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1. Време и место реализације програма кампа перспективних спортиста
Омладински спортски камп „Караташ“ од 18-25. Јула 2020. у трајању 7 дана.
2. Број пансиона које финансира Министарство омладине и спорта
Одобрен број пансиона
162

Искоришћен број пансиона
203

3. Кратак опис циљева програма који су требали бити постигнути:
Организацијом спортског кампа постижемо и следеће опште циљеве:
- омасовљавању и популаризацији саватеа на територији Србије,
- практичној обуци знања и физичке припремљености пред међународна такмичења,
- 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 и
тестирање спортиста од стране Републичког завода за спорт у циљу бољег увида у
њихове предиспозиције за остваривање врхунских резултата у наредном периоду су
посебни циљеви

4. У којој мери је програм реализован:
Програм је у потпуности реализован.
5. Опис постигнутих резултата:
-омасовљавању и популаризацији саватеа на територији Србије,
-практичној обуци знања и физичке припремљености пред међународна такмичења.,
-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.

6. Непосредни учесници на реализацији програма
6.1. Број учесника (укупно и по категоријама):
29 учесника кампа: 26 спортиста и 3 тренера
ПОЛ: 26 спортиста 10 учесника женског пола и 16 учесника мушког пола
УЗРАСТ: 8 спортиста кадета 12-14 година; 18 спортиста јуниора 15-19 година+ 3
тренера.
6.2. Број учесника тестиран од стране Завода за спорт и медицину спорта
Укупно тестирано 23 спортиста
6.2. Тим који је реализовао програм
Стручни тим Савате Савеза Србије састоји се од
Име и презиме/назив: Миодраг Ракић, тренер из Руме, тренер – оперативни
тренер за савате и међународна тренерска диполома за савате
Име и презиме/назив: Милош Константиновић, оперативни тренер из Београда,
Име и презиме/назив: Стево Павловић, оперативни тренер из Вршца,
њима је помагао за вођење тренинга спортиста и тренер студент ДИФа у Београду
Име и презиме/назив: Марко Видаковић, из Руме,
6.3. Организације партнери које су учествовале у програму:
Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије
7. Учесници на реализацији програма
Миодраг Ракић, Милош Константиновић. Стево Павловић, Марко Видаковић и и 25
спортиста
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
Директни трошкови
1. трошкови смештаја и исхране
(пансиони)
2. трошкови изнајмљивања
простора
УКУПНО

БРОЈ
ЈЕД. МЕРЕ ЈЕД.
пансионски
смештај

ЦЕНА по
јединици

203

2.467,59

УКУПНО

500.920,00

500.920,00

Прилози извештају:
Пропратно писмо ......................................................................................................... прилог 1
Фотокопија Уговора са Министарством омладине и спорта број 451-02-191/2020-3 од
22.06.2020. ...................................................................................................................... прилог 2
Уплата од стране Министарства омладине и спорта:
Извод трезор број 44 од 30.06.2019. укупно 500.000,оо динара ............................. прилог 3
Предрачун бр 007/20 од 07.07.2020. на 500.920,оо динара .................................. прилог 4
Одлука о уплати средстава за спортски камп Заводу за спорт и мед.спорта........ прилог 5
Уплата на рачун Завода за спорт и медицину спорта:
Извод трезор број 47 од 08.07.2020. укупно 500.000,оо динара ............................. прилог 6
Извод банка број 25 од 08.07.2020. укупно 920,оо динара ...................................... прилог 7
Рачун бр 00495 од 29.07.2019.. на 500.920,06 динара .............................................. прилог 8
Спецификацију услуга са спортског кампа број 03/20 од 25.07.2020. ………………….. прилог 9
ЦД са материјалом ........................................................................................................ прилог 10
Ревидирани програм организације спортског кампа ................................................. прилог 11
Одлука о избору координатора кампа …………………………………………………………………….. прилог 12
Обавештење о промени термина одржавања кампа ……………………………………………… прилог 13
Извештај о реализацији спортског кампа ………………………………………………………………… прилог 14
9. Кратак опис проблема који су се јавили током реализације програма:
Имали смо проблема због ситуације са короном јер су двојица наших судија били
заражени па смо пратили стање спортиста и тренера који су били у контакту са њима и
померили камп који је требао да се одржи од 04-11.07.2020. на 14 дана од 1825.07.2020. На кампу смо тренирали у три групе два пута дневно у одвојеним салама,
користили заштине маске и дезинфекциона средства. Спортистима и тренерима је
мерена темпаратура сваки други дан и праћени евентуални симптоми али све је било у
реду. Уплсћено је за реализацију кампа од буџетских средстава износ од 500.000,оо
динара можемо потрошити на:
- обезбеђивање адекватних услова за боравак, смештај и исхрану учесника кампа:
- обезбеђивање адекватних услова за тренажни процес у току кампа;
- обезбеђењем здравствене контроле, тестирањем и друго.
Ми смо добијена средства од Министарства омладине и спорта утрошили на пансионски
смештај учесника кампа у чију цену је урачунато и тестирање учесника кампа по
добијеним предрачунима од стране Завода за спорт и медицину спорта за реализацију
овог кампа.
Из тог разлога смо и навели ову ставке трошкова.
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Тестирано је 23 спортиста од 26 а 3 спортиста није тестирано због повреде јер је
тестирање било предзадњи дан.

