваћене и другим потребама и интересима 

грађана у области спорта за које се подносе годишњи или посебни програми у складу са Правилником о финансирању програма 

којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Ћуприја.

-              У оквиру предлога годишњег програма  предложе се и програм активности за које се подноси посебан програм, али ако 

тај програм буде одобрен, носилац програма не може у истој области општег интереса из Закона о спорту подносити посебне 

програме и по јавном позиву.

-              За сваку област потреба и интереса грађана из Дела 2/1 попуњава се посебан образац. У оквиру обрасца у делу 2/2 

тачка 5 (детаљан опис активности) посебно се означавају и приказују самосталне програмске целине (на пример, код програма 

припрема и учешћа на спортским такмичењима посебно се приказују припреме а посебно учешће на такмичењу, и то посебно за 

свако такмичење у коме се учествује), укључујући и самосталне програмске целине које се састоје из активности повезаних са 

спортом деце.

анализе, студије

-              За набавку добара и услуга потребних за реализацију програма мора се планирати спровођење јавне набавке у складу са 

законом.

М.П.

прегледи података

УПУТСТВА: 

ПОТПИС ПОДНОСИОЦА

ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА

-              При креирању програма и попуњавању обрасца треба водити рачуна да програм мора да испуњава услове и 

критеријуме из члана 118. Закона о спорту („Службени  гласник РС”, број 10/16), услове и критеријуме из Правилника о 

финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта („Службени гласник РС”, број 64/16) и 

Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Ћуприја  

(„________”, бр. ___/___).

-              Предлог програма треба да прати пропратно писмо у коме се наводе најосновније информације о организацији и 

предложеном програму (назив, временско трајање, финансијски износ тражених средстава). Пропратно писмо потписује лице 

овлашћено за заступање организације.

ДЕО 5



Место и датум: 

                             

                   

 

Ћуприја 20.05.2019.

-              Трошкови реализације програма морају бити у оквиру сваке ставке раздвојени на подтрошкове, према врсти, са 

међузбиром (нпр. 1. путни трошкови – 1.1. путни трошкови у земљи, 1.2. путни трошкови у иностранству, 1.3. дневнице у 

земљи, 1.4. дневнице у иностранству, међузбир Путни трошкови).

-              Обавезно треба поштовати форму при попуњавању обрасца (немојте брисати, мењати редослед питања и сл.). 

Програм треба написати тако да се у обрасцу одговара на постављена питања – ништа се не „подразумева“.

-              Образац треба попунити фонтом ариал 10, без прореда. Једино дозвољено одступање је болд или италик, ако се 

нађе за потребно.

-              Образац обавезно потписати плавом хемијском или пенкалом и ставити печат.

ИЗЈАВА: 

1.     Изјављујем да смо упознати и сагласни да надлежни орган општине Ћуприја  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 надлежни орган општине Ћуприја 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. 

  НОСИЛАЦ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА

РУКОВОДИЛАЦ ПРОГРАМА 



 (лице овлашћено за заступање)М.П.



Образац 1

Република Србија

ОПШТИНА ЋУПРИЈА

ПРЕДЛОГ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА 

ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА

КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА 

У 2019. ГОДИНИ

 НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈЕ:

Ш.К Врач Влашка

АПЛИКАЦИОНИ ФОРМУЛАР



sportskisavezcuprije@gmail.com

www.ssc.org.rs

Адам Рошковић, Благоја Паровића бр. 1/16 35230 Ћуприја, 062/276-825, 

adam.roskovic86@gmail.com

Шаховски Клуб "Врач"

Број текућег рачуна (наменског) за 

финансирање годишњих програма и 

назив и адреса банке

840-0000025753763-18 Министарство финансија, Управа за трезор

Порески идентификациони број (ПИБ)

Особа за контакт (име, презиме, адреса, 

мејл, телефон, мобилни телефон)

Пун назив

Интернет страна 

Особа за контакт (име, презиме, адреса, 

мејл, телефон, мобилни телефон)

Спортски савез Ћуприје

Булевар војска бр. 1 35230 Ћуприја

062/276-825

Пун назив

Седиште и адреса

Број телефона

И-мејл

НАПОМЕНА: Годишње програме наведене у овом обрасцу подноси Спортски савез Ћуприје, сходно члану 138. став 5. 

Закона о спорту.

2. ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ НОСИОЦУ ПРОГРАМА

ДЕО 1

1. ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ПОДНОСИОЦУ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА 

Скраћени назив

Седиште и адреса

Број телефона

И-мејл

Интернет страна 

Број текућег рачуна и назив банке

ШК "ВРАЧ"

Ћуприја 35230

Влашка бб

064/4755509

pylla.vlaska@gmail.com

/

Поштанска штедионица „ ад „ Београд 

200-2788251301896-90

200-2788250101896-32

108499920

Миодраг Јанковић, Влашка бб, +38164475550, pylla.vlaska@gmail.com
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Миодраг Јанковић, Влашка бб, +38164475550, pylla.vlaska@gmail.com, 4 године

Број регистрованих жена спортиста

Грана/област  спорта

Ранг гране спорта у Националној 

категоризацији  спортова

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

Одлука о висини чланарине (број 

одлуке, датум одлуке о висини 

чланарине и висина чланарине)

Број регистрованих и број 

категорисаних спортских стручњака  (по 

категоријама)

Број регистрованих и број 

категорисаних спортиста (по 

категоријама) 

Укупан број чланова (по категоријама)

Шах

3. категорија

Регистра удружења, друштва и савеза из области спорта

БС 1530/2014 од 22.04. 2014.

Миодраг Јанковић, Влашка бб, +38164475550, pylla.vlaska@gmail.com, 4 године

3/2014 22.06.2014 500 рсд

К
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Укупни приходи у претходној години из 

јавних прихода (сви извори), укључујући 

и јавна предузећа и друге организације 

којима је оснивач Република Србија, АП 

и ЈЛС

Планирани приходи у текућој години по 

свим изворима

/

1.3.2017.

10.05.2019.

50.000,00

Не

Укупан број запослених

65.800,00СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ

ОПШТИНА ЋУПРИЈА

ОСТАЛИ ИЗВОРИ

Укупни приходи у претходној 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 

Да ли организација има блокаду рачуна, 

пореске дугове или дугове према 

организацијама социјалног осигурања

Не

Не

Датум одржавања последње Изборне 

скупштине

Датум одржавања последње седнице 

Скупштине

Број регистрованих и број 

категорисаних спортских стручњака  (по 

категоријама)

50.000,00

215.900,00

ДОНАТОРИ - 

СПОНЗОРИ - 

Не

13011/2 од 26.05. 2015.
Број под којим је организација уписана у 

матичној евиденцији и датум уписа

Р

К

Р

К

Р

К



2)                организација спортских такмичења од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе – члан 

137. став 1. тачка 3);

3)                учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у домаћим и 

европским клупским такмичењима – члан 137. став 1. тачка 5);

ДЕО 2/1

1. Област/и потреба и интереса грађана у области спорта на коју се програм односи (заокружити 

област на коју се предлог програма односи) :

ГОДИШЊИ ПРОГРАМИ

1)                подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно бављења грађана 

спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом – члан 137. став 1. тачка 1);

4)                физичко васпитање деце предшколског узраста и школски спорт (унапређење физичког 

вежбања, рад школских спортских секција и друштава, општинска, градска и међуопштинска 

школска спортска такмичења и др.) – члан 137. став 1. тачка 5);

5)                делатност организација у области спорта са седиштем на територији јединице локалне 

самоуправе које су од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе – члан 137. став 1. тачка 8);

6)                едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у систему спорта 

о питањима битним за одговарајуће бављење спортским активностима и делатностима – члан 137. 

став 1. тачка 12);

7)                периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних информација за 

адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на територији јединице локалне 

самоуправе, истраживачко-развојни пројекти и издавање спортских публикација – члан 137. став 1. 

тачка 13);

8)                унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије јединице локалне 

самоуправе и подстицање запошљавања висококвалификованих спортских стручњака и врхунских 

спортиста – члан 137. став 1. тачка 14).

