
 

 

ПОДРШКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ АКТИВНОМ УКЉУЧИВАЊУ МЛАДИХ 
 

Питања и одговори број 5.  

 

Бр. Питање  Одговор  
1. Да ли плаћања могу бити извршена 

након завршетка периода 
имплементације пројекта?  

У Општим условима је наведено да 
трошкови настали у оквиру пројекта могу 
бити плаћени пре предаје Финалног 
Извештаја.  
 
Article 14, Eligible costs  
 
Costs incurred should be paid before the 
submission of the final reports. They may be 
paid afterwards, provided they are listed in 
the final report together with the estimated 
date of payment 

2. Да ли је прихватљиво исплаћивање 
хонорара кроз благајну  

Исплата у готовини односно кроз благајну 
је у складу са законском регулативом 
Републике Србије с тим што морате имате 
сву документацију и потписе лица да су те 
износе примили. Уговором који се 
потписује са лицима се такође предвиђа 
начин исплате. То практично значи да у 
уговору о делу стоји реченица „Уплата ће 
се вршити на рачун xxxxxxx“ или ће у 
случају готовинске исплате стајати да ће се 
исплате вршити у готовини, преко 
благајне. Напомињемо да обавеза 
плаћања пореза и доприноса остаје без 
обзира да ли се физичко лице плаћа у 
готовини, односно лицу се исплаћује само 
нето износ готовински.  
 

 Шта су индиректни трошкови, како се 
правдају и да ли се документација која 
се односи на њих подноси из финални 
финансијски извештај  

Индиректни трошкови су општи трошкови 
настали у вези са прихватљивим 
трошковима акције. Изражени су 
процентуално. Уз финални финансијски 
извештај се не подноси документацију за 
правдање индиректних трошкова јер у том 
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моменту њихова вредност није позната. 
Тек по одобравању финалног финансијског 
извештај ће се знати који је то износ, јер се 
проценат рачуна у односу на директне 
прихватљиве трошкове.  
 
Оно о чему треба водити рачуна је да ако 
је нешто већ  предвиђено буџетом у делу 
директних трошкова не може истовремено 
бити предмет индиректног трошка.  

 Ко може бити плаћен из буџетског 
поглавља 1 Људски ресурси и да ли је 
могуће исплату вршити омладинским 
задругама 

Буџетско поглавље 1 Људски ресурси се 
односи искључиво на физичка лица.  Kада 
правдате трошкове један од доказа јесте 
да сте баш том лицу на његов рачун 
уплатили средства. Не видимо могућност 
да из буџетског поглавља број 1 прикажете 
као трошак плаћање агенције, 
предузетничке радње,  омладинске 
задруге и слично 

 

 

 

 

 


