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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА 

 

 

ЗАВРШНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА 
 

Назив програма  Serbian U17 & Youth International 

Назив носиоца програма  Бадминтон савез Србије 

Телефон 011 3055 346 

Факс 011 3055 347 

Е-маил office@badminton.org.rs 

Адреса Ада Циганлија 1, 11030 Београд 

Лице овлашћено на заступање Радомир Јововић, председник Управног одбора 

Руководилац програма Радомир Јововић, председник Управног одбора 

Број уговора 451-02-157/2017-03, 2. март 2017. године 

 

1. Временски период за који се подноси извештај: 

Почетак реализације 10. март 2017. године 

Завршетак програма 20. јун 2017. године 

 

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

Циљеви организације међународних бадминтон турнира ''Serbian U17 & Youth International NOVI 

SAD 2017'' били су: 

 Подизање такмичарског нивоа најперспективнијих јуниора; 

 Постизање запажених међународних резултата наших спортиста; 

 Остваривање континуитета у организацији званичног Европског купа одн. такмичења за млађе 

узрасне категорије под окриљем Европске бадминтон конфедерације; 

 Подизање међународног угледа Бадминтон савеза Србије; 

 Задовољење спортских и друштвених потреба гостију из иностранства; 

 Набавка специфичне бадминтон опреме стандардизованог такмичарског квалитета; 

 Едукација националних судија и стицање међународног искуства истих; 

 Подизање нивоа знања појединаца и организације БАСС у целини; 

 Даља промоција и популаризација бадминтона у Републици Србији; 

 Афирмација и промоција града Новог Сада и државе у целини; 

 Подизање угледа и имиџа Министарства омладине и спорта Републике Србије. 
 

3. У којој мери је програм реализован: 

Узимајући у обзир Стратегију развоја спорта и Акциони план који су проистекли из сагледавања 

стања у спорту, Бадминтон савез Србије препознао је потребу за организацијом међународних 

спортских догађаја за млађе узрасне категорије ''Serbian U17 & Youth International NOVI SAD 2017''. 

 

На ''Serbian U17 & Youth International NOVI SAD 2017'', одржаном у периоду од 15. до 18. јуна 2017. 

године, учествовале су 23 државе: Аустрија, Бугарска, Хрватска, Кипар, Чешка, Македонија, 

Немачка, Грчка, Мађарска, Индија, Израел, Италија, Молдавија, Пољска, Румунија, Русија, Словачка, 
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Словенија, Шведска, Швајцарска, Турска, Украјина и Србија. Такмичарски програм је реализован у 

пуном обиму. Учесници су се надметали у појединачним конкуренцијама: мушкарци и жене 

појединачно (играчи узраста до 9, до 11, до 13, до 15 и до 17 година), мушки и женски парови (играчи 

узраста до 9, до 11, до 13, до 15 и до 17 година) и мешовити парови (играчи узраста до 17 година). 

 

Реализацијом Програма ''Serbian U17 & Youth International NOVI SAD 2017'' са успехом су испуњени 

сви постављени циљеви односно остварени су резултати који су детаљније приказани у тачки 4. овог 

Извештаја. 

 

4. Опис постигнутих резултата: 

1. Постигнути непосредни резултати: 

 Освајање укупно 17 медаља (седам златних, четири сребрне и шест бронзаних) у појединачним 

конкуренцијама од стране репрезентативаца Србије;  

 Веома успешна реализација дочека и испраћаја гостију из иностранства; 

 Веома успешна реализација такмичарског програма; 

 Безбедан и пријатан боравак гостију из иностранства; 

 Едукација националних судија и стицање међународног искуства истих; 

 Веома успешна медијска промоција међународних турнира ''Serbian U17 & Youth International 

NOVI SAD 2017''. 

 

2. Постигнути посредни резултати: 

 Успешна реализација пратећих активности ''Serbian U17 & Youth International NOVI SAD 2017''; 

 Подизање такмичарског нивоа најперспективнијих јуниора; 

 Остваривање континуитета у организацији званичног Европског купа одн. такмичења за млађе 

узрасне категорије под окриљем Европске бадминтон конфедерације; 

 Подизање међународног угледа Бадминтон савеза Србије; 

 Подизање нивоа знања појединаца и организације Бадминтон савеза Србије у целини; 

 Даља промоција и популаризација бадминтона у Републици Србији; 

 Афирмација и промоција града Новог Сада и државе у целини; 

 Подизање угледа и имиџа Министарства омладине и спорта Републике Србије. 
 
Званична посета господина Мурата Озмекика, председника Турске бадминтон федерације и 

подпредседника Европске бадминтон конфедерације и господина Исе Ајана, потпредседника и 

генералног секретара у пратњи високих представника Турске бадминтон федерације, допринела је 

подизању значаја овог великог међународног догађаја на највиши ниво. 

