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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

Број 14

Службени
гласник
општине
Лајковац
ГОДИНА XVI

БРОЈ 14

05.12.2016. ГОДИНЕ

ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ

На основу члана 56. Закона о
локалним изборима (''Службени гласник
РС'', број: 129/07, 34/10- Одлука УС и
54/11), Скупштина општине Лаковац, на
седници одржаној дана 05.12.2016. године,
донела је

II Против овог Решења може се
изјавити жалба Управном суду у року од 48
часова од дана доношења Решења.

РЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ
ИЗАБРАНОМ НА ИЗБОРИМА ЗА
ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
ОДРЖАНИМ ДАНА 24.04.2016. ГОДИНЕ

IV Решење објавити у ''Службеном
гласнику општине Лајковац''.

III Решење ступа на снагу даном
доношења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-116/16-II од 05.12.2016.године
СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић,с.р.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Живорад Бојичић ,с.р.
*****************

I Потврђује се мандат одборнику
Скупштине општине Лајковац, изабраном
на изборима за одборнике Скупштине
оптшине
Лајковац,
одржаним
дана
24.04.2016. године, и то:
СА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ
– СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ:

На основу члана 32. став 1. тачка 10.
Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Србије''', број: 129/07) и
члана 51. Статута општине Лајковац
(''Службени гласник општине Лајковац'',
број: 11/08), Скупштина општине Лајковац,

1.Војиславу Станисављевићу, из Јабучја.
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на седници одржаној дана 05.12.2016.
године, донела је

друштвене делатности и Одељењу за буџет
и финансије Општине Лајковац.

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

III Решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у ,,Службеном
гласнику општине Лајковац“.

I Бира се за заменика председника
Скупштине општине Лајковац

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-116/16-II од 05.12.2016.године
СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић,с.р.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Живорад Бојичић ,с.р.
*****************

-Душан Петровић, из Ратковца, до
истека мандата одборничке Скупштине.
II Решење ступа на снагу даном
доношења.
III Решење објавити у ''Службеном
гласнику општине Лајковац''.

На основу члана 138. став 2. Закона
о спорту („Службени гласник РС“ бр.
10/16) а у складу са
Правилником о
одобравању и финансирању програма
којима се остварује општи интерес у
области спорта („Службени гласник РС“ бр.
64/16), Правилником о категоризацији
спортских удружења (клубова) из области
такмичарског спорта општине Лајковац и
члана 39. тачка 6. Статута општине
Лајковац (''Службени гласник општине
Лајковац, број: 11/08), Скупштина општине
Лајковац, на седници одржаној 05.12.2016.
године, донела је:

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-116/16-II од 05.12.2016.године
СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић,с.р.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Живорад Бојичић ,с.р.
*****************

На основу члана 39. Статута
општине Лајковац (''Службени гласник
општине
Лајковац'',
број:
11/08),
Скупштина општине Лајковац, на седници
одржаној дана 05.12.2016. године, донела је

ПРАВИЛНИК
о првим изменама и допунама
Правилника о одобравању и
финансирању програма којимa се
остварује општи интерес у области
спорта на
територији општине Лајковац

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРАВИЛНИК О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ
СПОРТСКИХ УДРУЖЕЊА (КЛУБОВА) ИЗ
ОБЛАСТИ ТАКМИЧАРСКОГ СПОРТА

I Даје се сагланост на Правилник о
категоризацији
спортских
удружења
(клубова) из области такмичарског спорта
општине Лајковац.

