Образац 9

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА

ЗАВРШНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА
КАМПА ПЕРСПЕКТИВНИХ СПОРТИСТА
Назив носиоца програма
Телефон
Факс
Е-маил
Адреса
Лице овлашћено на заступање
Руководилац програма

Бадминтон савез Србије
011 3055 346
011 3055 347
office@badminton.org.rs
Ада Циганлија 1, 11030 Београд
Радомир Јововић, председник Управног одбора
Радомир Јововић, председник Управног одбора

1. Време и место реализације програма кампа перспективних спортиста
1. Омладински камп ''Караташ'', 25. јул – 2. август 2020. године
2. Хотел ''Трим'' и Национални бадминтон центар у Београду, 10 – 26. децембар 2020.
године

2. Искоришћен број пансиона финансиран од Министарства омладине и спорта
Одобрен број пансиона
668

Искоришћен број пансиона
662

3. Кратак опис циљева програма који су требали бити постигнути:
Захваљујући континуираној организацији међународних бадминтон кампова, у оквиру којих
се реализује тренажна активност репрезентативаца, обука професора и наставника из
развојних центара, реализација судијских семинара и презентација других едукативних
садржаја, бадминтон се у Србији успешно развија о чему говори и повећање броја
бадминтон центара, броја такмичара свих узрасних категорија, стручних кадрова, богат
такмичарски календар, реализација школских пројеката као и такмичарски резултати наших
најбољих јуниора и сениора који су у периоду од 2009. до 2020. године освојили више од
500 медаља на светским, европским турнирима и балканским првенствима међу којима се
издваја титула вицешампиона Европе за играче до 15 година у појединачној конкуренцији,
титула вицешампиона Европе за играче до 17 година у екипној конкуренцији, освајање више

од 65 медаља на јуниорским светским одн. европским куповима, квалификовање и успешан
наступ на европским првенствима за јуниоре, Олимпијским играма младих, Европским
играма, Универзијадама и др.
У 2020. години су бадминтон кампови реализовани у условима пандемије заразне болести
изазване вирусом Covid – 19 због чега су, поред развоја капацитета Бадминтон савеза Србије
и постизања врхунских резултата у свим узрасним категоријама, циљеви програма били и
успешна организација и реализација многобројних активности у специфичним условима
односно очување здравственог стања учесника у току трајања и по завршетку трајања
кампова.
4.

У којој мери је програм реализован:

Програми кампова перспективних спортиста Бадминтон савеза Србије су реализовани у
потпуности.
5. Опис постигнутих резултата:
-

-

Успешна реализација свих активности у специфичним условима пандемије и успешна
примена превентивних и других неопходних мера за спречавање ширења заразне
болести изазване вирусом Covid – 19;
Очувано здравствено стање свих учесника кампа;
Успешна реализација припрема репрезентативаца Србије узрасних категорија до 13, 15,
17 и 19 година за наступе на националним и међународним такмичењима (европско
првенство, званични светски и европски турнири / купови, остала међународна
такмичења, Првенство Србије за Јуниоре, Првенство Србије за сениоре);
Едукација спортиста и стручних кадрова из клубова и развојних бадминтон центара;
Усавршавање националних судија;
Остваривање континуитета у међународној сарадњи.

6. Непосредни учесници на реализацији програма
6.1. Број учесника (укупно и по категоријама):
1. Такмичари
a. Репрезентација Србије до 13, 15, 17 и 19 година – 23 такмичара
b. Такмичари из развојних центара – 9 такмичара
c. Гости тренажног кампа из Француске – 2 такмичара
d. Демонстратори – репрезентативци Србије сениорског узраста – 7 такмичара
2. Стручни кадрови
a. Главни тренер репрезентација Србије – 1 особа
b. Стручни штаб репрезентације Србије – 2 особе
c. Тренери развојних центара – 6 особа
d. Физиотерапеут – 1 особа
3. Организатори
a. Менаџер кампа – 1 особа
b. Логистика – 3 особе
6.2. Број учесника тестиран од стране Завода за спорт и медицину спорта
Тестирање од стране представника Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије је
обављено у току трајања кампа перспективних спортиста одржаног у периоду од 25. јула до
2. августа у оквиру Омладинског кампа ''Караташ'' и укупно је тестирано 11 учесника кампа.

