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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 451-02-112/2020-03, 16. јун 2020. године 

 

1. Временски период за који се подноси извештај: 

Почетак реализације 1. јун 2020. године 

Завршетак програма 3. децембар 2020. године 

 

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

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

SAD 2020'' 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 упркос неповољној 

епидемолошкој ситуацији насталој услед пандемије узроковане вирусом COVID-19; 

 Подизање међународног угледа Бадминтон савеза Србије; 

 Задовољење спортских и друштвених потреба гостију из иностранства; 

 Набавка специфичне бадминтон опреме стандардизованог такмичарског квалитета; 

 Тестирање људских и материјалних ресурса у припреми за реализацију ''5. Европских 

универзитетских игара – Београд 2020'' у специфичним такмичарским условима; 

 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 2020''. 
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На ''Serbian U17 & Youth International NOVI SAD 2020'', одржаном у периоду од 20. до 22. новембра 

2020. године, учествовали су представници 6 држава: Мађарска, Румунија, Русија, Словенија, 

Шпанија и Србија. Такмичарски програм је реализован у пуном обиму упркос неповољној 

епидемолошкој ситуацији насталој услед пандемије узроковане вирусом COVID-19. Турнир је 

организован без присуства публике и уз пуну примену мера и препорука Кризног штаба за сузбијање 
ширења заразне болести COVID-19 и Градског штаба за ванредне ситуације. Учесници су се 

надметали у појединачним конкуренцијама: мушкарци и жене појединачно (играчи узраста до 11, до 

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

и мешовити парови (играчи узраста до 17 година). Такмичење је уврштено у листу тест такмичења за 

припрему ''5. Европских универзитетских игара – Београд 2020'' у циљу тестирања примене људских 

и материјалних ресурса у специфичних такмичарским условима (спортска опрема, ИТ опрема, опрема 

за реализацију ТВ преноса и др). 

 

Реализацијом Програма ''Serbian U17 & Youth International NOVI SAD 2020'' 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 25 медаља (пет златних, пет сребрних и 15 бронзаних) у појединачним 

конкуренцијама од стране репрезентативаца Србије;  

 Веома успешна реализација дочека и испраћаја гостију из иностранства; 

 Веома успешна реализација такмичарског програма; 

 Веома успешно тестирање људских и материјалних ресурса у сарадњи са представницима 

предузећа ''ЕУБ 2020 Д.О.О.''; 

 Безбедан и пријатан боравак гостију из иностранства; 

 Стицање међународног искуства за националне судије; 

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

NOVI SAD 2020''. 

 

2. Постигнути посредни резултати: 

 Успешна реализација пратећих активности ''Serbian U17 & Youth International NOVI SAD 2020''; 

 Подизање такмичарског нивоа најперспективнијих јуниора; 

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

узрасне категорије под окриљем Европске бадминтон конфедерације упркос неповољној 

епидемолошкој ситуацији насталој услед пандемије узроковане вирусом COVID-19; 

 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 госпође Аранке Биндер, помоћнице покрајинског секретара за спорт и омладину 

задужене за спорт и госпође Ане Тодорић, руководиоца сектора Спорт у оквиру предузећа ''ЕУБ 2020 
Д.О.О.'' допринела је подизању значаја овог великог међународног догађаја на виши ниво. 

 

5. Број корисника и структура корисника обухваћених програмом:  

Кориснике програма ''Serbian U17 & Youth International NOVI SAD 2020'' делимо у две групе: 

 

1. Директни корисници 

a. Такмичари 
i. Репрезентација Србије до 17 година – 14 такмичара 

ii. Репрезентације и клубови из Србије и иностранства – 6 државa, 80 такмичара 

b. Стручни штаб 

i. Стручни штаб репрезентације Србије – 2 особе 

ii. Остали стручни штабови репрезентација и клубова из страних држава – 10 особа 

c. Званична лица 
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i. Тим менаџер репрезентације Србије – 1 особа 

ii. Тим менаџери репрезентација и клубова из Србије и иностранства – 3 особe 

iii. Представници предузећа ''ЕУБ 2020 Д.О.О.'' – 4 особе 

iv. Представници државних институција – 3 особе 

v. Медицински тим – 3 особе 
d. Судије 

i. Националне судије – 11 особа 

ii. Међународне судије – 2 особе 

e. Организатори 

i. Пројект менаџер – 1 особа 

ii. Чланови пројектног тима / организациног одбора – 10 особа 

 

