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РЕВИЗИЈА САГЛАСНОСТИ 

 

 

 

САВАТЕ САВЕЗУ СРБИЈЕ, РУМА 

МИНИСТАРСТВУ ОМЛАДИНЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, 

БЕОГРАД 

  

 

I) Извршили смо ревизију правилности поступања Савате савеза Србије, 

Рума (у даљем тексту: Савез) у складу са одредбама Уговора о 

реализацији програма кампа за перспективне спортисте бр.                 

451-02-173/2016-03 од 12. фебруара 2016. године (у даљем тексту: 

Уговор) закљученог између Савеза и Министарства омладине и спорта 

Републике Србије, Београд (у даљем тексту: Министарство). Ревизију 

смо извршили у складу са Међународним стандардима ревизије. Ови 

стандарди налажу да ревизију планирамо и извршимо на начин који 

омогућава да се, у разумној мери, уверимо да је Савез поступио у складу 

са одговарајућим одредбама наведеног Уговора, односно да је Савез:  
 

 реализовао организацију кампа перспективних спортиста узраста 

свих категорија до сениора у 2016. години, 

 за средства која се користе за набавку добара, услуга и радова 

примењивао Закон о јавним набавкама и  

 добијена средства употребио искључиво за намене програмских 

активности наведених у Предлогу годишњег програма националног 

гранског спортског савеза којим се остварује општи интерес у 

области спорта кроз организовање кампова за перспективне 

спортисте у 2016. години (у даљем тексту: Предлог годишњег 

програма) достављеном Министарству.  
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РЕВИЗИЈА САГЛАСНОСТИ (наставак) 

  

 

САВАТЕ САВЕЗУ СРБИЈЕ, РУМА 

МИНИСТАРСТВУ ОМЛАДИНЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, 

БЕОГРАД 

 

 

II) За припремање и одговарајуће обелодањивање приложене документације 

одговоран је Савез.  

 

III) Спровели смо само процедуре и поступке неопходне за ово ангажовање. 

Спроведени ангажман укључује прикупљање и испитивање доказа којима 

се поткрепљује извршење уговорне обавезе Савеза, а који су садржани у 

следећој документацији: 

 

1. Уговор о реализацији програма кампа за перспективне спортисте, 

2. Предлог годишњег програма националног гранског спортског    

савеза којим се остварује општи интерес у области спорта кроз 

организовање кампова за перспективне спортисте у 2016. години, 

који је достављен Министарству,  

3. Завршни извештај о реализацији програма кампа перспективних 

спортиста, 

4. Рачун добављача испостављен Савезу, 

5. Остали документи који су основ за исплату (уговор, одлука 

надлежног органа и сл.) и 

6. Извод који потврђује плаћање добављачу.  
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РЕВИЗИЈА САГЛАСНОСТИ (наставак) 

 

 

САВАТЕ САВЕЗУ СРБИЈЕ, РУМА 

МИНИСТАРСТВУ ОМЛАДИНЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, 

БЕОГРАД 

 

 

IV) На основу спроведених процедура и разматрања документације наведене 

у тачки III овог Извештаја, констатујемо: 

 

 а. Дана 12. фебруара 2016. године закључен је Уговор између 

Министарства и Савеза којим су Савезу одобрена средства у износу од 

450.000,00 динара за реализацију програма кампа перспективних 

спортиста узраста свих категорија до сениора у 2016. години, а којим 

је била предвиђена цена пансиона у износу до 2.900,00 динара дневно по 

учеснику. Наведена средства уплаћена су у укупном износу на  

Уговором предвиђени рачун Савеза код банке Credit Agricole Srbija а.д. 

Нови Сад дана 26. маја 2016. године.  

 

          б. На основу Завршног извештаја о реализацији програма кампа 

перспективних спортиста, као и на основу увида у достављену 

документацију, укупно утрошена средства износе 450.000,00 динара. 

Наведени износ Савез је у целости утрошио на услуге смештаја и 

исхране учесника по рачуну бр. 0636/2016 од 11.07.2016. године 

издатом од стране добављача Специјална болница за рехабилитацију 

„Термал“ из Врдника.   

 

         в.   Савез није имао потребу да спроводи поступак јавне набавке у складу    

са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015) и припадајућим подзаконским актима.   
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РЕВИЗИЈА САГЛАСНОСТИ (наставак) 

 

 

САВАТЕ САВЕЗУ СРБИЈЕ, РУМА 

МИНИСТАРСТВУ ОМЛАДИНЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, 

БЕОГРАД 

 

 

 г.   По нашем мишљењу, Савез је, у свим аспектима, поступио у складу са 

одредбама Уговора које се односе на наменско коришћење средстава 

Министарства. 

 

 

V) Овај Извештај се односи на потврду Ревизора о извршењу уговорних 

обавеза наведених у тачки I Извештаја и не може се проширити на 

друга питања нити на финансијске извештаје Савеза посматране у 

целини.    

