
Образац “Буџетски пројекат”

1.   Назив пројекта:

2.   Шифра пројекта 
(програмска

3.   Назив буџетског корисника / Организационе јединице:

4.   Лице одговорно за реализацију пројекта:

5.   Веза пројекта са програмом / стратегијом:

   Пројекат припада приоритету број _, под називом: “        ” из “Стратегије                   ”.

   Пројекат је део програма  “                                           ” и доприноси остварењу 
стратешког циља _._. “            ” и посебног циља _._._ “                                              _” из 
Стратегије.

6.   Опис / значај пројекта:

7.   Временски оквир пројекта:

8.   Правни основ пројекта:



9.   Приоритет пројекта:

а) законски обавезан б) висок ц) средњи д) низак

10. Активности пројекта, индикатори за сваку активност и жељени резултат за 
сваку активност или за групу активности:

Р. бр. Активно
ст

Индикатор Жељени резултат
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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.11. Ризици у реализацији пројекта:



12. Документација (извори за проверу веродостојности података), одакле ће се 
прикупљати

информације и подаци, када ће се прикупљати и ко ће их прикупљати:


13. Буџет 
пројекта:

a)   Функционална класификација:

         –

b)   Расходи пројекта по еконосмкој класификацији и по годинама:

Економска 
класификаци
ја

Опи
с

Износ
Уложено у

претходни
м 

2014 2015 2016

Укупно
:c)   Извори финансирања пројекта:

Извор 
финансирања

Опи
с

Износ у 2014. год. (дин)

Укупно:

d)   Економска класификација прихода (наменски приходи):

Економска 
класификаци
ја

Опи
с

Износ у 2014. год. (дин)

Укупно:



Образац “Буџетски програм”

1.   Назив програма:

2.   Шифра 
програма 
(програмска 
класификација

3.   Назив буџетског корисника / Организационе јединице:

4.   Лице одговорно за реализацију програма:

5.   Веза програма са стратегијом:
Стратешки 
доцумент: 
Приоритет: 
Стратешки 
циљ: Посебан 

6.   Опис / значај програма:

7.   Временски оквир програма:

8.   Правни основ програма:


9.   Приоритет програма:

а) законски обавезан б) висок ц) средњи д) низак
10. Пројекти којима се програм реализује и њихова вредност:

Р. 
бр.

Шифр
а 
пројект

Назив 
пројекта

Износ
Уложено у

претходним 
годинама

2014 2015 2016

1.

Укупно 
сви

пројекти
11. Ризици у реализацији програма:


12. Буџет 
програма:a)   Функционална класификација:

         -

b)   Расходи програма по еконосмкој класификацији и по годинама:
Економска 
класифика

ци
ја

Опи
с

Износ
Уложено у

претходним 
годинама

2014 2015 2016



Укупно:
c)   Извори финансирања програма:

Извор
финансирањ Опи

с

Износ у 2014. 
год.

(дин)

Укупно:
d)   Економска класификација прихода (наменски приходи):

Економск
а

класификаци
Опи

с

Износ у 2014. 
год.

(дин)

Укупно:
13. Резултати 

програма:
Р. 

бр.

Начин 
остварења 
програма / 

циља

Индикатори 
резултата Индикато

р учинкаДефинисање 
индикатора

Јединица 
мере

Базна 
вредност

Циљана вредност

2014 2014 2014


