Образац 8

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

БОЋАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
011/075-0906
011/375-0987
bssbgd@gmail.com
Београд, Земун Атанасија Пуље 40
МИЛАН МИЛЕУСНИЋ
МИЛАН МИЛЕУСНИЋ

1. Време и место реализације програма кампа перспективних спортиста
oд 20.08. – 26.08.2016. Рума - Србија
2. Искоришћен број пансиона финансиран од Министарства омладине и спорта

Одобрен број пансиона
84

Искоришћен број пансиона
84

3. Кратак опис циљева програма који су требали бити постигнути:
Усавршавање техничких и психофизичких способности.
4. У којој мери је програм реализован:
Програм је реализован у задовољавајућој мери по уговору бр. 451-02-197/2016-03
Од 12. фебруара 2016. године
5. Опис постигнутих резултата:
Златна медаља на Европско женско првенство,Бронзане медаље на Светско
Омладинско.
6. Непосредни учесници на реализацији програма
6.1. Број учесника (укупно и по категоријама):јуниора 17 и 4 кадета
6.2. Број учесника тестиран од стране Завода за спорт и медицину спорта 10
6.2. Тим који је реализовао програм Спортски стручњаци и стручњаци у спорту као и медицинско особље, асистенти и др.
6.3. Организације партнери које су учествовале у програму:МОС, БСС
7. Учесници на реализацији програма
Адекватна, односно стручна лица Боћарског савеза Србије
8. Реализација буџета програма (финансијски извештај може бити поднет као посебан прилог): Образац бр. 8
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
Директни трошкови

ЈЕД. МЕРЕ

БРОЈ ЈЕД.

ЦЕНА по
јединици

УКУПНО

1. трошкови смештаја и исхране
(пансиони)

пансион

84

2.300,00

2. трошкови изнајмљивања
простора
УКУПНО

193.200,00
31.800,00

9. Кратак опис проблема који су се јавили током реализације програма:
Основни проблем код кампа перспективних спортиста јесте број пансиона, а посебно смањена буџетска средства за 2016. годину.
Других проблема нисмо имали.
10. Како је реализација програма била медијски подржана:

Емитовани су прилози на СОС телевизији укупно 12. минута.
Такође у Спортском журналу појавио се кратки извештај о спровођењу кампа боћара у Руми.
11. Оцена ревизора:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТРОШКОВА
ВРСТА ТРОШКОВА
1. ТРОШКОВИ СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ
(пансиони)
2. ТРОШКОВИ ИЗНАЈМЉИВАЊА
ПРОСТОРА
УКУПНО:

Јед.мере
пансион

Број јед.
84

Цена по јединици
2.300,00

УКУПНО:
193.200,00
31.800,00
225.000,00