Члан 1.
Врше се измене и допуне
Правилника о одобравању и финансирању
програма којимa се остварује општи
интерес у области спорта на територији
општине Лајковац („Службени гласник
општине Лајковац“, број:12/06), тако што се
у члану 9. став 2. мења и гласи:

II Решење о давању сагласности на
Правилник о категоризацији спортских
удружења
(клубова)
из
области
такмичарског спорта општине Лајковац
доставити Спортском савезу општине
Лајковац, Одељењу за општу управу и
2

05.12.2016. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

Изјава о партнерству даје се на
Обрасцу 8, који је одштампан уз овај
Правилник и чини његов саставни део.
У осталом делу члан 9. остаје
непромењен.
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организација и спортисти надлежног
општинског спортског савеза у наредној
години);
2) секција 2 - Значај програма (подсекције:
у којој мери је програм усаглашен са
Националном стратегијом развоја спорта и
Програмом развоја спорта на територији
општине Лајковац ; у којој мери програм
задовољава општи интерес у области спорта
и узима у обзир ограничења која постоје у
области спорта у општини Лајковац; колико
су јасно дефинисани и одабрани учесници и
други субјекти који су везани за програм; да
ли
реализација
програма
омогућава
постизање врхунских спортских резултата и
повећање обухвата бављења грађана
одређеним спортом; да ли програм поседује
додатне квалитете - увођење структурних
промена у
спорту и функционисању
носиоца програма, унапређење стручног
рада, брига о младим и перспективним
спортистима,
омасовљавање
женских
спортских
организација
и
давање
равноправног значаја женама);
3) секција 3 - Методологија (подсекције: да
ли су планиране активности одговарајуће,
практичне и доследне циљевима и
очекиваним
резултатима,
колико
је
компактан целокупан план програма, да ли
су учешће партнера и његово ангажовање у
реализацији програма добро одмерени, да
ли је учешће циљне групе и крајњих
корисника и њихово ангажовање у
реализацији програма добро одмерено, да
ли је план реализације програма добро
разрађен и изводљив, да ли предлог
програма садржи индикаторе успешности
програма који се могу објективно
верификовати);
4) секција 4 - Буџет и рационалност
трошкова (подсекције: да ли је однос
између финансијског плана програма,
односно
процењених
трошкова
и
очекиваних резултата задовољавајући, да
ли је предложени трошак неопходан за
имплементацију програма).

Члан 2.
Врше се измене у члану 22. став 2.
тако да гласи:
Комисија има председника и шест
чланова.
У осталом делу члан 22. остаје
непромењен.
Члан 3.
У члану 25. после става 5. додаје се
став 6. који гласи:
Сматра се да Спортски савез
општине Лајковац испуњава у потпуности
критеријуме у вези финансијског и
оперативног капацитета из става 2. тачка 1)
овог члана.
- У члану 25. после става 6. додаје
се став 7. који гласи:
Процена
квалитета
годишњих
програма организација у области спорта
врши се према критеријумима из Табеле
вредновања квалитета годишњих програма
организација у области спорта, која је дата
на Обрасцу 4. који је одштампан уз овај
Правилник и чини његов саставни део,
према критеријумима који су подељени на
секције и подсекције, с тим да свака
подсекција има оцену (бодове) од 1 до 5, и
то: 1 - веома лоше; 2 - лоше; 3 одговарајуће; 4 - добро; 5 - веома добро.
- У члану 25. после става 7. додаје
се став 8. који гласи:
Критеријуми
вредновања
(евалуације, оцене) квалитета годишњег
програма обухватају:
1) секција 1 - Оперативни капацитет
носиоца програма (подсекције: који је ранг
спортске организације; који је ранг
надлежног општинског спортског савеза; на
којим великим међународним спортским
такмичењима
учествује
спортска

- У члану 25. после става 8. додаје
се став 9. који гласи:
Ако је укупан збир у секцији 2,
нижи од оцене "добар" (15 поена), програм
се искључује из евалуационог процеса.
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- У члану 25. после става 9. додаје
се став 10. који гласи:
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одредбама Правилника о одобравању и
финансирању програма којима се остварује
општи интерес у области спорта на
територији општине Лајковац („Службени
гласник општине Лајковац“, број: 11/12;
12/12 и 13/12).
У осталом делу члан 43. остаје непромењен.