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. Параолимпијски комитет Србије 

v. Спортски савез Србије 

vi. Град Нови Сад  

vii. Покрајински секретаријат за спорт и омладину 

viii. Универзитетски спортски савез Србије 

ix. Предузеће ''ЕУБ 2020 Д.О.О.'' 

x. Спортски центар ''Слана бара'' 

xi. Туристичка организација Србије 

xii. Туристичка организација Новог Сада 

xiii. Медијске куће 

xiv. Европска бадминтон конфедерација 
b. Компаније – пријатељи догађаја 

i. Тин шпед Д.О.О. 

ii. Ледени квас 

iii. Intergraltechnic 

iv. Вода Минаква 

v. Златиборац 

vi. Бореас травел 

vii. Кока плус 

viii. Сибоаси 

 

 

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: 14 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. Драган Антић, тренер Члан организационог одбора 

6. Никола Мијачић, тренер Члан организационог одбора 

7. Радомир Косојевић, главни судија Члан организационог одбора 

8. Миодраг Каличанин, главни судија Члан организационог одбора 
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Име и презиме / назив Улога у програму 

9. Ново Бојичић, стручни сарадник  Члан организационог одбора 

10. Александар Марковић, 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. Предузеће ''ЕУБ 2020 Д.О.О.'' Суорганизатор 

5. Министарство омладине и спорта Републике Србије Покровитељ 

6. Град Нови Сад  Покровитељ 

7. Покрајински секретаријат за спорт и омладину Покровитељ 

8. Туристичка организација Србије Покровитељ 

9. Туристичка организација Новог Сада Покровитељ 

10. Олимпијски комитет Србије Институционална подршка 

11. Параолимпијски комитет Србије Институционална подршка 

12. Спортски савез Србије Институционална подршка 

13. Европска бадминтон конфедерација Институционална подршка 

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

15. Антидопинг агенција Републике Србије Институционална подршка 

16. Универзитетски спортски савез Србије Институционална подршка 

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

18. Компанија ''Ледени квас'' Пријатељ 

19. Компанија ''Integraltechnic'' Пријатељ 

20. Компанија ''Златиборац'' Пријатељ 

21. Вода ''Минаква'' Пријатељ 

22. Предузеће ''Kока плус'' Пријатељ 

23. Компанија ''Бореас Травел'' Пријатељ 

24. Компанија ''Сибоаси'' 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 3.600.000,00** динара 

Друга министарства/државни органи 

(навести који) 

/ 

Град/Општина / 

Аутономна покрајина 600.000,00 

Спортски савез / 

Сопствена средства 300.000,00 

Спонзори (Ледени Квас) 200.000,00 

Донатори (Тин шпед, Minaqua, Кока плус…) 200.000,00 

Остали извори (прецизирати који)  / 

УКУПНИ ПРИХОДИ 4.900.000,00 

 

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).  

**Копије извода: 

Трезор-Извод 12 од 29.06.2020 (Прилог 1)-850.000,00 динара 
Трезор-Извод 18 од 28.07.2020 (Прилог 2)-850.000,00 динара 

Трезор-Извод 20 од 03.08.2020 (Прилог 3)-1.900.000,00 динара 
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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. Превоз учесника    161.960,23 

1.1 Превоз учесника-ЈН*-део рачуна 
614/20 од 01.12.2020. 

(Прилог 4) 
Viza Air Travel, Београд 

Еуробанк-183  

од 01.12.'20 (Прилог 5) 
161.960,23 

2. 

Трошкови куповине спортске опреме 

(патике, дресови, лопте и др.) и 
реквизита 

   1.785.368,19 

2.1 
Спортска опрема за бадминтон (пернате 
и пластичне лоптице, мреже и жице за 

рекете)-ЈН* 

1/2020/БСС од 03.11.2020. 
(Прилог 6) и 131 од 

17.11.2020. (Прилог 7) 

Musculus, Београд 

Еуробанк-166  
од 03.11.'20 (Прилог 8) 

Еуробанк-173  
од 17.11.'20 (Прилог 9) 

1.479.000,00 

2.2 Дресови и шортсеви 
111-2020 од 23,10.2020. 