 

5. Број корисника и структура корисника обухваћених програмом:  

Кориснике програма ''Serbian U17 & Youth International NOVI SAD 2017'' делимо у две групе: 

 

1. Директни корисници 

a. Такмичари 

i. Репрезентација Србије до 17 година – 12 такмичара 

ii. Репрезентације и клубови из Србије и иностранства – 23 државе, 66 

репрезентација и клубова, 320 такмичара 

b. Стручни штаб 

i. Стручни штаб репрезентације Србије – 4 особе 

ii. Остали стручни штабови репрезентација и клубова из страних држава – 81 особа 

c. Званична лица 

i. Тим менаџер репрезентације Србије – 1 особа 

ii. Тим менаџери репрезентација и клубова из Србије и иностранства – 65 особа 

iii. Руководство Европске бадминтон конфедерације – 1 особе 

iv. Руководство Турске бадминтон федерације – 4 особе 

v. Медицински тим – 1 особа 

d. Судије 

i. Националне судије – 20 особа 

ii. Међународне судије – 2 особе 
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e. Организатори 

i. Пројект менаџер – 1 особа 

ii. Чланови пројектног тима / организациног одбора – 16 особа 

iii. Волонтери – 23 особе 

 

2. Индиректни корисници 

a. Институције 

i. Министарство омладине и спорта Републике Србије 

ii. Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије 

iii. Олимпијски комитет Србије 

iv. Спортски савез Србије 

v. Град Нови Сад  

vi. Покрајински секретаријат за спорт и омладину 

vii. Универзитетски спортски савез Србије 

viii. Спортски центар ''Слана бара'' 

ix. Туристичка организација Србије 

x. Туристичка организација Новог Сада 

xi. Музеј града Новог Сада 

xii. Медијске куће 

xiii. Европска бадминтон конфедерација 

b. Компаније – пријатељи догађаја 

i. Тин шпед Д.О.О. 

ii. Yonex 

iii. Ледени квас 

iv. Intergraltechnic 

v. Гала вода 

vi. Златиборац 

vii. МТС 

viii. Бореас травел 

ix. Кока плус 

 

 

6. Непосредни учесници на реализацији програма: 

6.1 Број учесника (укупно и по категоријама): 
 

Број учесника на реализацији програма детаљно је приказан у тачки 5. Извештаја. 

 
6.2. Тим који је реализовао програм 

 

Укупан број реализатора програма: 16 особа 

 

Име и презиме / назив Улога у програму 

1. Радомир Јововић, председник УО Координатор програма 

2. Андреја Андрић, генерални секретар  Члан организационог одбора 

3. Предраг Вуковић, члан УО Члан организационог одбора 

4. Милан Барбир, главни тренер репрезентација Члан организационог одбора 

5. Тамара Коштро, члан УО Члан организационог одбора 

6. Драган Антић, тренер Члан организационог одбора 

7. Никола Мијачић, тренер Члан организационог одбора 

8. Игор Шешић, тренер Члан организационог одбора 

9. Радомир Косојевић, главни судија Члан организационог одбора 

10. Миодраг Каличанин, главни судија Члан организационог одбора 

11. Ново Бојичић, стручни сарадник  Члан организационог одбора 

12. Предраг Марчетић, сарадник Члан организационог одбора 

13. Александар Марковић, сарадник Члан организационог одбора 

14. Сања Јововић, сарадник Члан организационог одбора 
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Име и презиме / назив Улога у програму 

15. Александар Павловић, логистика Члан организационог одбора 

16. Дарко Царић, сарадник Члан организационог одбора 

 

6.3. Организације партнери које су учествовале у програму: 

 

Назив организације / институције / компаније Улога у програму 

1. Бадминтон савез Србије Организатор 

2. Бадминтон клуб Нови Сад Суорганизатор 

3. Бадминтон савез Војводине Суорганизатор 

4. Министарство омладине и спорта Републике Србије Покровитељ 

5. Град Нови Сад  Покровитељ 

6. Покрајински секретаријат за спорт и омладину Покровитељ 

7. Туристичка организација Србије Покровитељ 

8. Туристичка организација Новог Сада Покровитељ 

9. Музеј града Новог Сада Покровитељ 

10. Олимпијски комитет Србије Институционална подршка 

11. Спортски савез Србије Институционална подршка 

12. Европска бадминтон конфедерација Институционална подршка 

13. Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије Институционална подршка 

