
Људски ресурси (плате и хонорари) Опис Јединица

Број 
јединица Цена са порезом

Укупно са 
порезом 

Млади истраживачи новинари (3 особе)

месечни хонорар за 

истраживаче месец 18 330 5940

Ментор (Ана Бабовић) месечни хонорар месец 6 900 5400

Стручни сарадник (Предраг Стојичић) месечни хонорар месец 6 150 900

Асистент и веб администратор месечни хонорар месец 6 400 2400

Укупно људски ресурси 14,640.00

Путни трошкови Опис Јединица

Број 
јединица Цена са порезом

Укупно са 
порезом 

Трошкови путовања истраживача

превоз до локација где се 

истражујуе месец 3 70 210

Укупно путни трошкови 210.00

Маркетинг/комуникација Опис Јединица

Број 
јединица Цена са порезом

Укупно са 
порезом 

Укупни трошкови имплементације промовисања резутата 

пројекта (до 15% износа средстава додељених конкурсом)

Медијско оглашавање  

(новине, телевизија, 

интернет)

Израда и штампање информационих материјала

Инфо брошура за грађане, 

дизајн инфо материјала на 

веб страници по уговору 1 1000 1000

Промоција активности на интернету

Плађена промоција на 

друштвеним мрежама, 

банери на веб страницама месец 4 450 1800

Организација завршне конференције за новинаре

Изнајмљивање простора, 

материјал, детаљи по догађају 1 600 600

ФОРМУЛАР ЗА БУЏЕТ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА (образац 2)
TROŠKOVI



Укупном маркетинг/комуникација 3,400.00

Други трошкови/услуге Опис Јединица

Број 
јединица Цена са порезом

Укупно са 
порезом 

Трошкови унапрећења платформе www.kakavjedoktor.org

Издрада СМС сервиса, 

унапређење веб странице, 

администрација по уговору 1 1000 1000

Канцеларијски материјал

неопходан канцеларијски 

материјал месец 6 50 300

Телефон за новинаре истраживаче

месечни трошкови мобилних 

телефона 6 100 600

Трошкови изнајмљивања простора Србије у покрету

месечни трошкови простора 

за рад месец 6 450 2700

Укупно други трошкови/услуге 4,600.00

Трошкови обавезне ревизије пројекта Опис Јединица

Број 
јединица Цена са порезом

Укупно са 
порезом 

Трошкови ревизије пројекта 3% од укупних трошкова по уговору 1 750 750

Укупно трошкови обавезне ревизије 750.00

Фиксни трошак организације (”overhead” до 5% од укупне 
вредности пројекта)

трошкови интернета, 
струје, грејања итд. месец $6 $200 $1,200 

24,800.00

1. Фиксни трошак организације не може да пређе 5% од укупне вредности пројекта

УКУПНИ ТРОШКОВИ ПРОЈЕКТА
Напомена: 

2. Укупни трошкови имплементације активности промовисања резултата пројекта могу да се крећу до 15% од износа средстава додељених конкурсом.



Буджет је исказан у УСД

1. Људски ресурси

2. Путни трошкови

3. Маркетинг комуникација

4. Други трошкови

Организовање завршне конференције за новинаре обухвата изнајмњивање простора (Медија центар или Прес центар), прикладно освежење 

за новинаре и сва неопходна техничка опрема

За унапређење платформе биће ангажована компанија која да најбољу понуду на основу критеријума цена/квалитет. Да би конкурс био 

успешан морају се пријавити најмање три различита независна понуђача

Трошкови канцеларијског материјала обухватају набавку папира, оловака, потршног материјала, флип чартова и свих материјала неопходних 

за тренинг и рад младих новинара истраживача и ментора

Месечна пре паид картица у износу од 1.000 динара предвиђена је за све новинаре истраживаче

Поред планираног хонорара за ментора и младе новинаре истраживаче предиђен је и хонорар за сарадника из области јавног здравља. На 

оваква корак смо се одлучили имајуђи у виду специфичност теме и важност подршке младим новинарима у разумевању здравственог 

система. Стручни сарадник ће бити ангажован на мецечној основи са минимумом од 6 консултантских сати месечно. Асистент пројекта и 

ментор ће бити ангажовани у пуном радном времену.

Предвиђени путни трошкови обухватају све путне трошкове који ће ментор и новинари истраживачи имати током трајања пројекта. То 

подразумева долазак и одлазак на радно место, одлазак на локације истраживања и друге неопходне путне трошкове

Израда и штампање информационих лифлета обухвата трошкове дизајна/продукције материјала и инфо решења на веб страници, штампање 

минимум 10.000 A4 lifleta

Промоција активности на интернету обухвата плаћене огласе на Фејсбуку, Гуглу и Б92 вебстраници. Плаћени огласи ће се односити 

искључиво на позив грађанима да преко вебсајта какавједоктор пријаве случајеве корупције

НАРАТИВНИ БУЏЕТ (Молимо вас да опишете предложени буџет пројекта)