(Прилог 10) 
Спиндо, Београд 

Еуробанк-162  

од 27.10.'20 (Прилог 11) 
99.570,53 

2.3 Шивење мајица 
026/20 од 22.07.2020. 
(Прилог 12) 

Draco tex, Београд 
Еуробанк-105  
од 27.07.'20 (Прилог 13) 

150.657,66 

2.4 Шивење мајица 
055/20 од 22.10.2020. 
(Прилог 14) 

Draco tex, Београд 
Еуробанк-162  
од 27.10.'20 (Прилог 11) 

56.140,00 

3. 
Трошкови смештаја и исхране и воде 

током такмичења 
   1.338.000,00 

3.1 
Смештај и исхрана за учеснике Serbian 
U17&Youth International-ЈН* 

51/20 од 23.11.2020. 
(Прилог 15) 

СУР Милказа, Нови Сад 
Еуробанк-180  
од 26.11.’20 (Прилог 16) 

1.338.000,00 

4. Штампање публикација и материјала    200.786,58 

4.1 Штампање пропагандног материјала 
35-01476 од 23.06.2020. 
(Прилог 17 

New Image, Београд 
Еуробанк-92  
од 02.07.’20 (Прилог 18) 

24,182,40 



 

 

 

7

4,2 Идејно решење за штампани материјал 
013-2020 од 30.06.2020. 

(Прилог 19) 
АЛФ, Београд 

Еуробанк-98  

од 13.07.’20 (Прилог 20) 
42.446,38 

4,3 Штампање пропагандног материјала 
06-02294 од 25.09.2020. 

(Прилог 21) 
New Image, Београд 

Еуробанк-142  

од 25.09.’20 (Прилог 22) 
19.734,00 

4.4 Штампање материјала 
06/2020 od 24.11.2020. 

(Prilog 23) 
Штанд, Александровац 

Еуробанк-182  

од 30.11.’20 (Прилог 24) 
114.423,80 

5. Ревизија реализације програма    15.000,00 

5.1 Израда ревизијског извештаја 
110/2020 од 03.12.2020. 

(Прилог 25) 
Савица, Београд 

Еуробанк-183  

од 01.12.'20 (Прилог 5) 
15.000,00 

6. Набавка пехара, медаља, диплома и сл.    49.607,00 

6.1 Пехари и медаље 
40/2020 од 13.11.2020. 

(Прилог 26) 
Pets International, Београд 

Еуробанк-171  

од 13.11.’20 (Прилог 27) 
49.607,00 

 Директни трошкови укупно    3.550.722,00 

 
ИНДИРЕКТНИ ОПРАВДАНИ 

ТРОШКОВИ НОСИОЦА ПРОГРАМА 
   0,00 

1. Зарада запослених     0,00 

2. Остали трошкови    49.278,00 

2.1 Кертриџи 
240000004040 од 
19.10.2020. (Прилог 28) 

I&D Com, Београд 
Еуробанк-156  
од 19.10.’20 (Прилог 29) 

27.600,00 

2.2 Канцеларијски материјал 
01177/20 од 28.10.2020. 

(Прилог 30) 
Immens plus, Београд 

Еуробанк-163  

од 28.10.’20 (Прилог 31) 
21.678,00 

 Индиректни трошкови укупно    49.278,00 

УКУПНО:  3.600.000,00 

 



 

 

 

 
* НАПОМЕНА: 
Превоз учесника је плаћен на основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности 

Агенцијске услуге организовања путовања. Документација о спроведеном поступку јавне 

набавке мале вредности се налази у Прилогу 32 уз Завршни извештај о реализацији 
програма: 

 Прилог 32.1: Одлука о покретању поступка јавне набавке мале вредности ЈН 2 бр. 

95/2020 од 18.02.2020. године;  

 Прилог 32.2: Решење о образовању комисије за јавну набавку бр. 96/2020 од 

18.02.2020. године; 

 Прилог 32.3: Изјава чланова комисије бр. 97/2020 од 18.02.2020. године којом 
потврђују да нису у сукобу интереса у поступку јавне набавке;  

 Прилог 32.4: Позив за подношење понуде бр. 98/2020 од 18.02.2020. и конкурсна 

документација су објављени на интернет сајту Бадминтон савеза Србије и порталу 

Управе за јавне набавке; 

 Прилог 32.5: Записник о отварању понуда бр. 110/2020 од 26.02.2020. године; 

 Прилог 32.6: Извештај о стручној оцени понуда бр. 111/2020 од 26.02.2020. године; 

 Прилог 32.7: Одлука о додели уговора бр. 112/2020 од 26.02.2020. године; 

 Прилог 32.8: Уговор од 27.02.2020. године (заведен под бр. 113/2020 од 27.02.2020. 