НАПОМЕНА: Када носилац програма подноси више годишњих програма, за сваку област потреба и интереса 

грађана под тачкама 1)–10) попуњавају се посебно само делови 2 и 3 обрасца и слажу се по тачкама 1)–10). 

Заједнички део апликационог формулара су делови 1, 4 и 5.



-

-

-

-

Припреме

ДЕО 2/2

Шах клуб Врач је традиционално клуб који привлачи младе и афирмативне шахисте. Циљ нам је да се у 2019. пласирамо у 

виши ранг такмичења са играчима који су регистровани и да тако поновимо највећи успех клуба

5.     Детаљан опис активности којима ће се програм реализовати – навести хронолошки све активности 

које ће се реализовати у оквиру програма

215.900,00281.700,00

% укупних трошкова које 

финансира општина
Средства буџета општине

76,64%

Програм у области (из 2/1): 

3 учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у 

домаћим и европским клупским такмичењима – члан 137. став 1. тачка 5);

Соколски дом Ћуприја

Локације гостовања

Укупни трошкови 

програма

1.     Назив програма 

Шах клуб Врач из Влашке у 2020.

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

3.     Средства из буџета општине

4.      Кратак садржај (опис) програма – укратко представити циљеве програма и циљне групе које ће програм 

обухватити.

Влашка



Првенство

Куп

Тренинзи

Промоција и привлачење нових чланова

Извештавање 



6.1. Време почетка реализације 

6.2. Време завршетка реализације 

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

x x x x

x x x x x x

x x x x x

x x x x x x x x x x x

x

x x x x

x x x x x x x x x x x x

припреме

првенство

6.     Време реализације програма и динамика реализације (трајање и план активности) :

Ш.К. Врач Влашка

куп

тренинзи

пауза

Ш.К. Врач Влашка

7.     Учесници у реализацији програма:

7.1. Руководилац програма (име, презиме, звање, функција, досадашње искуство)

6.3. Активности/програмске целине по месецима

Учесник

Ш.К. Врач Влашка

НАЗИВ

01.01.2020

31.12.2020

Ш.К. Врач Влашка

Ш.К. Врач Влашка

извештавање Ш.К. Врач Влашка

привлачење нових такмичара Ш.К. Врач Влашка

(означавање се врши са X)



1.

2.

3.

4.

5.

СО Ћуприја

Спортски савез Ћуприје

МЗ Влашка

Промоција шаха- афирмација младих шахиста( до 18 година )

9.     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) :

Такмичење- пласман у виши ранг

Тренинзи- менатално, психофизичко вежбање ( такмичари )

7.3. Тим који се предлаже за реализацију програма  (по функцијама) 

7.4. Организације партнери  (опис партнера)  и разлози за предложену улогу сваког партнера

8.     Очекивани резултати програма:

8.1.   Опис опште сврхе која се жели постићи реализацијом програма

8.2.   Опис резултата – резултати ( користи које настају као последица успешно изведених активности);  утицај 

на циљне групе; публикације и остали производи; могућност понављања

Миодраг Јанковић, Влашка

Циљ нам је афирмација младих шахиста са намером да их приволимо у наш клуб и да заједно остваримо пласман у виши 

ранг такмичења. Сматрамо да су нам новчана средства неопходна, да имамо потенцијал и да ћемо знати да ценимо и 

искористимо поверење које нам указујете

7.2. Број учесника (укупан број и број по категоријама)

Миодраг Јанковић Влашка, председник клуба, реализатор на последња два програма клуба

Миодраг Јанковић, Влашка



Спонзори (који)

Донатори (који)

Потребна средства за реализацију програма

УКУПНИ ПРИХОДИ

Сопствена средства

Надлежни спортски савез

281.700,00

65.800,00

10.1. Укупна вредног програма 

10.2.  Нефинансијско учешће носиоца програма 

Кроз финансијске извештаје надлежним институцијама

Кроз свакодневно праћење рада удружења, извештавање квартално, месечно и недељно Нама је циљпласман у виши 

ранг тако да је објективно мерило установљено. Председник клуба радиће анализе и праћење рада клуба.

281.700,00

Кроз кварталне извештаје према надлежним органима и институцијама. Свакодневно праћење рада клуба и његових 

такмичара. Пружању јавности на увид рад клуба. 

10.3. Финансијски план програма

Општина 215.900,00

Планирана средстваИЗВОРИ ПРИХОДА

9.1.   Како ће се пратити реализација програма?

9.2.   Како ће се пратити наменско коришћење средстава?

9.3.   План евалуације – које ће се процедуре за процену успешности програма користити (са становишта ефикасности, 

успешности, утицаја, релевантности и одрживости) – ко ће радити евалуацију, када, шта се оцењује, шта ће се, како и зашто 

пратити и оцењивати; индикатори успешности реализације програма?

10.     Финансијски план програма, по изворима прихода и врстама трошкови:

Кроз волонтерски рад мештана села и симпатизера клуба



УКУПНО

90.000,00

55.000,00

16.000,00

12.000,00

0,00

0,00

20.000,00

2.000,00

40.000,00

0,00

3.500,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17. трошкови обезбеђења и лекарске службе на такмичењу

18. набавка пехара, медаља, диплома и сл.

19. дневнице спортиста и спортских стручњака који учествују на 

припремама, односно спортском такмичењу

15. школарине и стручно оспособљавање, као и котизације за 

учешће у стручном усавршавању  спортским стручњацима и 

стручњацима у спорту

16. чланске обавезе према  надлежном националном спортском 

савезу

ВРСТА ТРОШКОВА

Укупни трошкови за реализацију програма:

2. трошкови куповине спортске опреме (дресови, тренерке, торбе, 

лопте и др.) и реквизита

1. трошкови путовања (превоз) за спортисте и спортске 

стручњаке који непосредно учествују у реализацији програма 

3. трошкови смештаја и исхране

12.000,00

0,00

0,00

20.000,00

2.000,00

0,00

0,00

4.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

Средства из других 

извора

Средства из 

буџета општине

12.000,00

15.000,00

800,00

7. хонорари лица која учествују у реализацији програма

0,00

8.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

УКУПНО

90.000,00

55.000,00

16.000,00

78.000,00

40.000,00

15.200,00

10.000,00

2.000,00

40.000,00

0,00

3.500,00

16.000,00

2.000,00

32.000,00

0,00

2.500,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

8. финансијске услуге (банкарске и књиговодствене)

9. трошкови новчаних накнада спортистима

10. маркетинг и набавка пропагандног материјала

11. штампање публикација и материјала

0,00

0,00

0,00

13. трошкови зараде лица запослених на реализацији програма 

(бруто зарада)

14. набавка стручне литературе 

Директни трошкови

12. здравствени прегледи спортиста и медицинска едукација

4. трошкови котизације за учешће на такмичењу

5. трошкови изнајмљивања простора  

6. трошкови изнајмљивања опреме и реквизита



0,00

0,00

1.200,00

40.000,00

281.700,00

0,00

0,00

0,00

281.700,00

Редни број рате

1. рата

2. рата

3. рата

4. рата

Укупни индиректни трошкови

20. дневнице других лица која учествују у реализацији програма

23. трошкови котизације за организацију спортског такмичења

Укупни оправдани директни трошкови

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.)

215.900,00УКУПНО:

15.07.2020. 50.000,00

15.10.2020.

УКУПНО

21. набавка канцеларијске опреме (компјутер, телефон, штампач, 

телевизор, пројектор и сл.) неопходне за реализацију програма

22. набавка канцеларијског материјала неопходног за реализацију 

програма (оловке, папир и др.)

15.04.2020. 50.000,00

15.01. 2020.

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.

50.000,00

10.4. Динамички план коришћења средстава (динамика исплате средстава)

1.     Како ће реализовање програма бити медијски подржано

0,00

0,00

65.800,00

0,00

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

организације спортског такмичења)

65.800,00

0,00

22.000,00

Медијски ће бити реализовано као и до сада путем локалне телевизије и фб странице клуба

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,001.200,00

0,00

215.900,00

18.000,00

215.900,00

0,000,00

0,00

0,00

281.700,00

40.000,00

281.700,00

0,00

1.200,00

65.900,00

Датум Износ

Индиректни трошкови носиоца програма (максимално 15% од оправданих директних 

трошкова)



Место и датум: 

                             

               

3.     Посебне напомене:

Ћуприја 10.05.2019.