 

 

У Београду, 18. јула 2016. године    

                    

 



 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЗИ 











Образац 4 

 

 

Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА 

 

 

ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 

НАЦИОНАЛНОГ ГРАНСКОГ СПОРТСКОГ САВЕЗА 

КОЈИМ СЕ ОСТВАРУЈЕ ОПШТИ ИНТЕРЕС  

У ОБЛАСТИ СПОРТА КРОЗ ОРГАНИЗОВАЊЕ КАМПОВА ЗА 

ПЕРСПЕКТИВНЕ СПОРТИСТЕ 

У 2016. ГОДИНИ 

 

НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈЕ: САВАТЕ САВЕЗ СРБИЈЕ 

 

АПЛИКАЦИОНИ ФОРМУЛАР 

 

 
 

 

 

 

 



ДЕО 1 
 

ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ НОСИОЦУ ПРОГРАМА 

 

Пун назив: САВАТЕ САВЕЗ СРБИЈЕ 

Скраћени назив Савате СС 

Седиште и адреса: Рума 22400, ул. Вељка Дугошевића 92/21 

Број телефона: 069/132-3228 

Факс: 022/210-0540 

Е-маил: savate.srbija@gmail.com  

Интернет страна (Wеб страна) www.savate-srbija.com  

Број жиро рачуна и назив и адреса 

банке: 
330-12000777-84  Credit Agricole банка Рума, Главна 

Порески идентификациони број: 102657305 

Особа за контакт (име, презиме, 

адреса, мејл, телефон, мобилни 

телефон: 

Миодраг Ракић,    

Моше Пијаде 27, 22400 Рума,  

savate.srbija@gmail.com 

022/210-0540, 069/1323228, 

Грана спорта САВАТЕ  

Категорија спорта у Националној 

категоризацији  спортова 
3. ГРУПА СПОРТОВА 

Орган код кога је организација 

регистрована и регистарски број 
Агенција за привредне регистре Републике Србије  

решење број: БС774/2015  дана: 03.03.2015. 
Агенција за привредне регистре Републике Србије  

решење број: БС887/2014  дана: 10.03.2014. 
Агенција за привредне регистре Републике Србије  

решење број: БС757/2011  дана: 25.11.2011. 

Име и презиме, функција, датум 

избора и дужина мандата лица 

овлашћеног за заступање, адреса, 

мејл, телефон, мобилни телефон 

1.Миодраг Ракић, председник савеза, изабран дана 
08.02.2009. мандат 4 године, адреса: Моше Пијаде 27, 
22400 Рума, savate.srbija@gmail.com022/476-213, 
069/1323228 и 

2.Милош Вијук председник Надзорног одбора 
савеза, изабран дана 16.02.2014. мандат 4 године, 
адреса: Матије Гупца 9, 22400 Рума, моб. 060/391-
0038, 

Име и презиме председника 

органа управе организације, 

адреса, мејл и телефон 

Миодраг Ракић, председник Управног одбора 
савеза, изабран дана 27.01.2013. мандат 4 године, 
адреса: Моше Пијаде 27, 22400 Рума, 
savate.srbija@gmail.com  022/476-213, 069/1323228 

Број регистрованих спортиста 1657 регистрованих спортиста, 

Број категорисаних 

перспективних спортиста 

категорисаних спортиста: 1 заслужних националног 
ранга у 2016. години 

mailto:savate.srbija@gmail.com
http://www.savate-srbija.com/
mailto:savate.srbija@gmail.com
mailto:savate.srbija@gmail.com
mailto:savate.srbija@gmail.com


Датум одржавања последње 

Изборне скупштине 

27.01.2013. 

Датум одржавања последње 

седнице Скупштине 

21.02.2016. 

Укупни приходи у претходној 

години.  

за камп у 2015. добијено је 450.000,оо 

Планирани приходи у текућој 

години. 

за камп у 2016. години одобрено је 450.000,оо 

Да ли  постоје ограничења у 

коришћењу имовине и обављању 

делатности (стечај,  ликвидација, 

забрана обављања делатности) 

не 

Да ли организација има у току 

судске и арбитражне спорове 

(које и вредност спора) 

не 

Да ли је организација у последње 

три године правноснажном 

одлуком кажњена за прекршај или 

привредни преступ везан за њену 

делатност 

не 

Да ли организација има блокаду 

рачуна, пореске дугове или дугове 

према организацијама социјалног 

осигурања 

не 

Назив програма који је у 

претходној години финансиран из 

јавних прихода,  датум 

подношења извештаја и да ли је 

реализација програма позитивно 

оцењена 

Годишњи извештај редовних програма 12. 01. 2016. 
Извештај о Програму реализације спортских 

