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1. Временски период за који се подноси извештај:
Почетак реализације
Завршетак програма

Март 2017
Мај 2017

2. Кратак опис циљева програма који су требали бити постигнути:
-омасовљавању и популаризацији саватеа на целој територији Србије,
-практичној примени знања стечених на припремама и Првенствима Србије,
-медијској пажње и представљање нашег спорта преко телевизије, радија, спортске штампе,
и рекламе након спортских манифестација јер је она део обавезне најаве и објављивања
резултата за свако наше такмичење,
-бољи статус спортиста репрезентативаца у друштву,
-боља и масовнија организованост чланства у клубовима учесницима првенстава,
-припрема младих спортиста да већ сада стекну врхунске резултате како би у будућности
заменили старије узрасте у националном тиму и тиме би смо омогућили дугорочни квалитет
и добре резултате на светским и европским првенствима у наредним годинама.

3. У којој мери је програм реализован:
Програм је у потпуности реализован, такмичење је одржано у Спортском Центру у
Руми 12-14. маја 2017., Први дан је био пријем гостију у Хотелу „Парк“, службено
вагање такмичара, жреб за наступ и Изборна Скупштина Балканског Савате
Комитета. Седиште ове организације наредне две године биће у Руми, Србија а за
председника је изабран Миодраг Ракић из Србије.

4. Опис постигнутих резултата:
Остварен пласман наше репрезентације 1. место у укупном пласману од 7 земаља
учесница. Наш тим освојио је чак 14 златних, 7 сребрених и 3 бронзане медаље.
Смештај гостију био је у Хотелу „Парк“ у Руми а такмичење у Установи Спортски Центар у
Руми. Такмичење је пратило 5 телевизијских кућа ТВ СОС Канал, Радио Телевизија
војводина, Новосадска Телевизија, Сремска Телевизија и ТВ Фрушка Гора и бројни
новинари.

5. Број корисника и структура корисника обухваћених програмом:
Наступило је преко 97 учесника из 7 земаља: Хрватска, Грчка. Словенија, Босна и
Херцеговина,, Црна Гора, Мађарска и Србија.

6. Непосредни учесници на реализацији програма:
6.1 Број учесника (укупно и по категоријама):
Наступиило је 97 учесника а састав репрезентације Србије чинили су 5 млађих
такмичара, 4 јуниора, 9 сениора и 6 сениорки, 6 тренера и 5 судија Савате Савеза
Србије као и велики број судија и тренера из других земаља.: Хрватска, Грчка.
Словенија, Босна и Херцеговина,, Црна Гора, Мађарска и Србија. Осим њих чланови
савеза учествоваће преко својих тимова у реализацији програма
У мђим категоријама и јуниорима наступило је 38 учесника, у сениорском узрасту
настулило је 59 учесника

6.2. Тим који је реализовао програм
1. тим од 6 тренера члана стручног штаба и клубова
Мирослав Оџић, Нови Сад, селектор савеза
Слободан Попов, Зрењанин, члан стручног штаба
Дејан Гавриловић, Београд, тренер савеза
Михаљ Халас, Сента, тренер
Марко Симић, Београд, тренер
Лазар Ковачевић, Сремска Митровица, тренер
Раденко Тадић, Нови Бечеј, тренер
2. тим од 5 интернационалних судија у репрезентацији Србије
Маја Оџић, Нови Сад преседник судијске комисије
Илија Стојановић, Београд, интернац. судија
Јован Дојчиновић, Београд, интернац. судија
Стојан Ивановић, Беочин, интернац. судија
3. тим од 4 службених лица Такмичарске комисије савеза
Иван Јегоровић, Обреновац, председ. такмичарске комисије
Милош Константиновић, Београд, члан такм. комисије
Миодраг Ракић, члан такмичарске комисије
4. тим од 10 чланова за дужени за реализацију службеног дела програма:
Милош Вијук, Рума, задужен за пријем гостију и признања
Милан Савановић, Рума, задужен за смештај гостију
Драган Станишић, Рума, задужен за превоз гостију аеродром
Дамјан Марковић, Рума, задужен за редарску службу
Добрица Макуљевић, рума, задужен за спортску халу
Мирослав Оџић, Нови Сад, задужен за тренере
Маја Оџић, Нови Сад, задужена за судије
др Драган Овцин, Рума задужен за лекарску службу
Горан Вајагић, Рума, задужен за противпожарну заштиту
Бојана Јоцковић, Рума, задужена за Црвени Крст
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5. тим од 3 службених лица Комисије за маркетинг
Горан Бајшански, Нови Сад, председник комисије
Иван Јегоровић, Обреновац, члан комисије
Срђан Надрљански, Нови Сад, члан комисије