НОСИЛАЦ ПРОГРАМА

(овлашћено лице)

М.П.

Шаховски савез поморавског округа, 1. окружна лига

Текуће 2019. ШК Врач се пласирао у виши ранг такмичења и освојио Куп поморавског округа



Носилац програма: 

Бр.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Врста прилога (обавезни)

пропратно писмо

Носилац 

програма 

(означити 

X)

x

x

x

одлука надлежног органа носиоца 

програма о утврђивању предлога 

годишњег програма

изјава о партнерству попуњена и 

потписана од стране свих партнера у 

програму

x

x

x

ПРИЛОЗИ УЗ ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА

ДЕО 3

копије уговора о отварању наменског 

рачуна

копија статута

x

x

x

x

x

календар такмичења надлежног спортског 

савеза 

x

x

ЦД са предлогом програма

копија годишњег извештаја и завршног 

рачуна за претходну годину 

писмо о намерама од издавача или 

медијских кућа уколико је програмом 

предвиђено бесплатно штампање или 

објављивање одређених промотивних 

материјала

изјава да не постоје препреке из члана 118. 

став 5. и члана 133. став 5. Закона о спорту

копија решења о регистрацији 

организације

три примерка обрасца предлога програма

одлука територијалног Спортског савеза 

(подносиоца програма)   о утврђивању 

предлога годишњих програма 

копија решења о додели ПИБ-а (ако ПИБ 

није садржан у решењу о регистрацији)

потврда надлежног националног гранског 

спортског савеза о чланству спортске 

организације

последњи извод у 2018.години

књига чланова

x

Други прилози

Ш.К. Врач из Влашке

x

Напомене



1

2

3

                                       

ПОТПИС ПОДНОСИОЦА

ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА

М.П.

-              У оквиру предлога годишњег програма  предложе се и програм активности за које се подноси посебан програм, али ако 

тај програм буде одобрен, носилац програма не може у истој области општег интереса из Закона о спорту подносити посебне 

програме и по јавном позиву.

-              За сваку област потреба и интереса грађана из Дела 2/1 попуњава се посебан образац. У оквиру обрасца у делу 2/2 

тачка 5 (детаљан опис активности) посебно се означавају и приказују самосталне програмске целине (на пример, код програма 

припрема и учешћа на спортским такмичењима посебно се приказују припреме а посебно учешће на такмичењу, и то посебно за 

свако такмичење у коме се учествује), укључујући и самосталне програмске целине које се састоје из активности повезаних са 

спортом деце.

ДЕО 5

-              За набавку добара и услуга потребних за реализацију програма мора се планирати спровођење јавне набавке у складу са 

законом.

УПУТСТВА: 

-              При креирању програма и попуњавању обрасца треба водити рачуна да програм мора да испуњава услове и 

критеријуме из члана 118. Закона о спорту („Службени  гласник РС”, број 10/16), услове и критеријуме из Правилника о 

финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта („Службени гласник РС”, број 64/16) и 

Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Ћуприја  

(„________”, бр. ___/___).

-              Предлог програма треба да прати пропратно писмо у коме се наводе најосновније информације о организацији и 

предложеном програму (назив, временско трајање, финансијски износ тражених средстава). Пропратно писмо потписује лице 

овлашћено за заступање организације.

x

-              Организација у области спорта која је проглашена за организацију од посебног значаја за општину Ћуприја подноси 

један годишњи програм за све активности које се обављају у оквирима потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. 

Закона о спорту, односно у делу 2/1 заокружује тачку 5), а у оквиру дела 2/2 тачку 5,   наводи све активности које планира да 

реализује, подељене по програмским целинама,  независно од тога да ли су оне обухваћене и другим потребама и интересима 

грађана у области спорта за које се подносе годишњи или посебни програми у складу са Правилником о финансирању програма 

којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Ћуприја.

анализе, студије

прегледи података

о.п образац

-              Из буџета општине Ћуприја финансирају се само програми спортских организација које су чланови надлежних 

националних гранских спортских савеза.



Место и датум: 

                             

                   

 

  НОСИЛАЦ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА

РУКОВОДИЛАЦ ПРОГРАМА 

-              Образац обавезно потписати плавом хемијском или пенкалом и ставити печат.

ИЗЈАВА: 

1.     Изјављујем да смо упознати и сагласни да надлежни орган општине Ћуприја  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 надлежни орган општине Ћуприја 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. 

Влашка 10.05.2019.

-              Трошкови реализације програма морају бити у оквиру сваке ставке раздвојени на подтрошкове, према врсти, са 

међузбиром (нпр. 1. путни трошкови – 1.1. путни трошкови у земљи, 1.2. путни трошкови у иностранству, 1.3. дневнице у 

земљи, 1.4. дневнице у иностранству, међузбир Путни трошкови).

-              Обавезно треба поштовати форму при попуњавању обрасца (немојте брисати, мењати редослед питања и сл.). 

Програм треба написати тако да се у обрасцу одговара на постављена питања – ништа се не „подразумева“.

-              Образац треба попунити фонтом ариал 10, без прореда. Једино дозвољено одступање је болд или италик, ако се 

нађе за потребно.



 (лице овлашћено за заступање)М.П.



Образац 1

Република Србија

ОПШТИНА ЋУПРИЈА

ПРЕДЛОГ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА 

ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА

КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА 

У 2019. ГОДИНИ

 НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈЕ:

ТЕНИСКИ КЛУБ СЛАВИЈА

АПЛИКАЦИОНИ ФОРМУЛАР



sportskisavezcuprije@gmail.com

АДАМ РОШКОВИЋ         БЛАГОЈА ПАРОВИЋА 1/16

    ТЕНИСКИ КЛУБ СЛАВИЈА

Број текућег рачуна (наменског) за 

финансирање годишњих програма и 

назив и адреса банке

840-22215763-84    УПРАВА ЗА ТРЕЗОР ФИЛИЈАЛА                                                       

ЈАГОДИНА-ЕКСПОЗИТУРА ЋУПРИЈА

Порески идентификациони број (ПИБ)

Особа за контакт (име, презиме, адреса, 

мејл, телефон, мобилни телефон)

Пун назив

Интернет страна 

Особа за контакт (име, презиме, адреса, 

мејл, телефон, мобилни телефон)

СПОРТСКИ САВЕЗ ЋУПРИЈЕ

БУЛЕВАР ВОЈСКЕ 1

062/276-825

Пун назив

Седиште и адреса

Број телефона

И-мејл

НАПОМЕНА: Годишње програме наведене у овом обрасцу подноси Спортски савез Ћуприје, сходно члану 138. став 5. 

Закона о спорту.

2. ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ НОСИОЦУ ПРОГРАМА

ДЕО 1

1. ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ПОДНОСИОЦУ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА 

Скраћени назив

Седиште и адреса

Број телефона

И-мејл

Интернет страна 

Број текућег рачуна и назив банке

     ТК  СЛАВИЈА 

    КНЕЗА МИЛОША  40.

    060-6000-471

    tkslavija@yahoo.com

355-1127292-60     ВОЈВОЂАНСКА БАНКА

105750697

МИЛОЈЕВИЋ САША   ГРАДА ЈАНИЦЕ 45  035/8470-885   060/6000-471    

sasa.milke@gmail.com



17 ЧЛАНАКАТЕГОРИЈА ДО 16 ГОДИНА

КАТЕГОРИЈА ОМЛАДИНЦИ ДО 18ГОД.

КАТЕГОРИЈА ВЕТЕРАНИ

К

0

24 ЧЛАНАКАТЕГОРИЈА ДО 10 ГОДИНА

КАТЕГОРИЈА ДО 12 ГОДИНА

КАТЕГОРИЈА ДО 14 ГОДИНА.