кампова  предат 27. 07. 2015. године 
Извештаји о реализацији стипендија редовно 

предавани током целе године 
Реализација свих програма позитивно оцењена 

 



ДЕО 2 

 

1. Број пансиона који се потражује од Министарства омладине и спорта 

 

 

Укупан број одобрених пансиона 

у претходној години од МОС-а 

Број пансиона који се 

потражује од МОС-а 

 

210 

225 

 

 

2. Кратак садржај (опис) програма  – укратко представити: дужина трајања програма, 

циљеви, партнери, циљне групе, резултати, основне активности: 

 
 Организација спортског кампа за перспективне спортисте и освајаче медаља у  2016 .години на 
првенствима за пионире, кадете и јуниоре и неколико тренера. Камп је планиран за 22 особe на 10 
+ 1 osoba na 5 дана укупно око 225 пансиона од које би финансирало Министарство омладине и 
спорта као у претходним годинама. 
 
 Камп је планиран од 01. до 11. јула 2016. године у Хотелу „Термал“ у Врднику који има своју 
слау за тренинге и салу за фитнес, сауну, један затворени и два отворена базена, 24 часа 
медицински надзор и изванредне услове за ову врсту спорта. Циљне групе су старији пионири и 
кадети савеза. 
 
 У оквиру кампа биће одржан и семинар као и ранијих година. Семинар се организује како би 
наши млади спортисти што више стекли знања од наших инструктора. 

 

 

3. Циљеви програма (формулисати опште и посебне циљеве): 

 

3.1. Општи циљеви 
  Организацијом спортског кампа постижемо и следеће циљеве: 

- омасовљавању и популаризацији саватеа на територији Србије, 
- практичној обуци знања и физичке припремљености пред Првенства Србије,  
- медијској пажње и представљање нашег спорта преко телевизије, радија, спортске штампе, 

и рекламе на након спортског кампа у градовима из којих спортисти долазе, јер је она део 
обавезне најаве и објављивања активности рада савеза,  

- бољи статус спортиста у друштву и савезу и могућност уласка међу чланове националног 
тима, 

- боља и масовнија организованост чланства у клубовима учесницима кампа. 
- могућност суфинансирања учесника кампа заједничким пројектима у организацији  

котизацијама, чланаринама, донаторством и другим видовима дотација. 

 

3.2. Посебни циљеви (сврха програма) 
- Рад са перспективним младим спортистима на едукацији технике саватеа и тестирање 

спортиста у циљу бољег увида у њихове предиспозиције за остваривање врхунских 
резултата у наредном периоду; 
 
 
 
 
 
 

 



4. Оправданост програма: 

 

4.1. Процењен број директних и индиректних корисника 
23 особа на 10 дана укупно 225 пансиона од које би финансирало Министарство омладине и 
спорта као у претходним годинама. 

 

4.2. Критеријуми за одабир перспективних спортиста који учествују у реализацији 

програма 

 
То су перспективни спортисти и освајаче медаља у 2016. години на међуанродним и домаћим 

првенствима за пионире и кадете и проверени спортисти који су већ учествовали на камповима. 

 

5. Детаљан опис активности којима ће се програм реализовати - Опис активности– 

навести хронолошки све активности које ће се реализовати у оквиру програма, и сваку 

описати са једним или два пасуса у којима ће се навести подактивности, како ће се 

реализовати, шта ће бити улога сваког од партнера. 

 
- превоз спортиста до кампа вршиће се од стране клубова чији спортисти учествују на кампу 

било сопственим аутомобилима било јавним превозом – аутобусом; 

- реализација смештаја и исхране спортиста након доласка на камп; 

- организација три тренинга дневно од којих је први у раним јутарњим сатима од 06-07 
часова, други од 10-11,3о часова и трећи од 17-18,30 часова. 

- организација семинара са полагањем за техничка звања у саватеу који ће водити наши 
инструктори чланови стручног штаба сеза тј. тренерима који ће водити тренинге на кампу; 

- полагања за техничка звања у саватеу пред комисијом за полагања; 

- Тестирање од стране Републичког завода за спорт; 

 

6. Време реализације програма и динамика реализације (трајање и план активности): 

 

6.1. Време расписивања јавне набавке /за смештај и исхрану, закуп простора) 

 
Јавна набавка неће бити расписана јер укупан износ не подлеже ЈНМВ. 

 

6.2. Време почетка реализације   01.07.2016. 

6.3. Време завршетка реализације  11.07.2016. 

6.4. Активности по месецима 

 

НАЗИВ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Реализатор 

реал.кампа       х      Савате СС 

              

              

              
 

(означавање се врши са XX) 

 

 

7. Учесници у реализацији програма: 

 

7.1. Руководилац програма (име, презиме, звање, функција, досадашње искуство 
   Миодраг Ракић, селектор Савате Савеза Србије и председник савеза 

 



7.2. Број учесника (укупан број и број по категоријама-улогама у програму) 

 
15 учесника: 13 спортиста пионира, кадета и јуниора и 2 тренера. 