Само предлози програма који буду
имали више од 50 бодова биће узети у
разматрање приликом доделе средстава.
У осталом делу члан 25. остаје
непромењен

Члан 7.
Члан 4.
У свему осталом Правилник о
одобравању и финансирању програма
којимa се остварује општи интерес у
области спорта на територији општине
Лајковац („Службени гласник општине
Лајковац“, број: 12/16), остаје непромењен.

У члану 27. став 3. мења се и гласи :
Вредновање програма врши се на
Обрасцу 7, који је одштампан уз овај
Правилник и чини његов саставни део.
У осталом делу члан 27. остаје
непромењен.

Члан 8.
Члан 5.
У члану 33. став 2. мења се и гласи:

Правилник о првим изменама и
допунама Правилника о одобравању и
финансирању програма којимa се остварује
општи интерес у области спорта на
територији општине Лајковац, ступа на
снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику општине Лајковац“.

Периодични извештај се подноси у
року од 15 дана по истеку сваког квартала у
току реализације програма, на Обрасцу 6,
који је одштампан уз овај Правилник и
чини његов саставни део.
У члану 33. став 9. мења се и гласи:

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-116/16-II од 05.12.2016.године

Извештај из става 8. овог члана
подноси се на Обрасцу 5, који је
одштампан уз овај Правилник и чини његов
саставни део.

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић,с.р.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Живорад Бојичић ,с.р.
*****************

У осталом делу члан 33. остаје
непромењен.
Члан 6.
У члану 43. став 1. мења се и гласи :
Поступак одобрења програма којим
се остварује општи интерес у области
спорта који је започет а није окончан до
дана ступања на снагу овог Правилника и
поступак извештавања по одобреним и
уговореним Програмима до дана ступања
на снагу овог Правилника окончаће се по
4
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Образац 3

Република Србија

ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ
НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈЕ:_________________________________________________
ТАБЕЛА ВРЕДНОВАЊА КВАЛИТЕТА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА НАДЛЕЖНОГ
ОПШТИНСКОГ СПОРТСКОГ САВЕЗА ЗА ОБЛАСТ СПОРТА И ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА
којим се остварује општи интерес у области спорта
Назив програма: _______________________________________________________________________

Секција
1. Финансијски и оперативни капацитет
1.1 Да ли носилац програма и партнери имају довољно искуства у вођењу
сличних програма
1.2 Да ли носилац програма и партнери имају довољно стручности и
техничког знања за вођење предложеног програма, (имајући у виду тип
активности које су предвиђене програмом)
1.3 Да ли носилац програма и партнери имају довољне управљачке
капацитете (укључујући особље, опрему и способност за управљање
предложеним буџетом програма)
1.4 Да ли носилац програма има довољно стабилне и довољне изворе
финансирања
2. Релевантност
2.1 Конзистентност програма са општим интересом у области спорта
утврђеним Законом о спорту и Програмом развоја спорта општине
Лајковац?
2.2 У којој мери програм задовољава потребе и узима у обзир ограничења
која постоје у области спорта у Општини Лајковац?
2.3 Колико су јасно дефинисани и стратешки одабрани субјекти који су
везани за програм, односно посредници, крајњи корисници, циљне групе? –
У којој категорији спорта се годишњи програм реализује?
2.4 Да ли су потребе циљне групе и крајњих корисника јасно дефинисане и
добро одмерене и да ли им програм прилази на прави начин?
2.5 Да ли програм поседује додатне квалитете, као што су: оригиналност и
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инвентивност, заступање унапређења бављења спортом у свим сегментима
становништва, увођење структурних промена у области спорта, брига о
перспективним спортистима, омогућавање достизања врхунских спортских
резултата, омасовљење женских спортских организација?
3. Методологија
3.1 Да ли су планиране активности одговарајуће, практичне и доследне
циљевима и очекиваним резултатима?
3.2 Колико је компактан целокупан план програма?
3.3 Да ли је јасно дефинисан план за праћење и процену остваривања
циљева и за процену резултата програма?
3.4 Да ли је учешће партнера, циљне групе и крајњих корисника и њихово
ангажовање у реализацији програма добро одмерено?
3.5 Да ли је план реализације програма добро разрађен и изводљив?
3.6 Да ли предлог програма садржи индикаторе успешности програма који
се могу објективно верификовати?
4. Одрживост програма
4.1 Да ли ће активности предвиђене програмом имати конкретан утицај на
циљне групе, дугорочно унапређење рада носиоца програма и развој спорта
у Општини Лајковац?
4.2 Да ли ће програм имати вишеструки утицај, укључујући могућност
мултипликовања и продужавања резултата активности као и даљњег
преношења позитивних искустава?
4.3 Да ли су очекивани резултати програма развојно, институционално и
финансијски одрживи?
5. Буџет и рационалност трошкова
5.1 Да ли је однос између процењених трошкова и очекиваних резултата
задовољавајући?
5.2 Да ли је предложени трошак неопходан за имплементацију програма?
Максимални укупни резултат