10 ЧЛАНА

8 ЧЛАНА

7 ЧЛАНА

34 ЧЛАНА

Р

0

Р

К

Р 3

0

КАТЕГОРИЈА ДО 14 ГОДИНА.
Р 3

КАТЕГОРИЈА ДО 10 ГОДИНА

Р 1

К

САША СТАНЧЕВ

МИЛОЈЕВИЋ САША   ГРАДА ЈАНИЦЕ 45  035/8470-885   060/6000-471    

sasa.milke@gmail.com

Број регистрованих жена спортиста

Грана/област  спорта

Ранг гране спорта у Националној 

категоризацији  спортова

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

Одлука о висини чланарине (број 

одлуке, датум одлуке о висини 

чланарине и висина чланарине)

Број регистрованих и број 

категорисаних спортских стручњака  (по 

категоријама)

Број регистрованих и број 

категорисаних спортиста (по 

категоријама) 

Укупан број чланова (по категоријама)

    ТЕНИС 

ПРВА ГРАНА СПОРТА

АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ

МИЛОЈЕВИЋ САША  ПРЕДСЕДНИК  23.06.2014  4 ГОДИНЕ    ГРАДА ЈАНИЦЕ 45    060/6000-

471   sasa.milke@gmail.com

24/05-2013 24.05.2013 1.200,00

К

КАТЕГОРИЈА ДО 12 ГОДИНА

УКУПНО РЕГИСТРОВАНИХ  ЧЕТИРИ

К 0

КАТЕГОРИЈА ДО 16 ГОДИНА
Р 1

К 0

КАТЕГОРИЈА ОМЛАДИНЦИ ДО 

18ГОД.

Р 1

MИЛАНКА МИЉКОВИЋ
Р 1

К Ц,Д,ЛИЦЕНЦА ТСС

К

Р 1

К В.ТРЕН.  Ц ЛИЦЕНЦА ТСС

МЛАДЕН МИЛАНОВИЋ
Р 1

К АТП ЛИЦЕНЦА

Р

К



0,00

Укупни приходи у претходној години из 

јавних прихода (сви извори), укључујући 

и јавна предузећа и друге организације 

којима је оснивач Република Србија, АП 

и ЈЛС

Планирани приходи у текућој години по 

свим изворима

ЈЕДАН ЗАПОСЛЕН

23.06.2014

12.05.2019

532.000,00

НЕ ПОСТОЈЕ ОГРАНИЧЕЊА

Укупан број запослених

671.000,00

0,00

СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ

ОПШТИНА ЋУПРИЈА

ОСТАЛИ ИЗВОРИ

Укупни приходи у претходној 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 

Да ли организација има блокаду рачуна, 

пореске дугове или дугове према 

организацијама социјалног осигурања

НЕМА СПОРОВЕ

НИЈЕ НИКАДА КАЖЊЕНА

Датум одржавања последње Изборне 

скупштине

Датум одржавања последње седнице 

Скупштине

Број регистрованих и број 

категорисаних спортских стручњака  (по 

категоријама)

350.000,00

608.000,00

ДОНАТОРИ - 

СПОНЗОРИ - 0,00

НЕМА БЛОКАДУ

БС 2583/2008         11.08.2008          
Број под којим је организација уписана у 

матичној евиденцији и датум уписа

Р

К

Р

К

Р

К



2)                организација спортских такмичења од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе – члан 

137. став 1. тачка 3);

3)                учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у домаћим и 

европским клупским такмичењима – члан 137. став 1. тачка 5);

ДЕО 2/1

1. Област/и потреба и интереса грађана у области спорта на коју се програм односи (заокружити 

област на коју се предлог програма односи) :

ГОДИШЊИ ПРОГРАМИ

1)                подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно бављења грађана 

спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом – члан 137. став 1. тачка 1);

4)                физичко васпитање деце предшколског узраста и школски спорт (унапређење физичког 

вежбања, рад школских спортских секција и друштава, општинска, градска и међуопштинска 

школска спортска такмичења и др.) – члан 137. став 1. тачка 5);

5)                делатност организација у области спорта са седиштем на територији јединице локалне 

самоуправе које су од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе – члан 137. став 1. тачка 8);

6)                едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у систему спорта 

о питањима битним за одговарајуће бављење спортским активностима и делатностима – члан 137. 

став 1. тачка 12);

7)                периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних информација за 

адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на територији јединице локалне 

самоуправе, истраживачко-развојни пројекти и издавање спортских публикација – члан 137. став 1. 

тачка 13);

8)                унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије јединице локалне 

самоуправе и подстицање запошљавања висококвалификованих спортских стручњака и врхунских 

спортиста – члан 137. став 1. тачка 14).

НАПОМЕНА: Када носилац програма подноси више годишњих програма, за сваку област потреба и интереса 

грађана под тачкама 1)–10) попуњавају се посебно само делови 2 и 3 обрасца и слажу се по тачкама 1)–10). 

Заједнички део апликационог формулара су делови 1, 4 и 5.



-

-

-

-

органиују се пробни часови и одређује се ниво које дете треба да упише

ДЕО 2/2

Предложен програм има за циљ  да омогући брже напредовање и веће задовољство у игри,пронаћи талентовану децу 

радити са њима направити селекцију припремити их за професионално такмичење.Такође један од циљева да се помогне 

најмлађим такмичарима да развију све аспекте игре техничке,тактичке,физичке и менталне.                                     

5.     Детаљан опис активности којима ће се програм реализовати – навести хронолошки све активности 

које ће се реализовати у оквиру програма

608.000,001.279.000,00

% укупних трошкова које 

финансира општина
Средства буџета општине

47,54%

Програм у области (из 2/1): 

1
подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно 

бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са 

инвалидитетом – члан 137. став 1. тачка 1);

ХАЛА СПОРТОВА АДА

СОКОЛСКИ ДОМ

Укупни трошкови 

програма

1.     Назив програма 

ПРОНАЂИМО ТАЛЕНАТ

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

3.     Средства из буџета општине

4.      Кратак садржај (опис) програма – укратко представити циљеве програма и циљне групе које ће програм 

обухватити.

ТЕНИСКИ ТЕРЕНИ СЛАВИЈА



организација тематских тренинга на свим нивоима

индивидуални тренинзи

индивидуални спаринзи

селекција и одабири најталентованијих



6.1. Време почетка реализације 

6.2. Време завршетка реализације 

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

# #

# # # # #

# # # # #

# # # # #

# #

одређивање нивоа-пробни час

организација тематских тренинга

6.     Време реализације програма и динамика реализације (трајање и план активности) :

преко 100 учесника

индивидуални тренинзи 

индивидуални спаринзи

селекција најталентованијих

 око 20 учесника

7.     Учесници у реализацији програма:

7.1. Руководилац програма (име, презиме, звање, функција, досадашње искуство)

6.3. Активности/програмске целине по месецима

Учесник

преко 100 учесника

НАЗИВ

01.04.2020

25.12.2020

око 20 учесника

око 10 учесника

(означавање се врши са X)



1.

2.

3.

4.

5.

САША СТАНЧЕВ ТРЕНЕР

МЛАДЕН МИЛАНОВИЋ ТРЕНЕР

СПОРТСКИ САВЕЗ ЋУПРИЈЕ  ПОДРШКА ОКО МАРКЕТИНГА

ТЕНИСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ ПРЕДАВАЧИ ТРЕНЕРИ

СПОРТСКИ ЦЕНТАР АДА   ПОТРЕБНИ ТЕРМИНИ ЗА ТРЕНИНГЕ У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ

одабир најбољих и спремност за велике резултате

9.     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) :

велики утицај на циљне групе и могућност понављања

7.3. Тим који се предлаже за реализацију програма  (по функцијама) 

7.4. Организације партнери  (опис партнера)  и разлози за предложену улогу сваког партнера

8.     Очекивани резултати програма:

8.1.   Опис опште сврхе која се жели постићи реализацијом програма

8.2.   Опис резултата – резултати ( користи које настају као последица успешно изведених активности);  утицај 

на циљне групе; публикације и остали производи; могућност понављања

МИЛАНКА МИЉКОВИЋ ТРЕНЕР

да сви науче да играју тенис на једноставан начин,да се створи база из такве базе створи успех,да се из такмичења извуку 

касније поуке и поруке за даље животне одлуке.