 

7.3. Број учесника кампа планиран за тестирање од стране Завода за спорт и медицину 

спорта 

 
13 спортиста 

 

7.4. Тим који се предлаже за реализацију програма (по функцијама и уз кратак опис улоге 

сваког члана тима) 

 
1. тим од 2 тренера члана стручног штаба и клубова  
              Ивана Поадић, спортски директор савеза 
    Слободан Попов, члан стручног штаба репрезентације  
    Мирослав Оџић, Нови Сад, селектор   
 (улога у програму је тренирање, едукација и испитивање за полагање спортиста) 

 

 

7.5. Организације партнери (опис партнера)и разлози за предложену улогу сваког партнера 
 

1. Хотел „Термал“ Врдник, партнер који ће обезбедити просторије за тренинге, здравствену 
заштиту, приступ инетрнету, смештај представника Министарства или Завода за спорт,, 
просторије за тестирање спортиста. 

 

8. Капацитет носиоца програма за управљање и реализацију програма:  

 

8.1. Искуства носиоца програма у сличним програмима и активностима 
Стручни тим Савате Савеза Србије већ 8 година изводи спортске кампове на којима се 
сваки пут врше тестирања спортиста, едукација и провера знања на полагањима и 
примени техника организацијом такмичења у склопу кампа, До сада кампови су 
организовани у Термалу у Врднику,  Караташу на Ђердапу и хотелу „Дуга“ у Новом Саду. 

 

8.2. Ресурси (људски и материјални) 

 
Стручни тим Савате Савеза Србије састоји се од: 

 
    Ивана Попадић, спортски директор савеза 
    Слободан Попов, члан стручног штаба репрезентације  
    Мирослав Оџић, Нови Сад, селектор   

 

 

9. Средства за реализацију програма (опрема и други капацитети) – која је опрема потреба 

за реализацију програма и који су то капацитети са којима носилац програма већ 

располаже 

 
 Опрема и средства коју спортисти и тренери користе је лична и исти је доносе са собом. 
Спортска сала за тренинг већ поседује вреће за ударање, камп поседује теретану али лична 
опрема спортсита је сасвим довољна за реализацију програма кампа. 
 

 

 

 



10. Очекивани резултати програма: 

 

10.1. Опис опште сврхе која се жели постићи реализацијом програма 

 
 Организацијом спортског кампа постижемо и следеће циљеве: 

- омасовљавању и популаризацији саватеа на територији Србије, 
- практичној обуци знања и физичке припремљености пред Првенства Србије,  
- медијској пажње и представљање нашег спорта преко телевизије, радија, спортске штампе, 

и рекламе на након спортског кампа у градовима из којих спортисти долазе, јер је она део 
обавезне најаве и објављивања активности рада савеза,  

- бољи статус спортиста у друштву и савезу и могућност уласка међу чланове националног 
тима, 

- боља и масовнија организованост чланства у клубовима учесницима кампа. 

 

 

10.2. Опис резултата – користи које настају као последица успешно изведених 

активности; утицај на циљне групе; публикације и остали производи; могућност 

понављања и др 

 
- Присутност свих позваних учесника кампа спортиста, тренера и инструктора, 
- Понављање резултата на кадетском светском и европском првенству из претходних 

година. 
- Омасовљење чланства савеза у виду ангажовања већег броја нових спортиста, клубова и 

појединаца спремних да се укључе у рад савеза, 
- Пораст квалитета саватеа код великог броја појединаца у извођењу техника, тактике, 

физике спремности и бржег развоја ка врхунским резултатима у наредним годинама, 
- Омасовљење и практично усавршавање и младе будуће тренерске организације савеза, 
- Већа медијска присутност у свим срединама код свих учесника кампа који су на тај начин 

носиоци позитивних особина у друштву, и својим  утицајем пример новим младим 
генерацијама у време великог пораста криминала и дроге у свету и код нас, 

- Бољи статус Савате Савеза Србије у друштву и скретање пажње спортске јавности на 
квалитетан, стручан рад и аматерски дух саватеа као спорта који је јединствен у свету по 
својој структури (само једна светска федерација и само једна национална федерација), 

 

 

11. Евалуација програма (како ће се пратити реализацију програма, укључујући и наменско 

коришћење средстава и вршити оцењивање реализације програма; хоће ли евалуација 

бити унутрашња или спољна): 

 

11.1. Како ће се пратити реализација програма? 

 
 Стручни тим на кампу прати реализацију програма и као и резултате појединих фаза програма 
и о томе извештава чланице савеза, Министарство омладине и спорта и Спортски Савез Србије. 
 
