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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА 

 

 

ЗАВРШНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА 
 

Назив програма  Програм коришћења средстава од доплатне поштанске 

марке Европско првенство у ватерполу 2016 

Назив носиоца програма  Ватерполо савез Србије 

Телефон 011/2668-657 

Факс 011/2668-634 

Е-маил office@swpf.net 

Адреса Сметанина 2 

Лице овлашћено на заступање Немања Маријан 

Руководилац програма  

Број уговора 345-00-3/8/2015-03 

 

1. Временски период за који се подноси извештај: 

 

Почетак реализације 15.12.2015. 

Завршетак програма 23.01.2016. 

 

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

- Обезбеђивање дела смештаја за време такмичења члановима мушке и женске 

сениорске селекције ВСС 

- Плаћање трошкова штампања, издавања и продаје доплатне поштанске марке. У 

оптицају је било 750.000 комада маркица по цени од 10,00 дин, с тим што је продато 

638.300 комада. 

 

 

 

3. У којој мери је програм реализован: 

Програм је реализован у потпуности 

 

4. Опис постигнутих резултата: 

Мушка сениорска селекција је на ЕП била прва, а женска селекција је заузела девету 

позицију. 
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5. Број корисника и структура корисника обухваћених програмом:  

Мушка и женска сениорска селекција 

 

6. Непосредни учесници на реализацији програма: 

6.1 Број учесника (укупно и по категоријама): 

6.2. Тим који је реализовао програм 

6.3. Организације партнери које су учествовале у програму: 

 

 

7.  Реализација буџета програма (финансијски извештај може бити поднет као 

посебан прилог): 

 

7.1. Приходи 

ИЗВОР ПРИХОДА Висина средстава 

Министарство омладине и спорта 6.383.300,00 

Друга министарства/државни органи 

(навести који) 

 

Град/Општина  

Аутономна покрајина  

Спортски савез  

Сопствена средства  

Спонзорство  

Донаторство  

Остали извори (прецизирати који)   

УКУПНИ ПРИХОДИ 6.383.300,00 

 

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).  
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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 Смештај мушке и женске селекције 49-53/2016 ТП Младост турис ад 
169 - 18.12.2015 

3 – 14.01.2016.. 
5.087.970,00 

2. Израда идејног решења доплатне марке 5-ИЛР-2015 
ЈП ПТТ саобраћаја 

Србија - Србијамарка 
168 – 17.12.2015. 468.000,00 

3. Поштанска провизија 
150000507995 и 

150000508443 

ЈП ПТТ саобраћаја 

Србија 
168 -17.12.2015  638.330,00 

4. Штампање доплатне марке 21578006126 
НБС – Завод за израду 

новч.и кованиг новца 
142 – 16.10.2015. 189.000,00 

5.      

6.      

 Директни трошкови укупно    6.383.300,00 

 
ИНДИРЕКТНИ ОПРАВДАНИ 

ТРОШКОВИ НОСИОЦА ПРОГРАМА 
    

1. Зарада запослених      

2. Материјални трошкови     

3. Административни трошкови     

 Индиректни трошкови укупно    0,00 

УКУПНО:  6.383.300,00 



 
 

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

 

Нема 

 

8. Кратак опис проблема који су се јавили током реализације програма: 

Није било проблема 

 

 

9. Оцена ревизора 

 

По мишљењу ревизора из ревизорске куће Еуроаудит из Београда, ВСС је поступао у 

свим материјално значајним аспектима у складу са одредбама Уговора и Анекса о 

реализацији редовног програма савеза. 

 

 

 

Датум _____________________ 

М.П. 

РУКОВОДИЛАЦ ПРОГРАМА    ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ЗАСТУПАЊЕ 

________________________                                  __________________________________ 

 

 

 

Датум пријема 

извештаја: 

 

 

Извештај прегледао и 

оценио: 

 

Извештај прихваћен и 

позитивно оцењен  

                  ДА                               НЕ 

 

Датум:  

 

Потпис службеног 

лица Министарства 
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