7.2. Број учесника (укупан број и број по категоријама)

Саша Станчев лиценцирани тренер преко 30 година у тенису

укупан број  преко сто учесника



Спонзори (који)

Донатори (који)

0,00

0,00

Потребна средства за реализацију програма

УКУПНИ ПРИХОДИ

Сопствена средства

Надлежни спортски савез

1.279.000,00

671.000,00

10.1. Укупна вредног програма 

10.2.  Нефинансијско учешће носиоца програма 

  Наменско коришћење средстава прати надзорни одбор клуба који броји три члана и којим ће добијати извештаје на 

свака три месеца упоредо са извештајима који се предају комисији за спорт.

евалуацију ће радити тренери,тренерска комисија,надзорни одбор на крају сваког месеца,пратиће се број учесника а 

оцењиваће се напредак учесника у игрању тениса.

1.279.000,00

реализација програма пратиће се на месечном нивоу сталним извештајима тренерској комисији клуба која броји три 

члана и која ће контролисати рад тренера који воде програм.

10.3. Финансијски план програма

Општина 608.000,00

Планирана средстваИЗВОРИ ПРИХОДА

9.1.   Како ће се пратити реализација програма?

9.2.   Како ће се пратити наменско коришћење средстава?

9.3.   План евалуације – које ће се процедуре за процену успешности програма користити (са становишта ефикасности, 

успешности, утицаја, релевантности и одрживости) – ко ће радити евалуацију, када, шта се оцењује, шта ће се, како и зашто 

пратити и оцењивати; индикатори успешности реализације програма?

10.     Финансијски план програма, по изворима прихода и врстама трошкови:

Кроз волонтерски рад



УКУПНО

76.000,00

408.000,00

0,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

8.000,00

36.000,00

0,00

600.000,00

0,00

0,00

21.000,00

0,00

40.000,00

0,00

17. трошкови обезбеђења и лекарске службе на такмичењу

18. набавка пехара, медаља, диплома и сл.

19. дневнице спортиста и спортских стручњака који учествују на 

припремама, односно спортском такмичењу

15. школарине и стручно оспособљавање, као и котизације за 

учешће у стручном усавршавању  спортским стручњацима и 

стручњацима у спорту

16. чланске обавезе према  надлежном националном спортском 

савезу

ВРСТА ТРОШКОВА

Укупни трошкови за реализацију програма:

2. трошкови куповине спортске опреме (дресови, тренерке, торбе, 

лопте и др.) и реквизита

1. трошкови путовања (превоз) за спортисте и спортске 

стручњаке који непосредно учествују у реализацији програма 

3. трошкови смештаја и исхране

60.000,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.000,00

0,00

Средства из других 

извора

Средства из 

буџета општине

76.000,00

0,00

0,00

7. хонорари лица која учествују у реализацији програма

30.000,00

0,00

8.000,00

36.000,00

0,00

400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

200.000,00

0,00

УКУПНО

76.000,00

408.000,00

0,00

0,00

408.000,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

8.000,00

36.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600.000,00

0,00

0,00

21.000,00

0,00

8. финансијске услуге (банкарске и књиговодствене)

9. трошкови новчаних накнада спортистима

10. маркетинг и набавка пропагандног материјала

11. штампање публикација и материјала

40.000,00

0,00

0,00

13. трошкови зараде лица запослених на реализацији програма 

(бруто зарада)

14. набавка стручне литературе 

Директни трошкови

12. здравствени прегледи спортиста и медицинска едукација

4. трошкови котизације за учешће на такмичењу

5. трошкови изнајмљивања простора  

6. трошкови изнајмљивања опреме и реквизита



0,00

0,00

0,00

0,00

1.279.000,00

0,00

0,00

0,00

1.279.000,00

Редни број рате

1. рата

2. рата

3. рата

4. рата

Укупни индиректни трошкови

20. дневнице других лица која учествују у реализацији програма

23. трошкови котизације за организацију спортског такмичења

Укупни оправдани директни трошкови

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.)

608.000,00УКУПНО:

01.08.2020 152.000,00

01.11.2020

УКУПНО

21. набавка канцеларијске опреме (компјутер, телефон, штампач, 

телевизор, пројектор и сл.) неопходне за реализацију програма

22. набавка канцеларијског материјала неопходног за реализацију 

програма (оловке, папир и др.)

01.06.2020 152.000,00

01.03.2020

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.

152.000,00

10.4. Динамички план коришћења средстава (динамика исплате средстава)

1.     Како ће реализовање програма бити медијски подржано

0,00

0,00

671.000,00

0,00

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

организације спортског такмичења)

671.000,00

0,00

0,00

Реализацију програма можете пратити путем сајта тениског клуба Славија,такође путем друштвене мреже и преко локалне 

телевизије

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00

608.000,00

0,00

608.000,00

0,000,00

0,00

0,00

1.279.000,00

0,00

1.279.000,00

0,00

0,00

152.000,00

Датум Износ

Индиректни трошкови носиоца програма (максимално 15% од оправданих директних 

трошкова)



Место и датум: 

                             

               

3.     Посебне напомене:

Ћуприја 15.05.2019

НОСИЛАЦ ПРОГРАМА

(овлашћено лице)

М.П.



Носилац програма: 

Бр.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Врста прилога (обавезни)

пропратно писмо

Носилац 

програма 

(означити 

X)

x

x

одлука надлежног органа носиоца 

програма о утврђивању предлога 

годишњег програма

изјава о партнерству попуњена и 

потписана од стране свих партнера у 

програму

x

x

x

ПРИЛОЗИ УЗ ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА

ДЕО 3

копије уговора о отварању наменског 

рачуна

копија статута

x

x

x

x

x

календар такмичења надлежног спортског 

савеза 

x

x

ЦД са предлогом програма

копија годишњег извештаја и завршног 

рачуна за претходну годину 

писмо о намерама од издавача или 

медијских кућа уколико је програмом 

предвиђено бесплатно штампање или 

објављивање одређених промотивних 

материјала

изјава да не постоје препреке из члана 118. 

став 5. и члана 133. став 5. Закона о спорту

копија решења о регистрацији 

организације

три примерка обрасца предлога програма

одлука територијалног Спортског савеза 

(подносиоца програма)   о утврђивању 

предлога годишњих програма 

копија решења о додели ПИБ-а (ако ПИБ 

није садржан у решењу о регистрацији)

потврда надлежног националног гранског 

спортског савеза о чланству спортске 

организације

последњи извод у 2018.години

књига чланова

x

Други прилози

x

Напомене



1

2

3

                                       

ПОТПИС ПОДНОСИОЦА

ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА

М.П.

-              У оквиру предлога годишњег програма  предложе се и програм активности за које се подноси посебан програм, али ако 

тај програм буде одобрен, носилац програма не може у истој области општег интереса из Закона о спорту подносити посебне 

програме и по јавном позиву.

-              За сваку област потреба и интереса грађана из Дела 2/1 попуњава се посебан образац. У оквиру обрасца у делу 2/2 

тачка 5 (детаљан опис активности) посебно се означавају и приказују самосталне програмске целине (на пример, код програма 

припрема и учешћа на спортским такмичењима посебно се приказују припреме а посебно учешће на такмичењу, и то посебно за 

свако такмичење у коме се учествује), укључујући и самосталне програмске целине које се састоје из активности повезаних са 

спортом деце.

ДЕО 5

-              За набавку добара и услуга потребних за реализацију програма мора се планирати спровођење јавне набавке у складу са 

законом.

УПУТСТВА: 

-              При креирању програма и попуњавању обрасца треба водити рачуна да програм мора да испуњава услове и 

критеријуме из члана 118. Закона о спорту („Службени  гласник РС”, број 10/16), услове и критеријуме из Правилника о 

финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта („Службени гласник РС”, број 64/16) и 

Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Ћуприја  

(„________”, бр. ___/___).