14. Антидопинг агенција Републике Србије Институционална подршка 

15. Универзитетски спортски савез Србије Институционална подршка 

16. Компанија ''Тин шпед д.о.о.'' Пријатељ 

17. Компанија ''Yonex'' Пријатељ 

18. Компанија ''Ледени квас'' Пријатељ 

19. Компанија ''Integraltechnic'' Пријатељ 

20. Компанија ''Златиборац'' Пријатељ 

21. Вода ''Аqua Gala'' Пријатељ 

22. Предузеће ''Kока плус'' Пријатељ 

23. МТС Пријатељ 

24. Компанија ''Бореас Травел'' Пријатељ 
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7. Реализација буџета програма (финансијски извештај може бити поднет као посебан 

прилог): 

7.1. Приходи 

ИЗВОР ПРИХОДА Висина средстава 

Министарство омладине и спорта 700.000,00 динара 

 Копија извода Трезор бр. 22/2017 од 
24.03.2017. (Прилог 1) 

Друга министарства/државни органи 

(навести који) 
/ 

Град/Општина / 

Аутономна покрајина 200.000,00 

Спортски савез / 

Сопствена средства 500.000,00 

Спонзорство (Yonex) 700.000,00 

Донаторство (Тин шпед д.о.о, Ледени квас, 

Integraltechnic, Златиборац, Аqua Gala, Kока 

плус, Бореас Травел, МТС) 

800.000,00 

Остали извори (прецизирати који)  / 

УКУПНИ ПРИХОДИ 2.900.000,00 

 

6.2. 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).  

Детаљан приказ обрачуна трошкова је дат у следећој табели.  
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СПЕЦИФИКАЦИЈА РАСХОДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 

 

 ВРСТА ТРОШКА 

Број рачуна/фактуре по 

којој је извршено 

плаћање 

Назив пр. лица коме је 

извршено плаћање  

Број извода из банке и 

датум трансакције 
ИЗНОС 

 
ДИРЕКТНИ ОПРАВДАНИ 

ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПРОГРАМА 

    

1. 
Трошкови смештаја, исхране и воде 

током такмичења 

 
 

 
684.000,00 

1.1 Смештај и исхрана* 

48/17 од 20.06.2017. 

(Прилог 2) 
СУР Милказа, Нови Сад 

Трезор-29 од 07.04.'17 

(Прилог 3) 

Еуробанк-74  
од 20.06.'17 (Прилог 4) 

684.000,00* 

2. Ревизија реализације програма 
 

 
 

16.000,00 

2.1 Израда ревизијског извештаја 

143-16/17 од 03.07.2017. 

(Прилог 5) 
Аудитор, Београд 

Трезор-29 од 07.04.'17 

(Прилог 3) 
Еуробанк-78  

од 26.06.'17 (Прилог 6) 

16.000,00 

 Директни трошкови укупно    700.000,00 

 
ИНДИРЕКТНИ ОПРАВДАНИ 

ТРОШКОВИ НОСИОЦА ПРОГРАМА 
   0,00 

1. Зарада запослених     0,00 

2. Материјални трошкови    0,00 

3. Административни трошкови    0,00 

 Индиректни трошкови укупно    0,00 

УКУПНО:  700.000,00 



 

 

 
* НАПОМЕНА: Смештај и исрана за учеснике такмичења Serbian U17&Youth International 

су уговорени након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности. Документација о 

спроведеном поступку јавне набавке мале вредности се налази у Прилогу II уз Завршни 
извештај о реализацији програма: 

 Одлука о покретању поступка јавне набавке мале вредности ЈН 3 бр. 210/2017 од 

25.04.2017. године;  

 Решење о образовању комисије за јавну набавку бр. 211/2017 од 24.04.2017. године; 

 Изјава чланова комисије бр. 212/2017 од 24.04.2017. године којом потврђују да нису у 

сукобу интереса у поступку јавне набавке;  

 Позив за подношење понуде бр. 265/2017 од 11.05.2017. и конкурсна документација 

су објављени на интернет сајту Бадминтон савеза Србије и порталу Управе за јавне 

набавке; 

 Записник о отварању понуда бр. 291/2017 од 19.05.2017. године; 

 Извештај о стручној оцени понуда бр. 292/2017 од 19.05.2017. године; 

 Одлука о додели уговора бр. 293/2017 од 19.05.2017. године; 

 Уговор бр. 326/2017 од 26.05.2017. године о јавној набавци ЈН 3 (Смештај и исхрана 

за учеснике такмичења Serbian U17&Youth International) са СУР Милказа, Нови Сад; 

 Обавештење о закљученом уговору; 

 Доказ да су позив, конкурсна документација, Одлука о додели уговора и обавештење 

о закљученом уговору објављени на порталу Управе за јавне набавке; 

 Доказ да су позив, конкурсна документација, Одлука о додели уговора и обавештење 

о закљученом уговору објављени на интернет сајту Бадминтон савеза Србије. 

 

 
7.3. Дугови (издаци за реализацију програма који нису покривени, према висини и врсти):  

 

Програм је реализован у потпуности и без дугова. 

 

 