Број 14

30
5
5
5
5
5
5
15
5

5

5
10
5
5
100

Секција 1
Секција 2
Секција 3
Секција 4
Секција 5
УКУПНО
Коментар:
Датум _____________________
Потпис лица које је извршило вредновање
________________________________
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Образац 4

Република Србија

ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ
НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈЕ:_________________________________________________
ТАБЕЛА ВРЕДНОВАЊА КВАЛИТЕТА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА СПОРТСКИХ УДРУЖЕЊА
(КЛУБОВА) ИЗ ОБЛАСТИ ТАКМИЧАРСКОГ СПОРТА
којим се остварује општи интерес у области спорта
Назив програма: _______________________________________________________________________

Секција

Макс.
резултат
35
10
(10)
(8)
(6)
(4)
(2)

1. Оперативни капацитет носиоца програма
1.1 Ранг спорта спортске организације (клуба)
- Спорт првог ранга
- Спорт другог ранга
- Спорт трећег ранга
- Спорт четвртог ранга
- Спорт петог ранга
1.2 Ранг спорске организације (клуба)
- спорска организација првог ранга
- спорска организација другог ранга
- спорска организација трећег ранга
- спорска организација четвртог ранга
- спорска организација петог ранга
1.3 Учешће спортских организација и спортиста на спортским

15
(15)
(12)
(9)
(6)
(3)
10

такмичењима у наредној години
-

Међународна спортска такмичења
Учешће на државним такмичењима
Учешће на осталим такмичењима

2. Значај програма
2.1 У којој мери је програм усаглашен са Националном стратегијом развоја
спорта и Програмом развоја спорта на територији општине Лајковац за
2016 годину?
2.2 У којој мери програм задовољава општи интерес у области спорта и

8

(10)
(7)
(3)
25
5

5

Оцена
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узима у обзир ограничења која постоје у области спорта у Лајковцу?
2.3 Колико су јасно дефинисани и одабрани учесници и други субјекти који
су везани за програм?
2.4 Да ли реализација програма омогућава постизање врхунских спортских
резултати и повећање обухвата бављење грађана спортом?
2.5 Да ли програм поседује додатне квалитете, као што су: увођење
структурних промена у области спорта и функционисању носиоца
програма, унапређење стручнаг рада, брига о младима и перспективним
спортистима, омасовљавање женских спортских организација и давање
равноправног значаја женама?
3. Методологија
3.1 Да ли су планиране активности одговарајуће, практичне и доследне
циљевима и очекиваним резултатима?
3.2 Колико је компактан целокупан план програма?
3.3 Да ли је јасно дефинисан план за праћење и процену остваривања
циљева и за процену резултата програма?
3.4 Да ли је учешће партнера, циљне групе и крајњих корисника и њихово
ангажовање у реализацији програма добро одмерено?
3.5 Да ли је план реализације програма добро разрађен и изводљив?
3.6 Да ли предлог програма садржи индикаторе успешности програма који
се могу објективно верификовати?
4. Буџет и рационални трошкови
4.1 Да ли је однос између финансијског плана програма, односно
процењених трошкова и очекиваних резултата задовољавајућ?
5.2 Да ли је предложени трошак неопходан за имплементацију програма?
Максимални укупни резултат