 Стручни тимови воде рачуна да организација и фазе програма буду реализоване у складу са 
овим планом и програмом у складу са Законом и технички део тренинга у складу са правилима 
Савате Савеза Србије и Инетрнационалне Савате Федерације. 

 

11.2. Како ће се пратити наменско коришћење средстава? 

 
 Приходи и расходи се достављају канцеларији савеза где се преко наменског текућег рачуна 
савеза за буџетска средства 330-12000777-84,  са рачуна врши плаћање трошкова по рачуну и 
Уговору са изабраним понуђачем. Ревизорска кућа „Аудитор“ ће извршити ревизију финансијког 



извештаја да би утврдила наменску потрошњу средстава а Надзорни одбор ће извршити 
унутрашњу контролу коришћења средстава.  
 Достављањем предрачуна, авансног рачуна и рачуна и плаћање преко текућег рачуна савеза 
након уплате од стране Министартсва омладине и спорта, минимум месец дан пре почетка кампа, 
су устаљен начин финансијске релизације програма. 
 Надзорни одбор врши контролу наменског коришћења средстава и заједно са канцеларијом 
савеза, секретаром и председником израђује извештај о потрошњи средстава у складу са уговором 
и подноси Министартсву и Спортском Савезу Србије. 
 У детаљном извештају достављају се фотокопије рачуна о потрошњи средстава Министартсву 
на крају завршетка кампа у складу са Уговором између савеза и Министартсва и Закона о јавним 
набавкама. 
 

 

11.3. План евалуације - Које ће се процедуре за процену успешности програма користити 

(са становишта ефикасности, успешности, утицаја, релевантности и 

одрживости) – ко ће радити евалуацију, када, шта се оцењује, шта ће се пратити и 

оцењивати (индикатори програмских циљева), како, за кога, зашто? 

 
Оцена реализације програма кампа врши ће се и од стране служби Савате Савеза Србије као 
и од надлежних друштвених структура Министарства, дакле биће и унутрашња и спољна. 
 Финансијским извештајем пратиће се планирани и остварени приходи и расходи и 
извршиће се анализа остварених резултата. На основу исте савез ће имати увид на стање 
након завршетка кампа, да ли се план и прогам остварио у складу са утврђеним активностима 
пре реализације програма или је и у којој мери дошло до одступања.  
 Осим финансијског праћења и контроле потошње средстава извршиће се анализа 
остварених резултата о броју учесника, појединаца, по узрасту и полу, на основу наведених 
резултата провере знања, показаном квалитету на тренинзима и практичном семинарском 
делу, резултатима на борбама на Семинару, полагању, тестирању спортиста. На основу ове 
анализе утврди ће се и перспективни појединци за чланове тренерске, судијске оганизације и 
спортисти националног тима. 

 

12. Буџет програма - план финансирања и трошкови (врста трошкова и висина потребних 

средстава): 

 

12.1. Укупна вредност програма:   450.000,оо 

12.2. Нефинансијско учешће: 

12.3. Буџет програма  450.000,оо 

 

Потребна средства за реализацију програма: 

 

ОЧЕКИВАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА Висина планираних средстава 

Министарство омладине и спорта 450.000,оо 

Друга министарства/државни органи (навести 

који) 
 

Град/општина  

Аутономна покрајина  

Спортски савез  

Сопствена средства  

Спонзори (који)  

Донатори (који)  

Остали извори   

УКУПНИ ПРИХОДИ 450.000,оо 



 

Трошкови реализације програма (бруто): 

 

ВРСТА ТРОШКОВА ЈЕД. МЕРЕ  БРОЈ ЈЕД.  
ЦЕНА по 

јединици УКУПНО 

Директни трошкови     
1. трошкови смештаја и исхране 

(пансиони) 
22 + 1 
учесник 

225  
пансиона 2.000,оо 450.000,оо 

2. трошкови изнајмљивања 

простора     

УКУПНО    450.000,оо 
 

 

13. Како ће реализовање програма бити медијски подржано: 
Резултати организације кампа Савате Савеза Србије објављују се на сајту Савате Савеза 
Србије, у медијима као што су радио, телевизија, спортска штампа, достављањем извештаја 
од стране канцеларије савеза, гостовањем у емисијама на радију и телевизији, достављањем 
материјала провајдерским сајтовима као што су борилачки клуб, виртуал град и други медији 
везани за локалну територију клубова из којих учествују спортисти. 
  

 

14. Посебне напомене: 

 

Уговором са Хотелом „Термал“ у Врднику остварenaje нижа цена по пансиону исти износ 

од 450.000,оо динара биће распоређен на 225 пансиона пансиона.  



 ДЕО 3 

 

КОНТРОЛНИ ЛИСТ ПРИЛОГА УЗ ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА 

 

Носилац програма:  

 

Бр. Обавезни прилози Попуњава 

подносилац 

(означити X) 

Попуњава 

МОС 

Напомене 

1. пропратно писмо х   

2. копија решења о 

регистрацији организације 

   

3. три примерка обрасца 

предлога програма 

   

4. ЦД са предлогом програма х   

5 изјава да не постоје 

препреке из члана 119. ст. 