6.2. Тим који је реализовао програм
Укупан број реализатора програма: 8 особа
Име и презиме / назив
1. Радомир Јововић, председник УО
2. Андреја Андрић, генерални секретар
3. Предраг Вуковић, члан УО
4. Радомир Косојевић, члан УО
5. Милан Барбир, главни тренер репрезентација
6. Драган Антић, тренер
7. Никола Мијачић, тренер
8. Миодраг Каличанин, административни сарадник

Улога у програму
Координатор програма
Члан организационог одбора
Члан организационог одбора
Члан организационог одбора
Члан организационог одбора
Члан организационог одбора
Члан организационог одбора
Члан организационог одбора

6.3. Организације партнери које су учествовале у програму:
Назив организације / институције / компаније
1. Бадминтон савез Србије
2. Министарство омладине и спорта Републике Србије
3. Олимпијски комитет Србије
4. Параолимпијски комитет Србије
5. Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије
6. Компанија ''Тин шпед д.о.о.''
7. Компанија ''Ледени квас''
8. Компанија ''Минаква''
9. Компанија ''Сибоаси''

Улога у програму
Организатор
Покровитељ
Институционална подршка
Институционална подршка
Институционална подршка
Пријатељ
Пријатељ
Пријатељ
Пријатељи

7. Учесници на реализацији програма
Детаљна структура и број учесника програма приказан је у тачки 6. Извештаја.

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.)
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТРОШКОВА

ВРСТА ТРОШКОВА
ЈЕД. МЕРЕ
Директни трошкови
1. Трошкови смештаја и исхране у
Омладинском кампу ''Караташ''
пун пансион
(пансиони)
2. Боравишне таксе (80,00 динара
за одрасле и 40,00 динара за децу)
дневна такса
за боравак у Омладинском кампу
''Караташ''
3. Трошкови смештаја у Хотелу
ноћење
''Трим'' (ноћење)
4. Трошкови исхране у Хотелу
оброк
''Трим'' (доручак)
5. Трошкови исхране у Хотелу
оброк
''Трим'' (ручак и вечера)
УКУПНО
/
* За правдање се користи део рачуна

БРОЈ ЈЕД.

408

ЦЕНА по
јединици

УКУПНО

2.400,00

979.200,00*

20.800,00*

254

1.000,00

254.000,00*

254

380,00

96.520,00*

529

850,00

449.480,00*

/

/

1.800.000,00

Извештај о финансијској реализацији кампа перспективних спортиста је у Прилогу II:
 уплата средстава 1.000.000,00 динара, Трезор - копија извода бр. 13 од 30.06.2020.
 копија рачуна Завода за спорт и медицину спорта бр. 00530 од 31.07.2020.
 копија рачуна Завода за спорт и медицину спорта бр. 00531 од 02.08.2020.
 копија рачуна Завода за спорт и медицину спорта бр. 00567 од 02.08.2020.
 Еуробанк - копија извода бр. 113/2020 од 11.08.2020. (плаћање рачуна бр. 00530 и 00531)
 Еуробанк - копија извода бр. 115/2020 од 17.08.2020. (плаћање рачуна бр. 00567)
 уплата средстава 800.000,00 динара, Трезор - копија извода бр. 26 од 22.10.2020.
 копија рачуна Завода за спорт и медицину спорта бр. 02176 од 28.12.2020.
 Еуробанк - копија извода бр. 201/2020 од 29.12.2020. (плаћање рачуна бр. 02176)
9. Кратак опис проблема који су се јавили током реализације програма:
Током реализације програма нису постојали проблеми.
10. Како је реализација програма била медијски подржана:
ТВ – ТВ Кладово – 1 репортажа
TВ – Студио Б – 1 репортажа
ШТАМПАНИ – СПОРТСКИ ЖУРНАЛ – 2 објае
ШТАМПАНИ – ГРАД КШ – 2 објаве
ШТАМПАНИ – БАДМИНТОН РЕВИЈА 44 – 2 репортаже
ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ – BADMINTON.ORG.RS – 2 објаве
ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ – клупски портали и друштвене мреже – преко 50 објавa и др.

11. Оцена ревизора:
Званична оцена ревизора је приказана у Прилогу III.

ДЕО 3

КОНТРОЛНИ ЛИСТ ПРИЛОГА УЗ ИЗВЕШТАЈ ПРОГРАМА
Носилац програма:
Бр. Обавезни прилози

1.
2.
3.
4.
5.

пропратно писмо
достављена јавна набавка
финансијски
извештај
(изводи и рачуни)
достављено
мишљење
ревизора
ЦД са избором фотографија
и
приказом
медијске
заступљености

Попуњава
подносилац
(означити X)
Х
Х
Х

Попуњава
МОС

Напомене