Број 14

5
5

5

30
5
5
5
5
5
5
10
5
5
100

Секција 1
Секција 2
Секција 3
Секција 4
Секција 5
УКУПНО
Коментар:
Датум _____________________
Потпис лица које је извршило вредновање
________________________________
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Образац 5

Република Србија
Општина Лајковац

ЗАВРШНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА
Назив програма
Назив носиоца програма
Телефон
Факс
Е-маил
Адреса
Лице овлашћено на заступање
Руководилац програма
Број уговора
1. Временски период за који се подноси извештај:
Почетак реализације
Завршетак програма
1. Кратак опис циљева програма који су требали бити постигнути( према областима општег
интереса из члана 137. став 1. Закона о спорту и програмских целина).
2. У којој мери је програм реализован:
3. Опис постигнутих резултата( према областима општег интереса из члана 137. став 1. Закона о
спорту и програмских целина).
4. Број корисника и структура корисника обухваћених програмом:
5. Непосредни учесници на реализацији програма:
6.1 Број учесника (укупно и по категоријама):
6.2. Тим који је реализовао програм
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6.3. Организације партнери које су учествовале у програму:
Реализација буџета програма (финансијски извештај може бити поднет као посебан
прилог):
7.1. Приходи
ИЗВОР ПРИХОДА
Висина средстава
Министарство омладине и спорта
Друга министарства/државни органи
(навести који)
Буџет општине Лајковац
Спортски савез
Сопствена средства
Спонзорство
Донаторство
Остали извори (прецизирати који)
УКУПНИ ПРИХОДИ
6.

6.2. Обрачун трошкова (сваки трошак мора бити оправдан приложеним фотокопијама рачуна (или
докуменат који су основ за исплату – уговор, одлука надлежног органа) издатим на организацију
носиоца програма и изводима из банке/Трезора којима се документују одговарајућа плаћања.
Сваки трошак се означава одговарајућим бројем од 1 и даље. У обрачун се уписује назив и време
настанка трошка и сваки појединачни износ).
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СПЕЦИФИКАЦИЈА РАСХОДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМ
ВРСТА ТРОШКА

Број рачуна/фактуре по којој је
извршено плаћање

ОПРАВДАНИ ДИРЕКТНИ ОПРАВДАНИ
ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА
( по редоследу врсте трошкова из обрасца предлога
годишњег, односно посебног програма)
1
2.
3.
ОПРАВДАНИ ДИРЕКТНИ
Оправдани трошкови за активности повезане са
спортом деце
( по редоследу врсте трошкова из обрасца предлога
годишњег, односно посебног програма)
1.
Директни трошкови укупно
ОПРАВДАНИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ
НОСИОЦА ПРОГРАМА
1.
2.

Зарада запослених који не учествују непосредно у
реализацији програма
Остали трошкови
ОПРАВДАНИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ
НОСИОЦА ПРОГРАМА ЗА АКТИВНОСТИ
ПОВЕЗАНЕСА СПОРТОМ ДЕЦЕ
( по редоследу врсте трошкова из обрасца предлога
годишњег, односно посебног програма)

1.
Индиректни трошкови укупно
ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ УКУПНО:
Укупни директни и индректни трошкови за активности повезане са децом
- најмање 15% од уупних трошкова

12

Назив пр. лица коме је
извршено плаћање

Број извода из банке и датум
трансакције
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7.3. Дугови (издаци за реализацију програма који нису покривени, према висини и врсти):

7. Кратак опис проблема који су се јавили током реализације програма:

Датум _____________________
РУКОВОДИЛАЦ ПРОГРАМА
________________________

М.П.
ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ЗАСТУПАЊЕ
__________________________________

Датум пријема
извештаја:
Извештај прегледао и
оценио:
Извештај прихваћен и
позитивно оцењен
Датум:
Потпис
службеног
лица општине Лајковац
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Образац 6