-              Предлог програма треба да прати пропратно писмо у коме се наводе најосновније информације о организацији и 

предложеном програму (назив, временско трајање, финансијски износ тражених средстава). Пропратно писмо потписује лице 

овлашћено за заступање организације.

x

-              Организација у области спорта која је проглашена за организацију од посебног значаја за општину Ћуприја подноси 

један годишњи програм за све активности које се обављају у оквирима потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. 

Закона о спорту, односно у делу 2/1 заокружује тачку 5), а у оквиру дела 2/2 тачку 5,   наводи све активности које планира да 

реализује, подељене по програмским целинама,  независно од тога да ли су оне обухваћене и другим потребама и интересима 

грађана у области спорта за које се подносе годишњи или посебни програми у складу са Правилником о финансирању програма 

којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Ћуприја.

анализе, студије

прегледи података

ОП образац

-              Из буџета општине Ћуприја финансирају се само програми спортских организација које су чланови надлежних 

националних гранских спортских савеза.



Место и датум: 

                             

                   

 

  НОСИЛАЦ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА

РУКОВОДИЛАЦ ПРОГРАМА 

-              Образац обавезно потписати плавом хемијском или пенкалом и ставити печат.

ИЗЈАВА: 

1.     Изјављујем да смо упознати и сагласни да надлежни орган општине Ћуприја  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 надлежни орган општине Ћуприја 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. 

Ћуприја 15.05.2019

-              Трошкови реализације програма морају бити у оквиру сваке ставке раздвојени на подтрошкове, према врсти, са 

међузбиром (нпр. 1. путни трошкови – 1.1. путни трошкови у земљи, 1.2. путни трошкови у иностранству, 1.3. дневнице у 

земљи, 1.4. дневнице у иностранству, међузбир Путни трошкови).

-              Обавезно треба поштовати форму при попуњавању обрасца (немојте брисати, мењати редослед питања и сл.). 

Програм треба написати тако да се у обрасцу одговара на постављена питања – ништа се не „подразумева“.

-              Образац треба попунити фонтом ариал 10, без прореда. Једино дозвољено одступање је болд или италик, ако се 

нађе за потребно.



 (лице овлашћено за заступање)М.П.



Образац 1

Република Србија

ОПШТИНА ЋУПРИЈА

ПРЕДЛОГ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА 

ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА

КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА 

У 2020. ГОДИНИ

 НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈЕ:

ЖЕНСКИ ОДБОЈКАШКИ КЛУБ “РАВНО-ЋУПРИЈА”

АПЛИКАЦИОНИ ФОРМУЛАР



ДЕО 1

1. ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ПОДНОСИОЦУ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА 

Пун назив  СПОРТСКИ САВЕЗ ЋУПРИЈЕ

Седиште и адреса  БУЛЕВАР ВОЈСКЕ СРБИЈЕ  бр.1

Број телефона  062/276825

И-мејл  sportskisavezcuprija@gmail.com

Интернет страна  www.ssc.org.rs

Особа за контакт (име, презиме, адреса, 

мејл, телефон, мобилни телефон)

 Адам Рошковић, Благоја Паровића 1/16

062/276825

НАПОМЕНА: Годишње програме наведене у овом обрасцу подноси Спортски савез Ћуприје, сходно члану 138. став 5. 

Закона о спорту.

2. ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ НОСИОЦУ ПРОГРАМА

Пун назив  ЖЕНСКИ ОДБОЈКАШКИ КЛУБ „РАВНО-ЋУПРИЈА“

Скраћени назив  ЖОК „РАВНО-ЋУПРИЈА“

Седиште и адреса  Кнеза Милоша 40, Ћуприја

Број телефона  064/2457802

И-мејл  zvezdannonic@gmail.com

Интернет страна 

Број текућег рачуна и назив банке  205-204135-44  Комерцијална банка а.д. 

Број текућег рачуна (наменског) за 

финансирање годишњих програма и 

назив и адреса банке

 840-22212763-63  Управа за трезор

Порески идентификациони број (ПИБ)  106804161

Особа за контакт (име, презиме, адреса, 

мејл, телефон, мобилни телефон)
 ЗвезданНонић,Цетињскa 9,Ћуприја, zvezdannonic@gmail.com,064/2457802

mailto:sportskisavezcuprija@gmail.com
http://www.ssc.org.rs/
mailto:zvezdannonic@gmail.com
mailto:zvezdannonic@gmail.com


Грана/област  спорта  ОДБОЈКА

Ранг гране спорта у Националној 

категоризацији  спортова
 ПРВА

Орган код кога је организација 

регистрована и регистарски број
 АПР, БС 3771/2017

Име и презиме, функција, датум избора 

и дужина мандата лица овлашћеног за 

заступање, адреса, мејл, телефон, 

мобилни телефон

ЗВЕЗДАН НОНИЋ    Секретар ,30.03.2012,неограничено, Цетињска 9,Ћуприја, 

zvezdannonic@gmail.com,064/2457802

Име и презиме председника органа 

управе организације, адреса, мејл и 

телефон

 АНТА НОНИЋ    Председник,30.03.2012,неограничено, Бигреница бб,Бигреница,Ћуприја, 

zvezdannonic@gmail.com,064/4296181

Укупан број чланова (по категоријама)

Укупно 52

Одлука о висини чланарине (број 

одлуке, датум одлуке о висини 

чланарине и висина чланарине)

Записник управног одбора 29.12.2013. 1000дин

Број регистрованих и број 

категорисаних спортиста (по 

категоријама) 

Сениорке
Р 15

К

Кадетиње
Р 14

К

Пионирке
Р 16

К

Р

К

Р

К

Р

К

Р

К

Број регистрованих жена спортиста 38

Број регистрованих и број 

категорисаних спортских стручњака  (по 

категоријама)

тренери сениорки
Р 1

К

тренери кадеткиња
Р 1

К

тренери пионирки
Р 1

К

Р

К

mailto:zvezdannonic@gmail.com
mailto:zvezdannonic@gmail.com
mailto:zvezdannonic@gmail.com
mailto:zvezdannonic@gmail.com


Број регистрованих и број 

категорисаних спортских стручњака  (по 

категоријама)

Р

К

Р

К

Р

К

Укупан број запослених

Датум одржавања последње Изборне 

скупштине
20.1.2018.

Датум одржавања последње седнице 

Скупштине
20.1.2019.

Укупни приходи у претходној години 544.000,00

Укупни приходи у претходној години из 

јавних прихода (сви извори), укључујући 

и јавна предузећа и друге организације 

којима је оснивач Република Србија, АП 

и ЈЛС

424.000,00

Планирани приходи у текућој години по 

свим изворима

СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ 145.000,00

ОПШТИНА ЋУПРИЈА 605.000,00

ДОНАТОРИ - 

СПОНЗОРИ - 

ОСТАЛИ ИЗВОРИ

Да ли  постоје ограничења у коришћењу 

имовине и обављању делатности (стечај,  

ликвидација, забрана обављања 

делатности)

не

Да ли организација има у току судске и 

арбитражне спорове (које и вредност 

спора)

не

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 

не

Да ли организација има блокаду рачуна, 

пореске дугове или дугове према 

организацијама социјалног осигурања

не

Број под којим је организација уписана у 

матичној евиденцији и датум уписа
10902/2, 9.3.2014.



ДЕО 2/1

1. Област/и потреба и интереса грађана у области спорта на коју се програм односи (заокружити 

област на коју се предлог програма односи) :

ГОДИШЊИ ПРОГРАМИ

1)                подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно бављења грађана 

спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом – члан 137. став 1. тачка 1);

2)                организација спортских такмичења од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе – члан 

137. став 1. тачка 3);

3)                учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у домаћим и 

европским клупским такмичењима – члан 137. став 1. тачка 5);

4)                физичко васпитање деце предшколског узраста и школски спорт (унапређење физичког 

вежбања, рад школских спортских секција и друштава, општинска, градска и међуопштинска 

школска спортска такмичења и др.) – члан 137. став 1. тачка 5);

5)                делатност организација у области спорта са седиштем на територији јединице локалне 

самоуправе које су од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе – члан 137. став 1. тачка 8);

6)                едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у систему спорта 

о питањима битним за одговарајуће бављење спортским активностима и делатностима – члан 137. 