6. и 133. ст. 4. Закона о 

спорту 

х   

6 одлука надлежног органа 

носиоца програма о 

подношењу предлога 

програма 

x   

7 изјаву о партнерству 

попуњену и потписану од 

стране свих партнера у 

програму 

   

 Необавезни прилози    

1     



ДЕО 4 

 

УПУТСТВА:  

 При креирању програма и попуњавању обрасца треба водити рачуна да програм мора да 

испуњава услове и критеријуме из чл. 119. закона о спорту(„Службени гласник РС”, бр. 

24/11 и 99/11 – др. закон) и услове и критеријуме из Правилника о финансирању програма 

којима се остварује општи интерес у области спорта („Службени  гласник РС”, број 

__/__); 

 Предлог програма треба да прати Пропратно писмо у коме се наводе најосновније 

информације о организацији и предложеном програму (назив, временско трајање, 

финансијски износ тражених средстава). Пропратно писмо потписује лице овлашћено за 

заступање организације; 

 За набавку добара и услуга потребних за реализацију програма мора се планирати 

спровођење јавне набавке у складу са законом; 

 Из буџета Републике Србије се финансирају само програми оних националних спортских 

савеза преко којих се остварује општи интерес у области спорта у складу са Законом о 

спорту; 

 Обавезно треба поштовати форму при попуњавању обрасца и ништа не мењати у односу 

на већ унет текст у обрасцу (немојте брисати, мењати редослед питања и сл.). Програм 

треба написати тако што се у обрасцу одговара на постављена питања – ништа се не 

„подразумева“. 

 Образац обавезно потписати плавом хемијском или пенкалом и ставити печат. 

 

ИЗЈАВА:  

 

1. Изјављујем да смо упознати и сагласни да Министарство омладине и спорта није у обавези 

да одобри и финансира предложени програм.  

2. Изјављујем, под материјалном и кривичном одговорношћу, да су подаци наведени у овом 

обрасцу и документима поднетим уз овај образац истинити и веродостојни. 

3. Изјављујем да Министарство омладине и спорта може сматрати, у складу са Законом о 

спорту, да је предлог програма повучен уколико се не одазовемо позиву за закључење 

уговора у року од осам дана од дана позива или не извршим тражена прецизирања и 

интервенције у предлогу програма. 

Место и датум:  Руми, 15.05.2016. 

    

                                                             М.П. 

РУКОВОДИЛАЦ ПРОГРАМА               ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ЗАСТУПАЊЕ  

                         ПОДНОСИОЦА ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА 

Миодраг  Ракић      Милош  Вијук 



Образац 8 

 

 

Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА 

 

 

 

ЗАВРШНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА  

КАМПА ПЕРСПЕКТИВНИХ СПОРТИСТА 2016. 
 

 

Назив носиоца програма  САВАТЕ САВЕЗ СРБИЈЕ 

Телефон 022/210-0540   069/1323228 

Факс 022/210-0540    

Е-маил savate.srbija@gmail.com 

Адреса Вељка Дугошевића 92/21, 22400 Рума 

Лице овлашћено на заступање Милош Вијук 

Руководилац програма Миодраг Ракић 

 

 

 

1. Време и место реализације програма кампа перспективних спортиста  

 

Програм је реализован у периоду од 01-11. Јула 2016. године у Хотелу „Термал“ у 

оквиру Специјалне болнице за рехабилитацију у Врднику, улица Карађорђева 6 која има све 

услове за одржавање кампа. 

 

2. Искоришћен број пансиона финансиран од Министарства омладине и спорта 

 

Одобрен број пансиона Искоришћен број пансиона  

155 225 

 

3. Кратак опис циљева програма који су требали бити постигнути: 

 

- омасовљавању и популаризацији саватеа на територији Србије, 

- практичној обуци знања и физичке припремљености пред Првенства Србије,  

- медијској пажње и представљање нашег спорта преко телевизије, радија, спортске 

штампе, и рекламе на након спортског кампа у градовима из којих спортисти долазе, 

јер је она део обавезне најаве и објављивања активности рада савеза,  

- бољи статус спортиста у друштву и савезу и могућност уласка међу чланове 

националног тима, 

- боља и масовнија организованост чланства у клубовима учесницима кампа. 

- могућност суфинансирања учесника кампа заједничким пројектима у организацији  

котизацијама, чланаринама, донаторством и другим видовима дотација. 

Рад са перспективним младим спортистима на едукацији технике саватеа  
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4. У којој мери је програм реализован: 

 

Програм је у потпуности реализован, на кампу су тестирани спортисти од стране 

стручњака Републичког завода за спорт и одржан семинар са полагањем за техничка звања. 