Република Србија

Општина Лајковац
ПЕРИОДИЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА
Назив програма
Назив носиоца програма
Телефон
Факс
Е-маил
Адреса
Лице овлашћено на заступање
Руководилац програма
1.Период за који се подноси извештај:
Почетак реализације
Завршетак фазе
Планирани крај програма
Процењени крај програма

14
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2.У којој мери је програм реализован (реализоване и планиране активности навести према одобреном програму, односно акционом плану
код изградње/инвестиционог одржавања спортских објеката:
Област општег интереса из члана 2. став 1. овог Правилника:__________________________________________________________________________________________
АКТИВНОСТИ РЕAЛИЗОВАНЕ У ПЕРИОДУ ИЗВЕШТАВАЊА
РБ
акт.

Програмска целина/Активност

Реализатор

Период спровођења
активности
Датум
почетка

Датум
завршетка

дд.мм.гггг

дд.мм.гггг

РБ
резулт.

(Назив самосталне програмске целине
1.1

(Активности)

1.1.1

1.2

1.2.1

...

…

2.1

2.1.1

2.2

2.2.1

...

…

15
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АКТИВНОСТИ ПЛАНИРАНЕ У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ
РБ
акт.

Активност

1.

(Назив самосталне програмске целине)

1.1

(Активности)

Планирани датум почетка

Планирани датум
завршетка

РБ
резулт.

дд.мм.гггг

дд.мм.гггг

1.1.1

1.2

1.2.1

...

…

2.1

2.1.1

...

...

2.2

2.2.1
...
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3. Кратак опис проблема који су се јавили током реализације програма; уочени
ризици за даљу реализацију програма; захтеви за променама:
1.1. Опис проблема
1.2. Уочени ризици
1.3. Захтеви/предлози за променама
4. Средстава који су обезбеђена за реализацију програма:
ИЗВОР ПРИХОДА
Министарство омладине и спорта
Друга министарства/државни органи (навести који)
Општина Лајковац
Аутономна покрајина
Спортски савез
Сопствена средства за реализацију програма
Спонзорство
Донаторство
Остали извори (прецизирати који)
УКУПНИ ПРИХОДИ

Извор средстава

5.Трошкови, односно расходи на реализацији програма
Обрачун трошкова (Свака врста трошкова се означава одговарајћим бројем од 1 и даље. У
обрачун се уписује назив и време настанка трошка и сваки појединачни износ)

17

1.

2.

1.2.

1.1

1.

18

Назив пр. лица коме
је извршено плаћање
Број извода из банке
и дтум трансакције

Нумеричка
ознака
документа у
прилогу
ИЗНОС

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

ИНДИРЕКТНИ
ТРОШКОВИ
НОСИОЦА
ПРОГРАМА

ТРОШКОВИ ЗА
АКТИВНОСТИ
ПОВЕЗАНЕ СА
СПОРТОМ ДЕЦЕ
( ПО РЕДОСЛЕДУ
ВРСТЕ ТРОШКОВА ИЗ
ОБРАСЦА ПРЕДЛОГА
ГОДИШЊЕГ
, ОДНОСНО
Директни трошкови
ПОСЕБНОГ
укупно
ПРОГРАМА
)
ОПРАВДАНИ

ОПРАВДАНИ

ОПРАВДАНИ
ДИРЕКТНИ
ТРОШКОВИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОГРАМА
(по редоследу врсте
трошкова иѕз
обрасца предлога
годишњег, односно
посебног програма)

ВРСТА ТОШКОВА

Број
рачуна/факту
ре по којој је
извршено
плаћање

05.12.2016. године
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МП
ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ЗАСТУПАЊЕ НОСИОЦА ПРОГРАМА

РУКОВОДИЛАЦ ПРОГРАМА

Укупни директни и индректни трошкови за активности повезане са децом
- најмање 15% од уупних трошкова

ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ УКУПНО:

Индиректни
трошкови укупно

Остали трошкови
ОПРАВДАНИ
ИНДИРЕКТНИ
ТРОШКОВИ
НОСИОЦА
ПРОГРАМА
ЗА АКТИВНОСТИ
ПОВЕЗАНЕ СА
РАДОМ ДЕЦЕ

Зарада запослених
који не учествују
непосредно у
реализацији програма

Датум:

1.

