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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА 
 

 

 

ЗАВРШНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА 
 

Назив програма  Уговор о реализацији програма савеза у области спорта 

који се финансира из буџета РС 

Назив носиоца програма  Ватерполо савез Србије 

Телефон 011/2668-657 

Факс 011/2668-634 

Е-маил office @swpf.net 

Адреса Сметанина 2, 11040 Београд 

Лице овлашћено на заступање Немања Маријан генерални секретар 

Руководилац програма  

Број уговора 451-02-14/2018-03 

 

 

1. Временски период за који се подноси извештај: 

 

Почетак реализације 01.01.2018. 

Завршетак програма 31.12.2018. 

 
 

2. Кратак опис циљева програма који су требали бити постигнути (према 

областима општег интереса из члана 112. став 1. Закона о спорту): 
Циљ програма је био постизање добрих резултата свих наших селекција, помоћ у 
раду клубовима, популаризација спорта и његових вредности као и добра промоција 
наше земље. 

 
 

3. У којој мери је програм реализован: 

Програм је реализован у потпуности.. 
 
 

4. Опис постигнутих резултата (према областима општег интереса из члана 112. 

став 1. Закона о спорту и програмским целинама): 
 
Мушка сениорска А селекција: 

- Квалификационе утакмице Светске лиге 
- ЛЕН Европа куп, Финални турнир Ријека Хрватска од 04.04.2018. – 09.04.2018. – 

четврто место 
- Медитеранске игре, Тарагона Шпанија од 26.06.2018.- 02.07.2018. – прво место, 

златна медаља; 
- Европско првенство, Барселона Шпанијаод 11.07. – 29.07.2018. – прво место, 

златна медаља; 

- ФИНА Куп, Берлин Немачка од 10.09.- 17.09.2018. – треће место; 
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Мушке јуниорске селекције: 
 

- Комен куп, Београд од 02.08.-05.08.2018. – прво место; 
- Међународни турнир за кадете у Београду од 08.08.-05.08.2018. – прво место; 
- Светско првенство за 2000. годиште, Сомбатељ Мађарска од 09.08.–20.08.2018. – 

четврто место; 
- Европско првенство за 1999.годиште,Минск Белорусија од 26.08.–02.09.2018. – 

шесто место; 
 

Женске селекције:  

 
- Европско првенствоза сениорке, Барселона Шпанија од 13.07. – 28.07.2018. – 

девето место; 
- Светско првенство за јуниорке, Београд од26.08.- 03.09.2018. – петнаесто место; 

 
 

5. Број корисника и структура корисника обухваћених програмом:  

 
Све селекције ВСС: мушка сениорска, јуниорска, омладинска и кадетска, женска 
јуниорска и сениорска селекција,  судије и делегати ангажовани на домаћим 
првенствима, запослени у ВСС, хонорарно ангажовани итд. 

 

 

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 финансијског плана  програма  
(финансијски извештај може бити поднет као посебан прилог): 

 

7.1. Приходи 
ИЗВОР ПРИХОДА Износ средстава 

Министарство омладине и спорта 90.900.000,00 

Друга министарства/државни органи (навести који)  

Град/Општина  

Аутономна покрајина  

Спортски савез  

Сопствена средства за реализацију програма  

Спонзорство  

Донаторство  

Остали извори (прецизирати који)   

УКУПНИ ПРИХОДИ 90.900.000,00 

 
 

7.2. Обрачун трошкова 

(сваки трошак мора бити документован 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 
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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 

 

Назив програма: _____________________________ 

 

 ВРСТА ТРОШКОВА 

Број рачуна/фактуре по 

којој је извршено 

плаћање 

Назив пр. лица коме је 

извршено плаћање  

Број извода из банке и 

датум трансакције 
ИЗНОС 

 

ОПРАВДАНИ ДИРЕКТНИ 

ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПРОГРАМА 

(по редоследу врсте трошкова из 

обрасца предлога годишњег, односно 

посебног програма) 

    

1      

1.1.      

1.2.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

 Директни трошкови укупно     

 
ОПРАВДАНИ ИНДИРЕКТНИ 

ТРОШКОВИ НОСИОЦА 

ПРОГРАМА 
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1. 
Зарада запослених који не учествују 
непосредно у реализацији програма 

    

2. Остали  трошкови     

 Индиректни трошкови укупно     

УКУПНО:   



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: 

 
Током реализације програма није било већих проблема. 

 
 

9. Оценаревизора 
 

По мишљењу ревизора из ревизорске куће „Cube Audit“ д.о.о. 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 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