10. Како је реализација програма била медијски подржана:

Реализација програма је објављена у медијима уз сарадњу са Заводом за спорт и
медицину спорта.
11. Оцена ревизора:

Позитивна оцена ревизора, налази се у прилогу извештаја.
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ДЕО 2
СПИСАК УЧЕСНИКА КАМПА ПЕРСПЕКТИВНИХ СПОРТИСТА
СПИСАК УЧЕСНИКА КАМПА /спортисти, тренери, стручно особље/
БР.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

БР.
1.
2.
3.
4.

БР.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
СПОРТИСТЕ
/УЧЕСНИКА КАМПА/

Миа Оташевић
Аријана Оташевић
Миа Прошић
Анастасија Иконић
Марија Николић
Мина Чолаковић
Ана Димески
Виолета Гавриловић
Милица Павловић
Марија Николић
Огњен Јокић
Александар Дуброја
Вукашин Вакиревић
Александар Рибић
Максим Николић
Слободан Милић
Василије Илић
Виктор Живановић
Јожеф Такач
Игор Стојанов
Бранислав Секулић
Лука Секулић
Никола Ненезић
Никола Ракић
Марко Видаковић
Страхиња Јоцковић
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
ТРЕНЕРА
/УЧЕСНИКА КАМПА/

Миодраг Ракић
Милош
Константиновић
Стево Павловић

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
СТРУЧНОГ ОСОБЉЕ
/УЧЕСНИКА КАМПА/

УЗРАСНА
КАТЕГОРИЈА
кадеткиња
кадеткиња
кадеткиња
јуниорка
јуниорка
јуниорка
јуниорка
јуниорка
јуниорка
кадет
кадет
јуниор
јуниор
јуниор
јуниор
кадет
кадет
јуниор
јуниор
јуниор
јуниор
кадет
кадет
јуниор
јуниор
кадет
УЗРАСНА
КАТЕГОРИЈА

ДАТУМ
РОЂЕЊА

КЛУБ

16.08.2007.
25.11.2005.
06.05.2008.
24.12.2004.
17.05.2002.
22.01.2003.
22.01.2004.
10.08.2002.
27.12.2004.
14.08.2007.
26.06.2006.
19.05.2005.
15.10.2003.
09.06.2004.
24.08.2002.
18.11.2005.
18.08.2008.
26.01.2005.
25.03.2004.
09.09.2002.
26.04.2004.
30.11.2007.
17.10.2006.
06.03.2002.
31.01.2000.
27.04.2006.

СУБС „Победник 021“ Н.Сад
СУБС „Победник 021“ Н.Сад
СУБС „Победник 021“ Н.Сад
СБК „Рума“ Рума
КБС „Кнез Лазар“ Обреновац
КБС „Кнез Лазар“ Обреновац
КБС „Кнез Лазар“ Обреновац
СК „Горан Остојић“ Београд
БК „Гард“ Вршац
БК „Гард“ Вршац
КБС „Гроцка“ Београд
КБС „Гроцка“ Београд
СК „Горан Остојић“ Београд
СК „Горан Остојић“ Београд
СК „Горан Остојић“ Београд
КБС „Вождовац“ Београд
КБС „Вождовац“ Београд
КБС „Вождовац“ Београд
СК „Арена“ Иђош
КБС „Кнез Лазар“ Обреновац
БК „Гард“ Вршац
БК „Гард“ Вршац
СУБС „Победник 021“ Н.Сад
СБК „Рума“ Рума
СБК „Рума“ Рума
СБК „Рума“ Рума

ДАТУМ
РОЂЕЊА

КЛУБ

сениор
сениор

тренер
тренер

СБК „Рума“ Рума
КБС „Вождовац“ Београд

сениор

тренер

БК „Гард“ Вршац

УЗРАСНА
КАТЕГОРИЈА

ДАТУМ
РОЂЕЊА

КЛУБ

1.
2.

5

3.
4.
5.
БРОЈ КЛУБОВА ИЗ КОЈИХ ДОЛАЗЕ СПОРТИСТИ И ТРЕНЕРИ
БР.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

КЛУБ

СК „Горан Остојић“ Београд
СК „Арена“ Иђош
БК „Гард“ Вршац
СУБС „Победник 021“ Нови Сад
КБС „Вождовац“ Београд
КБС „Гроцка“ Београд
КБС „Кнез Лазар“ Обреновац
СБК „Рума“ Рума

БРОЈ СПОРТИСТА
4
1
4
4
3
2
4
4

БРОЈ ТРЕНЕРА

1
1

1

БРОЈ СПОРТИСТА ТЕСТИРАН ОД СТРАНЕ ЗАВОДА ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ
СПОРТА
БР.
1.
2.
3.
4.

УЗРАСНА КАТЕГОРИЈА
кадета 12-14
јуниора 15-20

БРОЈ СПОРТИСТА
9
14
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ДЕО 3

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

1.
2.
3.
4.
5.

Попуњава
подносилац
(означити X)
х

Попуњава
МОС

Напомене

пропратно писмо
достављена јавна набавка
финансијски
извештај х
(изводи и рачуни)
достављено
мишљење х
ревизора
ЦД са предлогом програма х
и обрасцем извештаја, као и
материјалима са кампа
(слике, чланци, репортаже и
др.)
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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, 29.07.2020.

Миодраг Ракић
РУКОВОДИЛАЦ ПРОГРАМА

М.П.
Милош Вијук
ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ЗАСТУПАЊЕ
ПОДНОСИОЦА ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА

Датум пријема извештаја:
Извештај прегледао и оценио:
Извештај прихваћен и позитивно
оцењен
Датум:

ДА

НЕ

Потпис службеног лица
Министарства

8