2.

1.
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Образац 7

Република Србија

Општина Лајковац

ВРЕДНОВАЊЕ (ОЦЕНА) ПРЕДЛОЖЕНОГ ПРОГРАМА
1. Подаци о програму
Назив носиоца
програм
Назив програма
Област општег
интереса из члана
137. став 1. Закона
Врста програма
Број предмета

ГОДИШЊИ - ПОСЕБНИ

2. Обустављање
вредновање
(еваулације)
предлога
програма
због
формалних/административних недостатака (попуњава се само ако постоје прописани
разлози)
Р.бр.

ОБУСТАВЉА СЕ ДАЉЕ ВРЕДНОВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА ЗБОГ
СЛЕДЕЋИХ ФОРМАЛНИХ/АДМИНИСТРАТИВНИХ НЕДОСТАТАКА

1.
2.
Датум:
Потпис чланова
стручне Комисије
3. Обустављање вредновања предлога програма због незадовољавајућих финансијских
и оперативних капацитета носиоца програма или због незадовољавајућег значаја
програма
20
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4. Прелиминарна оцена програма са становишта квалитета програма
4.1. Описна оцена
4.2. Да ли захтева додатне преговоре?
5.Коначни предлог у вези одобрења програма
Да ли се предлаже одобрење програма
Висина тражених средстава
Висина средстава која се предлаже
Потписи чланова Стручне комисије

ДА

НЕ

1.
2.
3.

Кратак коментар:
СТРУЧНА КОМИСИЈА
Председник
6.Одлука о одобрењу програма
Да ли се одобрава програм
ДА

НЕ

Висина одобрених средстава
Рокови за уплату средстава
(рате – време и висина)

1. рата до _______________ Висина: ___________________
2. рата до _______________ Висина: ___________________
3. рата до _______________ Висина: ___________________
4. рата до _______________ Висина: ___________________
5. рата до _______________ Висина: ___________________
6. рата до _______________ Висина: ___________________
7. рата до _______________ Висина: ___________________
8. рата до _______________ Висина: ___________________
9. рата до _______________ Висина: ___________________
10. рата до ______________ Висина: ___________________
11. рата до _______________ Висина: ___________________
12. рата до _______________ Висина: ___________________

Број и датумрешења
Општинског већа
Број и датум уговора
Датум _______________________
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
________________________________
СЛУЖБЕНА ЗАБЕЛЕШКА:

Потпис лица које се сачинило службену забелешку
Датум: ...................
____________________________
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Образац број 8
ИЗЈАВА О ПАРТНЕРСТВУ
Изјава о партнерству треба бити потписана и достављена уз апликациони формулар за све
кључне партнере на програму
НАЗИВ ПРОГРАМА:
НОСИЛАЦ ПРОГРАМА:
Својим потписом потврђујемо следеће:

Упознати смо са предлогом програма и разумели смо своју улогу у програму,
теобавезе које произилазе из истог, уколико буде одобрен за финансирање.

Својим капацитетима (људским и материјалним) можемо обезбедити успешно
спровођењеактивности у које ћемо бити укључени и за које ћемо бити одговорни.

Сагласни смо да носилац програма буде носилац програмских активности, управља
програмом, те у случају да програм буде одобрен, потпише уговор са Општином
Лајковац, као и евентуални анекс уговора.

Преузимамо обавезу редовног планирања и извештавања у програмском и
финансијскомсегменту програма према носиоцу програма, а у складу са захтевима
из уговора потписаног између Општине Лајковац и носиоца програма.

Носиоцу програма и Општини Лајковац ћемо омогућити супервизију свих
програмских активности, као и финансијског пословања у вези са овим програмом.
Организација – партнер:
Заступник:
Функција:
Потпис:
Датум, место, печат:
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