став 1. тачка 12);

7)                периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних информација за 

адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на територији јединице локалне 

самоуправе, истраживачко-развојни пројекти и издавање спортских публикација – члан 137. став 1. 

тачка 13);

8)                унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије јединице локалне 

самоуправе и подстицање запошљавања висококвалификованих спортских стручњака и врхунских 

спортиста – члан 137. став 1. тачка 14).

НАПОМЕНА: Када носилац програма подноси више годишњих програма, за сваку област потреба и интереса 

грађана под тачкама 1)–10) попуњавају се посебно само делови 2 и 3 обрасца и слажу се по тачкама 1)–10). 

Заједнички део апликационог формулара су делови 1, 4 и 5.



-

-

-

-

ДЕО 2/2

Програм у области (из 2/1): 

3 учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у 

домаћим и европским клупским такмичењима – члан 137. став 1. тачка 5);

1.     Назив програма 

ТАКМИЧЕЊА ЖОК “РАВНО-ЋУПРИЈА”

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

ЋУПРИЈА, ТОПОЛА, АРАНЂЕЛОВАЦ

ЈАГОДИНА, ПAРАЋИН, КРАГУЈЕВАЦ

БОР, ВРАЊЕ, ЛЕСКОВАЦ

НОВИ САД, НИШ, БЕОГРАД

3.     Средства из буџета општине

Укупни трошкови 

програма
Средства буџета општине

% укупних трошкова које 

финансира општина

770.000,00 605.000,00 78,57%

4.     Кратак садржај (опис) програма – укратко представити циљеве програма и циљне групе које ће програм 

обухватити.

Такмичење сениорске екипе у Међурегионалној лиги,

Такмичење млађих категорија (пионирки и кадеткиња) у оквиру Међуокружне лиге,

Одигравање припремних-тренинг утакмица за све категорије такмичарк

Усавршавање тренера,одлазак на обавезне семинаре и лиценцирање тренера,

Популаризација и представљање одбојке у школама на територији општине Ћуприја

5.     Детаљан опис активности којима ће се програм реализовати – навести хронолошки све активности 

које ће се реализовати у оквиру програма

Такмичење сениорске екипе у Међурегионалној лиги



Такмичење млађих категорија у оквиру Међуокружне лиге

  Усавршавање тренера,одлазак на обавезне семинаре и лиценцирање тренера,

  Рад са почетницима који су ван такмичења

Обука и слање наших судија на стручне семинаре ради добијања лиценце за суђење на свим нивоима такмичења

Стручно усавшавање тренера

  Учешће на Турнирима  (Крагујевац и Нови сад)



6.1. Време почетка реализације 

6.2. Време завршетка реализације 

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

Х Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х

Х Х

Х Х

Х Х Х

6.     Време реализације програма и динамика реализације (трајање и план активности) :

01.01.2020

31.12.2020.

6.3. Активности/програмске целине по месецима

НАЗИВ Учесник

СЕНИОРСКА ЛИГА МОС КРАГУЈЕВАЦ

ЛИГЕ МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА МОС КРАГУЈЕВАЦ

ТУРНИРИ
КРАГУЈЕВАЦ, НОВИ 

САД

ТРЕНЕРСКИ СЕМИНАРИ
ОСС БЕОГРАД, МОС 

КРАГУЈЕВАЦ

СУДИЈСКИ СЕМИНАРИ
УОСС БЕОГРАД, АОС 

КРАГУЈЕВАЦ

(означавање се врши са X)

7.     Учесници у реализацији програма:

7.1. Руководилац програма (име, презиме, звање, функција, досадашње искуство)



1.

2.

3.

4.

5.

Анта Нонић,проф.физ.културе, председник Клуба,вишедеценијско искуство у раду одбојкашког Клуба, 

разним спортским и школским секцијама .

7.2. Број учесника (укупан број и број по категоријама)

Сениорке-18,Кадеткиње -16,Пионирке- 21, Тренери- 3

7.3. Тим који се предлаже за реализацију програма  (по функцијама) 

Носилац програма- Анта Нонић –председник

Дамир Маљковић-тренер,Милена Марковић-тренер,Звездан Нонић-секретар клуба

Љиљана Стојановски-родитељ, Горан Симоновић-члан управе клуба

7.4. Организације партнери  (опис партнера)  и разлози за предложену улогу сваког партнера

8.     Очекивани резултати програма:

8.1.   Опис опште сврхе која се жели постићи реализацијом програма

Учешће сениорске екипе у Лигашком такмичењу,освајање првог места у Лиги,

освајање квалификационог турнира и улазак у ДРУГУ САВЕЗНУ ЛИГУ. Учешће млађих категорија ( пионирке и кадеткиње) 

у Лигашком такмичењу, Едукација  и добијање обавезних лиценци тренера за рад и учешће у процесу такмичења,

8.2.  Опис резултата – резултати ( користи које настају као последица успешно изведених активности);  утицај на 

циљне групе; публикације и остали производи; могућност понављања

Учешће деце у такмичењу,остваривање што бољих резултата

Стицање искуства за даљи рад и такмичење

Успешно представљање ћупријског спорта

Популаризација и омасовљавање одбојке као спорта

9.     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) :



Спонзори (који)

Донатори (који)

9.1.   Како ће се пратити реализација програма?

Реализацију програма ће пратити Скупштина Клуба и Спортски савез Ћуприје у току и на крају такмичарске сезоне.

9.2.   Како ће се пратити наменско коришћење средстава?

Реализацију програма ће пратити Скупштина Клуба и Спортски савез Ћуприје у току и на крају такмичарске сезоне.

9.3.  План евалуације – које ће се процедуре за процену успешности програма користити (са становишта ефикасности, 

успешности, утицаја, релевантности и одрживости) – ко ће радити евалуацију, када, шта се оцењује, шта ће се, како и зашто 

пратити и оцењивати; индикатори успешности реализације програма?

Скупштина клуба  са својим изабраним органима,Надзорним одбором , ће на крају сваке такмичарске сезоне донети 

закључак о оствареним такмичарским и финансијским резултатима,и о томе према договору и потребама обавестити 

Спортски савез Ћуприје,као  и буџетску инспекцију општине Ћуприја.

10.     Финансијски план програма, по изворима прихода и врстама трошкови:

10.1. Укупна вредног програма 770.000,00

10.2.  Нефинансијско учешће носиоца програма 

10.3. Финансијски план програма

Потребна средства за реализацију програма

ИЗВОРИ ПРИХОДА Планирана средства

Општина 605.000,00

Надлежни спортски савез

Сопствена средства 165.000,00

УКУПНИ ПРИХОДИ 770.000,00



УКУПНО

187.000,00

145.000,00

0,00

126.000,00

0,00

0,00

220.500,00

6.000,00

0,00

2.500,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

13.000,00

0,00

0,00

12.900,00

0,00

Укупни трошкови за реализацију програма:

ВРСТА ТРОШКОВА УКУПНО
Средства из 

буџета општине

Средства из других 

извора

Директни трошкови

1. трошкови путовања (превоз) за спортисте и спортске 

стручњаке који непосредно учествују у реализацији програма 
187.000,00 149.600,00 37.600,00

2. трошкови куповине спортске опреме (дресови, тренерке, торбе, 

лопте и др.) и реквизита
145.000,00 117.000,00 28.000,00

3. трошкови смештаја и исхране 0,00 0,00 0,00

4. трошкови котизације за учешће на такмичењу 126.000,00 90.000,00 36.000,00

5. трошкови изнајмљивања простора  0,00 0,00 0,00

6. трошкови изнајмљивања опреме и реквизита 0,00 0,00 0,00

7. хонорари лица која учествују у реализацији програма 220.500,00 173.600,00 46.900,00