године) о јавној набавци ЈН 2 (Агенцијске услуге организовања путовања) са Viza Air 
Travel д.о.о, Београд; 

 Прилог 32.9: Обавештење о закљученом уговору; 

 Прилог 32.10-7.12: Доказ да су позив, конкурсна документација, Одлука о додели 

уговора и обавештење о закљученом уговору објављени на порталу Управе за јавне 

набавке; 

 Прилог 32.13: Доказ да су позив, конкурсна документација, Одлука о додели уговора 
и обавештење о закљученом уговору објављени на интернет сајту Бадминтон савеза 

Србије 

  
Спортска опрема за бадминтон је уговорена након спроведеног поступка јавне набавке мале 

вредности. Документација о спроведеном поступку јавне набавке мале вредности се налази у 
Прилогу 33 уз Завршни извештај о реализацији програма: 

 Прилог 33.1: Одлука о покретању поступка јавне набавке мале вредности ЈН 6 бр. 

242/2020 од 30.06.2020. године;  

 Прилог 33.2: Решење о образовању комисије за јавну набавку бр. 243/2020 од 
30.06.2020. године; 

 Прилог 33.3: Изјава чланова комисије бр. 244/2020 од 30.06.2020. године којом 

потврђују да нису у сукобу интереса у поступку јавне набавке;  

 Прилог 33.4: Позив за подношење понуде бр. 345/2020 од 16.10.2020. и конкурсна 

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

 Прилог 33.5: Записник о отварању понуда бр. 365/2020 од 26.10.2020. године; 

 Прилог 33.6: Извештај о стручној оцени понуда бр. 366/2020 од 26.10.2020. године; 

 Прилог 33.7: Одлука о додели уговора бр. 367/2020 од 26.10.2020. године; 

 Прилог 33.8: Уговор од 28.10.2020. године (заведен под бр. 368/2020 од 28.10.2020. 

године) о јавној набавци ЈН 6 (Спортска опрема за бадминтон) са Musculus д.о.о, 
Београд; 

 Прилог 33.9: Обавештење о закљученом уговору; 

 Прилог 33.10-7.12: Доказ да су позив, конкурсна документација, Одлука о додели 
уговора и обавештење о закљученом уговору објављени на порталу Управе за јавне 
набавке; 
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 Прилог 33.13: Доказ да су позив, конкурсна документација, Одлука о додели уговора 
и обавештење о закљученом уговору објављени на интернет сајту Бадминтон савеза 

Србије 

  
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 34 уз Завршни извештај о 
реализацији програма: 

 Прилог 34.1: Одлука о покретању поступка јавне набавке мале вредности ЈН 5 бр. 

217/2020 од 19.06.2020. године;  

 Прилог 34.2: Решење о образовању комисије за јавну набавку бр. 218/2020 од 
19.06.2020. године; 

 Прилог 34.3: Изјава чланова комисије бр. 219/2020 од 19.06.2020. године којом 
потврђују да нису у сукобу интереса у поступку јавне набавке;  

 Прилог 34.4: Позив за подношење понуде бр. 223/2020 од 23.06.2020. и конкурсна 
документација су објављени на интернет сајту Бадминтон савеза Србије и порталу 

Управе за јавне набавке; 

 Прилог 34.5: Записник о отварању понуда бр. 251/2020 од 01.07.2020. године; 

 Прилог 34.6: Извештај о стручној оцени понуда бр. 252/2020 од 01.07.2020. године; 

 Прилог 34.7: Одлука о додели уговора бр. 253/2020 од 01.07.2020. године; 

 Прилог 34.8: Уговор од 08.07.2020. године (заведен под бр. 256/2020 од 08.07.2020. 

године) о јавној набавци ЈН 5 (Смештај и исхрана за учеснике такмичења Serbian 
U17&Youth International) са СУР Милказа, Нови Сад; 

 Прилог 34.9: Обавештење о закљученом уговору; 

 Прилог 34.10-7.12: Доказ да су позив, конкурсна документација, Одлука о додели 

уговора и обавештење о закљученом уговору објављени на порталу Управе за јавне 
набавке; 

 Прилог 34.13: 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. 

 

 




