
СПЕЦИФИКАЦИЈА РАСХОДА ЗА ПРАВДАЊЕ АВАНСНЕ УПЛАТЕ

ВРСТА ТРОШКА
Број рачуна/фактуре 
по којој је извршено 

плаћање

Назив правног лица 
коме је извршено 

плаћање 

Број извода из 
банке и датум 
трансакције

ИЗНОС

Директни трошкови

1.
Трошкови путовања и дневница за 
лица која непосредно учествују у 
реализацији програма

2. Трошкови куповине пехара, медаља 
и диплома

3. Трошкови репрезентације

4.
Трошкови котизације, регистрација 
играча, лиценце, чланарина за 
учешће по лигама

5. Трошкови изнајмљивања опреме, 
простора и реквизита

6. Хонорари лица која учествују у 
реализацији програма

7. Ажурирање и домен интернет 
странице

8.
Осигурање ( путно осигурање и 
осигурање спортиста од повреда 
(члан 21. Закона о спорту))

9. Финансијске услуге ( банкарске и 
књиговодствене)

10. Штампање публикација и материјала

11. Евентуална помоћ клубовима око 



организације од значаја за општину 
Алексинац

12. Трошкови куповине спортсте опреме

13. Трошкови куповине канцеларијског 
материјала

14.
Путни трошкови – гориво за 
употребу приватног возила у 
службене сврхе

15. Трошкови ревизије реализације 
програма

16.

Трошкови зараде привремено 
запослених стручних лица на 
реализацијин програма (бруто 
зарада)

17. Трошкови спровођења јавних 
набавки

18. Трошкови обезбеђења и лекарске 
службе на такмичењу

19.
Трошкови набавке материјала за 
одржавање хигијене пословног 
простора и спортиста

20. Трошкови превоза службених лица 
(судија и делегата)

21.
Накнаде - трошковник ( судије, 
делегати, записнички сто, 
обезбеђење спортских такмичења...)

22. Трошкови пореза и доприноса за 
судијске накнаде

23. Трошкови хранарине спортиста 
аматера

24. Трошкови уговореног превоза 
спортиста

25. Надокнада по уговору за спортске 



стручњаке – тренере, инструкторе...

26. Трошкови здравствених прегледа 
спортиста, судија, тренера

27. Трошкови угоститељских услуга

28. Дневнице других лица која учествују 
у реализацији програма

29. Трошкови смештаја и исхране

Укупни оправдани директни трошкови
Индиректни трошкови ( максимално 

15% од оправданих директних трошкова)
Остали трошкови ( трошкови комуналних 
услуга, ПТТ трошкови, интернет, набавка 
канцеларијског материјала, опреме и сл. )

Укупни оправдани индиректни трошкови

                                             УКУПНО: 

Овлашћено лице за заступање Рачуноводствени биро или агенција

_____________________________ ________________________________

Напомена:

 Овлашћено лице је дужно да након настанка пословне промене у року од 2 дана достави документацију рачуноводственом бироу или 
агенцији на књижење

 Финансијски план може у току године да се измени до 10% у оквиру конкретног трошка

ТАБЕЛА ЗА ПРАЋЕЊЕ УТРОШКА СРЕДСТАВА ДОДЕЉЕНИХ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ



ВРСТА ТРОШКА Средства додељена из 
буџета ОА

Утрошено до периода 
извештавања 

(кумулативно од 
01.01.2021. до __________ 

)

Остаје за извршењње

Директни трошкови

1.
Трошкови путовања и дневница за 
лица која непосредно учествују у 
реализацији програма

2. Трошкови куповине пехара, медаља 
и диплома

3. Трошкови репрезентације

4.
Трошкови котизације, регистрација 
играча, лиценце, чланарина за 
учешће по лигама

5. Трошкови изнајмљивања опреме, 
простора и реквизита

6. Хонорари лица која учествују у 
реализацији програма

7. Ажурирање и домен интернет 
странице

8.
Осигурање ( путно осигурање и 
осигурање спортиста од повреда 
(члан 21. Закона о спорту))

9. Финансијске услуге ( банкарске и 
књиговодствене)

10. Штампање публикација и материјала

11. Евентуална помоћ клубовима око 



организације од значаја за општину 
Алексинац

12. Трошкови куповине спортсте опреме

13. Трошкови куповине канцеларијског 
материјала

14. Путни трошкови – гориво за употребу 
приватног возила у службене сврхе

15. Трошкови ревизије реализације 
програма

16.

Трошкови зараде привремено 
запослених стручних лица на 
реализацијин програма (бруто 
зарада)

17. Трошкови спровођења јавних 
набавки

18. Трошкови обезбеђења и лекарске 
службе на такмичењу

19.
Трошкови набавке материјала за 
одржавање хигијене пословног 
простора и спортиста

20. Трошкови превоза службених лица 
(судија и делегата)

21.

Накнаде - трошковник ( судије, 
делегати, записнички сто, 
обезбеђење спортских такмичења 
исл.)

22. Трошкови пореза и доприноса за 
судијске накнаде

23. Трошкови хранарине спортиста 
аматера

24. Трошкови уговореног превоза 
спортиста

25. Надокнада по уговору за спортске 



стручњаке – тренере, инструкторе...

26. Трошкови здравствених прегледа 
спортиста, судија, тренера

27. Трошкови угоститељских услуга

28. Дневнице других лица која учествују 
у реализацији програма

29. Трошкови смештаја и исхране

Укупни оправдани директни трошкови
Индиректни трошкови ( максимално 15% 

од оправданих директних трошкова)
Остали трошкови ( трошкови комуналних 
услуга, ПТТ трошкови, интернет, набавка 
канцеларијског материјала, опреме и сл. )

Укупни оправдани индиректни трошкови

                                             УКУПНО: 

Овлашћено лице за заступање Рачуноводствени биро или агенција

_____________________________           ________________________________