 

5. Опис постигнутих резултата: 

 Камп је реализован за перспективне младе спортисте старије пионире и кадете освајаче 

медаља и учеснике националних такмичења и првенстава које је финансирало Министарство 

омладине и спорта као у претходним годинама. 

 У оквиру кампа одржан је и семинар са полагањем за техничка звања за учлеснике кампа 

као и тестирање 10 спортиста од стране Завода за спорт и медицину спорта РС.  

Семинар је организован како би наши млади спортисти што више стекли знања о 

овом спорту и полагали за техничка звања у саватеу. 

 

 

6. Непосредни учесници на реализацији програма 

 

6.1. Број учесника (укупно и по категоријама): 

Укупно је било 23 учесник:  20 спортиста и 3 тренера, 

Од спортиста: 7 пионира, 5 пионирки, 3 кадета и 5 кадеткиње. 

 

6.2. Број учесника тестиран од стране Завода за спорт и медицину спорта 

Тестирано 10 спортиста од стране стручњака Завода за спорт и медицину спорта, 

3 спортиста није тестирано због мање повреде и 7 репрезентативаца није тестирано 

због непосредног одласка на Европско првенство за кадете у Бугарску одмах након 

кампа. 

 

6.2. Тим који је реализовао програм 

 

тим од 3 тренера члана стручног штаба и 1 тренер на тренинзима 

  Мирослав Оџић, Нови Сад, тренер, селектор савеза, 

  Ивана Попадић, Зрењанин, спортски директор Савеза, 

  Слободан Попов, тренер члан стручног штаба + 

 Миодраг Ракић, тренер, члан стручног штаба који није био на смештају 

али је био на тренинзима 

 (улога у програму је тренирање, едукација и испитивање за полагање 

спортиста) 

 

 

6.3. Организације партнери које су учествовале у програму: 

 

7. Учесници на реализацији програма 

 

Хотел „Термал“ Врдник, партнер који је обезбедио просторије за тренинге, 

здравствену заштиту, коришћење базена, услове за тестирање спортиста од стране 

Завода за спорт и медицину спорта – медицински преглед, психологију и моторику, 

приступ интернету и друго. 

 

8. Реализација буџета програма (финансијски извештај може бити поднет као посебан 

прилог): 

 

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.)  
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТРОШКОВА 

ВРСТА ТРОШКОВА ЈЕД. МЕРЕ  БРОЈ ЈЕД.  

ЦЕНА по 

јединици УКУПНО 

Директни трошкови     

1. трошкови смештаја и исхране 

(пансиони) 1 пансион 225 2.000,оо 450.000,оо 

2. трошкови изнајмљивања 

простора     

УКУПНО    450.000,оо 

 

 

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

 

Није било проблема у реализаији програма осим ситних измена у саставу учесника 

кампа и семинара као и присуство једног од спортисте 9 уместо 10 дана и једног од 

тренера 6 дана како би се уклопили у уговорени и плаћени број пансиона од 225. 

Семинар за полагања за стручна звања водили су наши стручњаци из Новог Сада и 

Зрењанина који су били смештени на кампу као и један тренер из Руме који је 

путовао и присуствовао тренинзима и полагању. 

 

10. Како је реализација програма била медијски подржана: 

 
Реализација програма је била добро медијски подржана у локалним и 

држабним медијима – спортској штампи и локалној телевизији – „Сремска 

Телевизија“.  

Савез је објавио доста информација о кампу као и спортска штампа. 

 
11. Оцена ревизора: 
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ДЕО 2 

 

 

СПИСАК УЧЕСНИКА КАМПА ПЕРСПЕКТИВНИХ СПОРТИСТА 

 

 

СПИСАК УЧЕСНИКА КАМПА /спортисти, тренери, стручно особље/ 

 

