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Република Србија
МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА

ЗАВРШНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА
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РЕДОВНИ ГОДИШЊИ ПРОГРАМ
БОЋАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
011/375-0906
011/375-0987
bssbgd@gmail.com
БЕОГРАД –ЗЕМУН, Атанасија Пуље 40
МИЛАН МИЛЕУСНИЋ
МИЛАН МИЛЕУСНИЋ
451-02-1/2015-03-45

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

01.01.2015.
31.12.2015.

2. Кратак опис циљева програма који су требали бити постигнути:
Редовна средства из буџета МОС-а су утрошена на домаћа и међународна
такмичења, као и едукација кадрова у БСС-е. У потпности зацртани циљеви су
остварени.
3. У којој мери је програм реализован:
Програм је реализован по плану и програму БСС-е за 2015, односно можемо
рећи у потпуности 100%.
4. Опис постигнутих резултата:
-

Две бронзане медаље на Европско првенство за ЖЕНЕ,
КУП ФИБ-е освојен – 1 место клуб БК „Канарево брдо“.

5. Број корисника и структура корисника обухваћених програмом:
Сви регистровани такмичари у клубовима, чланови БСС-е све селекције –
репрезентације савеза у мушкој и женској конкуренцији, судијска и тренерска
удружења у виду едукација и издавања лиценци за рад.

6. Непосредни учесници на реализацији програма:
Сопствени кадар савеза и ангажовани кадар других сродних спортова.
6.1 Број учесника (укупно и по категоријама):
Број учесника 69, (омладинци 43, сениори 10, жена 16).
6.2. Тим који је реализовао програм
-Милан Милеуснић, оперативни тренер-инстр.боћања, селектор сениора,
припрема селекцију сениорске репрезентације;
- Недељко Мусулин, оперативни тренер-инструктор боћања, селектор младих до
23 година, припрема младе за такмичћење.
6.3. Организације партнери које су учествовале у програму:
БСС, ССС, МОС, РЗС, ПКП за спорт .
7.

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

7.1. Приходи
ИЗВОР ПРИХОДА
Министарство омладине и спорта

Висина средстава
2.000.000,00

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

154,37

Спонзорство
Донаторство
Остали извори (прецизирати који)
УКУПНИ ПРИХОДИ

2.000.154,37

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

План (кориговани) Предлог годишњих програма за
2015. годину

ДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

Трошкови путовања и дневница за
лица која непосредно учествују у
реализацији програма
Трошкови куповине опреме и
реквизита
Трошкови смештаја и исхране
Трошкови изнамљивања простора,
опреме и реквизита
Финансијске услуге (банкарске и
књиговодствене)
Ширење информација и комуникације
(маркетинг); набавка пропагандног
материјала
Здравствени прегледи спортиста и
медицинска едукација

Завршни извештај о реализацији
програма за 2015. годину

1.671.297,07
954.000,00

954.373,08

77.110,00

77.110,00

85.745,00

85.110,84

124.000,00

124.000,00

50.000,00

54.907,25

62.000,00

61.307,00

39.070,00

39.070,00

8.

Антидопинг контрола и едукација

90.000,00

90.000,00

9.

Спровођење ревизије реализације
програма

24.000,00

24.000,00

10.

Чланарина међународној федерацији

75.728,00

75.728,00

11.

Куповина и изнамљивање возила

21.400,00

21.400,00

12.

Набавка пехара, медаља, диплома исл.

12.600,00

13.941,50
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ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ

328.857,30

1.

Материјални трошкови

164.000,00

163.759,91

2.

Административни трошкови

170.000,00

165.097,39

ДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ + ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ - УКУПНО:

2.000.154,37
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7.3. Дугови (издаци за реализацију програма који нису покривени, према висини и врсти):

8. Кратак опис проблема који су се јавили током реализације програма:
Нема
9. Оцена ревизора

Датум 15.12.2015.
М.П.
РУКОВОДИЛАЦ ПРОГРАМА
Милан Милеуснић

ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ЗАСТУПАЊЕ
Милан Милеуснић

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

ДА