6.3. Организације партнери које су учествовале у програму:
1. Суорганизатор Савате бокс клуб „Рума“, партнер који ће обезбедити пријаву јавног
скупа, лекарску и редарску службу, део исхране учесника
2. Хотел „Парк“ Рума, партнер који ће обезбедити резервације за смештај учесника,
просторије за седнице комисија и конференција за штампу пре почетка, за време и
након такмичења, коришћење сала за учеснике и медије,
3. Установа Спортски Центар Рума, партнер који је обезбедио просторије за наступ
такмичара,, део исхране учесника
4. Хотел „Парк“ Рума, партнер који ће обезбедити смештај учесника, просторије за
седнице комисија и конференција за штампу пре почетка, за време и након
такмичења, коришћење сала за учеснике и медије,
5. Савез Спортова Општине Рума, партнер који ће обезбедити помоћ у реализацији
програма.
6. Агенција за безбедност „Нинтел“ Сремска Митровица – обезбеђење на такмичењу.

7.

Реализација буџета програма (финансијски извештај може бити поднет као
посебан прилог):

7.1. Приходи
ИЗВОР ПРИХОДА
Министарство омладине и спорта

Висина средстава
500.000,оо

Друга министарства/државни органи
(навести који)
Град/Општина
Аутономна покрајина
Спортски савез
Сопствена средства

232.806,оо

Спонзорство
Донаторство
Остали извори (прецизирати који)
УКУПНИ ПРИХОДИ

732.806,оо

7.2. 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 ПРОГРАМА
ВРСТА ТРОШКА
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ДИРЕКТНИ ОПРАВДАНИ
ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОГРАМА
Смештај и храна 115 пансиона
од 12-14. маја 2017. године

Број рачуна/фактуре по
којој је извршено
плаћање

Рач.1505-1 од 15.05.2017.
Предр. 0504-1/05.04.2017.

Назив пр. лица коме је
извршено плаћање

„Паркгран“доо
Хотел „Парк“ Рума

Број извода из банке и
датум трансакције

ИЗНОС

Извод број 22 од
04.04.2017.

500.000,оо

УКУПНО:

500.000,оо

2.
3.
4.
5.
6.
Директни трошкови укупно
ИНДИРЕКТНИ ОПРАВДАНИ
ТРОШКОВИ НОСИОЦА ПРОГРАМА
1.

Зарада запослених

2.

Материјални трошкови

3.

Административни трошкови
Индиректни трошкови укупно
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Приход Министарство омладине и спорта Извод 19 од 24.03.2017. = 500.000,оо
7.3. Дугови (издаци за реализацију програма који нису покривени, према висини и врсти):
Остао је велики број неплаћених рачуна као што трошкови за коришћење Установе
Спортски Центар Рума за такмичење 37.800,оо динара, Превоз гостију из Грчке са
аеродрома и назад 12.000,оо динара „Мастер Бус“ Рума, Трошкови Обезбеђења агенција
„Нинтел“ из Сремске Митровице 60.000,оо динара и други. Смештај гостију ван
добијеног износа 280.800,83 динара, Медаље, дипломе, плакате, пехар, захвалнице
79.926,оо динара, Рекламни материјал панои, заставе и пано за доделу признања
126.000,оо (Дифол, „Сито-Принт“ Рума), Монтажа ринга и службена лица редарске
службе 24.000,оо динара, ревизија финансијског извештаја „Аудитор“ Београд 12.000,оо
динара, Црвени Крст Рума 12.000,оо динара, Мајице 25.000,оо динара за репрезентацију,
рукавице, гуме за зубе и бандаже 41.600,оо динара.
8. Кратак опис проблема који су се јавили током реализације програма:
Сва средства која смо добили од Министарства омладине и спорта утрошена су на
смештај гостију 115 пансиона за период од 12-14. маја 2017. године. Преостали смештај
гостију и друге трошкове смо покрили једним делом од соспствених средстава али
остали су непокривени рачуни које морамо реализовати. Поднели смо захтев
Министарству омладине и спорта да нам помогну да покријемо један део наведених
трошкова и надам о се да ћемо добити бар део тражених средстава.
9. Оцена ревизора

Датум 15.05.2017.

РУКОВОДИЛАЦ ПРОГРАМА
Миодраг Ракић

ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ЗАСТУПАЊЕ
Милош Вијук

Датум пријема
извештаја:
Извештај прегледао и
оценио:
Извештај прихваћен и
позитивно оцењен
Датум:
Потпис службеног
лица Министарства
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НЕ