8. финансијске услуге (банкарске и књиговодствене) 6.000,00 6.000,00 0,00

9. трошкови новчаних накнада спортистима 0,00 0,00 0,00

10. маркетинг и набавка пропагандног материјала 2.500,00 2.000,00 500,00

11. штампање публикација и материјала 0,00 0,00 0,00

12. здравствени прегледи спортиста и медицинска едукација 20.000,00 16.000,00 4.000,00

13. трошкови зараде лица запослених на реализацији програма 

(бруто зарада)
0,00 0,00 0,00

14. набавка стручне литературе 0,00 0,00 0,00

15. школарине и стручно оспособљавање, као и котизације за 

учешће у стручном усавршавању  спортским стручњацима и 

стручњацима у спорту

13.000,00 10.400,00 2.600,00

16. чланске обавезе према  надлежном националном спортском 

савезу
0,00 0,00 0,00

17. трошкови обезбеђења и лекарске службе на такмичењу 0,00 0,00 0,00

18. набавка пехара, медаља, диплома и сл. 12.900,00 10.320,00 2.580,00

19. дневнице спортиста и спортских стручњака који учествују на 

припремама, односно спортском такмичењу
0,00 0,00 0,00



0,00

35.000,00

2.080,00

0,00

769.980,00

0,00

0,00

0,00

769.980,00

Редни број рате

1. рата

2. рата

3. рата

4. рата

20. дневнице других лица која учествују у реализацији програма 0,00 0,00 0,00

21. набавка канцеларијске опреме (компјутер, телефон, штампач, 

телевизор, пројектор и сл.) неопходне за реализацију програма
35.000,00 28.000,00 7.000,00

22. набавка канцеларијског материјала неопходног за реализацију 

програма (оловке, папир и др.)
2.080,00 2.080,00 0,00

23. трошкови котизације за организацију спортског такмичења 0,00 0,00 0,00

Укупни оправдани директни трошкови 769.980,00 605.000,00 165.180,00

Индиректни трошкови носиоца програма (максимално 15% од оправданих директних 

трошкова)

1. зараде запослених код носиоца програма који не реализују 

непосредно програмске активности
0,00 0,00 0,00

2. остали трошкови (трошкови комуналних услуга, ПТТ 

трошкови, интернет,  набавка канцеларијског материјала и сл.)
0,00 0,00 0,00

Укупни индиректни трошкови 0,00 0,00 0,00

УКУПНО 769.980,00 605.000,00 165.180,00

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 (динамика исплате средстава)

Датум Износ

02.01.2019 155.000,00

05.01.2019 150.000,00

08.01.2019 150.000,00

11.01.2019 150.000,00

УКУПНО: 605.000,00

1.     Како ће реализовање програма бити медијски подржано

Представљање рада Клуба,екипа,програма рада,појединаца,најава резултата утакмица преко популарних друштвених 

мрежа и наше ТВ Поморавље.

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

организације спортског такмичења)



Место и датум: 

                             

               

ПО КАЛЕНДАРУ МОС КРАГУЈЕВАЦ

3.     Посебне напомене:

ЋУПРИЈА 15.5.2019.

НОСИЛАЦ ПРОГРАМА

(овлашћено лице)

М.П.



Носилац програма: 

Бр.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ДЕО 3

ПРИЛОЗИ УЗ ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА

ЖЕНСКИ ОДБОЈКАШКИ КЛУБ “РАВНО-ЋУПРИЈА

Врста прилога (обавезни)

Носилац 

програма 

(означити 

X)

Напомене

пропратно писмо Х

копија решења о регистрацији 

организације
Х

три примерка обрасца предлога програма Х

ЦД са предлогом програма Х

копије уговора о отварању наменског 

рачуна
Х

копија статута Х

копија годишњег извештаја и завршног 

рачуна за претходну годину 
Х

писмо о намерама од издавача или 

медијских кућа уколико је програмом 

предвиђено бесплатно штампање или 

објављивање одређених промотивних 

материјала

изјава да не постоје препреке из члана 118. 

став 5. и члана 133. став 5. Закона о спорту
Х

календар такмичења надлежног спортског 

савеза 
Х

одлука надлежног органа носиоца 

програма о утврђивању предлога 

годишњег програма

изјава о партнерству попуњена и 

потписана од стране свих партнера у 

програму

одлука територијалног Спортског савеза 

(подносиоца програма)   о утврђивању 

предлога годишњих програма 

копија решења о додели ПИБ-а (ако ПИБ 

није садржан у решењу о регистрацији)

потврда надлежног националног гранског 

спортског савеза о чланству спортске 

организације

X

последњи извод у 2018.години Х

књига чланова Х

Други прилози



1

2

3

                                       

анализе, студије

прегледи података

ПОТПИС ПОДНОСИОЦА

ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА

М.П.

ДЕО 5

УПУТСТВА: 

-              При креирању програма и попуњавању обрасца треба водити рачуна да програм мора да испуњава услове и 

критеријуме из члана 118. Закона о спорту („Службени  гласник РС”, број 10/16), услове и критеријуме из Правилника о 

финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта („Службени гласник РС”, број 64/16) и 

Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Ћуприја  

(„________”, бр. ___/___).

-              Предлог програма треба да прати пропратно писмо у коме се наводе најосновније информације о организацији и 

предложеном програму (назив, временско трајање, финансијски износ тражених средстава). Пропратно писмо потписује лице 

овлашћено за заступање организације.

-              За набавку добара и услуга потребних за реализацију програма мора се планирати спровођење јавне набавке у складу са 

законом.

-              Из буџета општине Ћуприја финансирају се само програми спортских организација које су чланови надлежних 

националних гранских спортских савеза.

-              У оквиру предлога годишњег програма  предложе се и програм активности за које се подноси посебан програм, али ако 

тај програм буде одобрен, носилац програма не може у истој области општег интереса из Закона о спорту подносити посебне 

програме и по јавном позиву.

-              За сваку област потреба и интереса грађана из Дела 2/1 попуњава се посебан образац. У оквиру обрасца у делу 2/2 

тачка 5 (детаљан опис активности) посебно се означавају и приказују самосталне програмске целине (на пример, код програма 

припрема и учешћа на спортским такмичењима посебно се приказују припреме а посебно учешће на такмичењу, и то посебно за 

свако такмичење у коме се учествује), укључујући и самосталне програмске целине које се састоје из активности повезаних са 

спортом деце.

-              Организација у области спорта која је проглашена за организацију од посебног значаја за општину Ћуприја подноси 

један годишњи програм за све активности које се обављају у оквирима потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. 

Закона о спорту, односно у делу 2/1 заокружује тачку 5), а у оквиру дела 2/2 тачку 5,   наводи све активности које планира да 

реализује, подељене по програмским целинама,  независно од тога да ли су оне обухваћене и другим потребама и интересима 

грађана у области спорта за које се подносе годишњи или посебни програми у складу са Правилником о финансирању програма 

којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Ћуприја.



Место и датум: 

                             

                   

 

-              Трошкови реализације програма морају бити у оквиру сваке ставке раздвојени на подтрошкове, према врсти, са 

међузбиром (нпр. 1. путни трошкови – 1.1. путни трошкови у земљи, 1.2. путни трошкови у иностранству, 1.3. дневнице у 

земљи, 1.4. дневнице у иностранству, међузбир Путни трошкови).

-              Обавезно треба поштовати форму при попуњавању обрасца (немојте брисати, мењати редослед питања и сл.). 

Програм треба написати тако да се у обрасцу одговара на постављена питања – ништа се не „подразумева“.

-              Образац треба попунити фонтом ариал 10, без прореда. Једино дозвољено одступање је болд или италик, ако се 

нађе за потребно.

-              Образац обавезно потписати плавом хемијском или пенкалом и ставити печат.

ИЗЈАВА: 

1.     Изјављујем да смо упознати и сагласни да надлежни орган општине Ћуприја  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 надлежни орган општине Ћуприја 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. 

ЋУПРИЈА 15.05.2019.

РУКОВОДИЛАЦ ПРОГРАМА 

  НОСИЛАЦ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА



М.П.  (лице овлашћено за заступање)