БР. 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

СПОРТИСТЕ 

/УЧЕСНИКА КАМПА/ 

УЗРАСНА 

КАТЕГОРИЈА 

ДАТУМ 

РОЂЕЊА 
КЛУБ 

1. Дејан Марјановић кадет 06.08.1999. СК „Војводина“ Н.Сад 

2. Никола Радосављевић кадет 22.07.1999. КБС „Слобода..“ Ужице 

3. Енита Бехрамај пионирка 25.04.2001. КБС „Јединство“ Н.Бечеј 

4. Лука Лисица кадет 14.06.2000. КБС „Нови Сад“ Н.Сад 

5. Вукашин Матовић пионир 04.10.2002. КБС „Нови Сад“ Н.Сад 

6. Марина Ђекић кадеткиња 12.10.1999. КБС „Интернационал“ 

Зрењанин 

7. Ана Зорић кадеткиња 24.04.1999. КБС „Вождовац“ Београд 

8. Дејана Ивковић кадеткиња  23.03.1999. КБС „Гроцка“ Београд 

9. Теодора Зечевић пионирка  14.12.2003. КБС „Интернационал“ 

Зрењанин 

10. Марина Домазетовски кадеткиња 02.10.2000. КБС „БФЦ“ Беочин 

11. Алекса Гуша пионир 25.09.2002. КБС „Нови Сад“ Н.Сад 

12. Миона Вујошевић пионирка 20.06.2001. КБС „Кикинда“ Кикинда 

13. Арсен Анђелић пионир 07.01.2001. КБС „Нови Сад“ Н.Сад 

14. Никола Ракић пионир 06.03.2002. СБК „Рума“ Рума 

15. Алекса Станишић пионир 29.03.2002. СБК „Рума“ Рума 

16. Петар Јованов пионир 17.11.2003. СБК „Рума“ Рума 

17. Марина Мијин пионирка 13.05.2002. СК „Макс Феникс“ Жабаљ 

18. Душан Прица пионир 21.11.2001. СК „Војводина“ Нови Сад 

19. Маја Прица пионирка 23.02.2004. СК „Војводина“ Нови Сад 

20. Јелена Седоглавић кадеткиња 25.03.2000. КБС „Галактик“ Сомбор 

 

 

БР. 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

ТРЕНЕРА 

/УЧЕСНИКА КАМПА/ 

УЗРАСНА 

КАТЕГОРИЈА 

ДАТУМ 

РОЂЕЊА 
КЛУБ 

1. Мирослав Оџић сениор тренер 26.02.1972. СК „Војводина“ Н.Сад 

2. Слободан Попов сениор тренер 12.07.1976. СК „Банат“ Зрењанин 

 

 

 

БР. 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

СТРУЧНОГ ОСОБЉЕ 

/УЧЕСНИКА КАМПА/ 

УЗРАСНА 

КАТЕГОРИЈА 

ДАТУМ 

РОЂЕЊА 
КЛУБ 

1. Ивана Попадић сениорка тренер 

мастер спорта 

20.12.1983. СК „Банат“ 

Зрењанин 

2.     
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БРОЈ КЛУБОВА ИЗ КОЈИХ ДОЛАЗЕ СПОРТИСТИ И ТРЕНЕРИ 

 

БР. КЛУБ БРОЈ СПОРТИСТА БРОЈ ТРЕНЕРА 

1. Савате клуб „Војводина“ Нови Сад 3 1 

2. КБС „Нови Сад“ Нови Сад 4  

3. КБС „Галактик“ Сомбор 1  

4. КБС „Интернационал“ Зрењанин 2  

5. СК „Банат“ Зрењанин 0 2 

6. КБС „СлободаУЕ Лавови“ Ужице 1  

7. КБС „Гроцка“ Београд 1  

8. КБС „Јединство“ Нови Бечеј 1  

9. КБС „БФЦ“ Беочин 1  

10. КБС „Вождовац“ Београд 1  

11. СК „Макс Феникс“ Жабаљ 1  

12. СБК „Рума“ Рума 3  

13. КБС „Кикинда“ Кикинда 1  

14.    

15.    

 

БРОЈ СПОРТИСТА ТЕСТИРАН ОД СТРАНЕ ЗАВОДА ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ 

СПОРТА 

 

БР. УЗРАСНА КАТЕГОРИЈА БРОЈ СПОРТИСТА 

1. пионири 9 

2. кадети 1 

3.   

4.   

 



 6 

ДЕО 3 

 

 

КОНТРОЛНИ ЛИСТ ПРИЛОГА УЗ ИЗВЕШТАЈ ПРОГРАМА 

 

Носилац програма:  

 

Бр. Обавезни прилози Попуњава 

подносилац 

(означити X) 

Попуњава 

МОС 

Напомене 

1. пропратно писмо х   

2. достављена јавна набавка    

3. финансијски извештај 

(изводи и рачуни) 

х   

4. достављено мишљење 

ревизора 

х   

5. ЦД са предлогом програма 

и обрасцем извештаја, као и 

материјалима са кампа 

(слике, чланци, репортаже и 

др.) 

х   
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ИЗЈАВА:  

 

Изјављујем, под материјалном и кривичном одговорношћу, да су подаци наведени у овом 

обрасцу и документима поднетим уз овај образац истинити и веродостојни. 

Место и датум:   Рума,  11.07.2016. 

    

                                                            М.П. 

РУКОВОДИЛАЦ ПРОГРАМА              ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ЗАСТУПАЊЕ  

                        ПОДНОСИОЦА ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА 

Миодраг Ракић     Милош Вијук 

 

 

 

 

 

 

 

Датум пријема извештаја:  

 

Извештај прегледао и оценио:  

Извештај прихваћен и позитивно 

оцењен  

                  ДА                               НЕ 

 

Датум:  

 

Потпис службеног лица 

Министарства 

 

 

  

 


