Образац 8

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА

ЗАВРШНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА
Назив програма
Назив носиоца програма
Телефон
Факс
Е-маил
Адреса
Лице овлашћено на заступање
Руководилац програма
Број уговора

Отворено Аматерско јуниорско првенство Србије у голфу
2019.
Голф асоцијација Србије
+381 11 400 18 10
+381 11 400 18 10
office@golfas.rs
Ада Циганлија 2, 11030 Београд
Ирена Сутуровић Богдановић
Ирена Сутуровић Богдановић
451-02-102/2019-03

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

01.01.2019.
02.07.2019.

2. Кратак опис циљева програма који су требали бити постигнути (према
областима општег интереса из члана 112. став 1. Закона о спорту):
Организација програма Отвореног Аматерског јуниорског првенства у голфу за циљеве
упознавање страних такмичара са развојем голфа у Србији и препознавање наших
такмичара и њихових квалитета на такмичењима у земљама које су доста развијеније него
наша, као и ширење позитивне слике о голфу у нашој земљи, култури и спорту уопште.
Репрезентација Голф асоцијације Србије се често сусреће са репрезентацијама развијених
голф земаља и успева да избори добар пласман на
такмичењима где и они
учествују.Организација оваквог такмичења обезбеђује услов за припрему, учешће и
постизање врхунских резултата јер су учесници јуниори из целог региона. Како већином
малолетни, са играчима долазе и тренери, родитељи, представници голф клубова или савеза.
Турнири овог нивоа налазе се у календару Евроске голф асоцијације, Светске аматерске
голф листе, Европске аматерске голф листе, календару Голф асоцијације Србије.
Са својим посебним карактеристикама, кроз турнир се промовише и спречавање негативних
појава у спорту.
Овим програмом циљеви су и остваривање континуитета у организацији званичног
Јуниорског првенства, одн. такмичења за млађе узрасне категорије под окриљем Европске
голф асоцијације, самим тим подизање угледа Голф асоцијације Србије, промоције града

Београда и државе у целини, подизање угледа Министарства омладине и спорта Републике
Србије.
3. У којој мери је програм реализован:
Програм је реализован потпуно.
4. Опис постигнутих резултата (према областима општег интереса из члана 112.
став 1. Закона о спорту и програмским целинама):
1. Постигнути непосредни резултати:
- Испуњени критеријуми за бодовање турнира на Светској аматерској голф листи (мушка
конкуренција ниво F, женска конкуренција ниво Г);

Извор: https://www.wagr.com/events/serbian-international-junior-open-55297
-Андрија Ђорђевић, репрезентативац Србије победом на турниру и резултатом од -1
испунио је критеријуме да се нађе на Светској аматерској голф листи

Извор: https://www.wagr.com/events/serbian-international-junior-open-55297
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- Испуњени критеријуми за бодовање турнира на Европском голф ранкингу

Извор:
https://www.europeangolfrankings.com/events/search?utf8=%E2%9C%93&date%5Byear%5D=2019&date%5Bmonth%5D=&open_cl
osed=Open&name=serbia&country=&gender=F&order=ASC&commit=Search

-Освајање укупно 3 медаље ;
- Успешно припремљен терен и остали услови за игру;
- Успешно реализован део такмичарског програма;
- Безбедан боравак гостију из иностранства;
- Едукација националних судија и стицање међународног искуства истих;
2. Постигнути посредни резултати:
-Јачање домаћих првенстава
-Мотивација играча у укључивање у такмичарску конкуренцију
- Подизање такмичарског нивоа најперспективнијих јуниора;
- Промоција голфа у Београду и Србији
- Промоција јуниорског спорта
-Медијска промоција
- Промоција града Београда и државе у целини;
- Подизање угледа Министарства омладине и спорта Републике Србије.
5. Број корисника и структура корисника обухваћених програмом:
1) Директни корисници:
-Такмичари 26 у мушкој конкуренцији, 13 у женској конкуренцији
-Тренери: 5 особа
-Званична лица: 2 особе
-Судије: 1 особа
-Стартер: 2 особе
-Медицинско особље: 2 особе
-Волонтери: 2
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2) Индиректни корисници
-ЈП „Ада Циганлија“
-Град Београд
-Антидопинг агенција Републике Србије
-Олимпијски комитет Србије
-Министарство омладине и спорта Републике Србије
-Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије
-Европска голф асоцијација
-The R&A
-Медијске куће
-Компаније спонзори турнира
6. Непосредни учесници на реализацији програма:
6.1 Број учесника (укупно и по категоријама):
Број учесника приказан је у тачки 5. Обрасца.
6.2. Тим који је реализовао програм
У тим за реализацију програма укључени су:
-Председник ГАС Драган Шолак
-Генерални секретар ГАС Ирена Сутуровић Богдановић
-Асистент генералног секретара Јована Трифуновић
-Национални тренер ГАС, Владимир Симеуновић
-Лидер развоја јуниорских програма, Ненад Симеуновић
-Међународни судија голфа, Горан Пајкић
-Чланови комисија ГАС:
-Дисциплинска комисија (пет чланова)
-Одбор за ХЦП и аматерски статус (три особе)
-Одбор за судије и правила голфа (пет особа)
-Одбор за тренере и јуниорски статус (три особе)
-Одбор за међународне односе (три особе)
6.3. Организације партнери које су учествовале у програму:
Техничку организацију првенства реализовала је Голф асоцијација Србије уз подршку голф
клубива Београд.
Спорт клуб као дугогодишњи пријатељ и промотер голфа медијски је испратио сва
организована дешавања.
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7.

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

7.1. Приходи
ИЗВОР ПРИХОДА

Износ средстава

Министарство омладине и спорта

500.000,00

Друга министарства/државни органи

/

(навести који)
Град/Општина

/

Аутономна покрајина

/

Спортски савез

/

Сопствена средства за реализацију програма

/

Спонзорство

282.920,16

Донаторство

94.329,60

Остали извори (прецизирати који)

/

УКУПНИ ПРИХОДИ

877.249,76

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 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: Отворено Аматерско јуниорско првенство Србије у голфу 2019.
ВРСТА ТРОШКОВА

1

Број рачуна/фактуре по
којој је извршено
плаћање

Назив пр. лица коме је
извршено плаћање

Број извода из банке и
датум трансакције

ОПРАВДАНИ ДИРЕКТНИ
ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОГРАМА
(по редоследу врсте трошкова из
обрасца предлога годишњег, односно
посебног програма)
трошкови куповине спортске опреме
(патике, дресови, лопте и др.) и
реквизита

1.1.

Трошак царине и шпедиције за голф
дресове

1.2.

Трошак куповина голф дресова за
јуниорски тим Србије

2.

трошкови куповине остале основне
опреме потребне за непосредну
реализацију програма (струњача, чамац,
једрилица, гимнастичка справа, кошеви
и др.)

2.1

Трошак куповине опреме за турнир

2.2.

Трошак куповине опреме за резултатску
таблу

ИЗНОС

145.870,00

01886

19-000073

Air speed
Булевар војводе Мишића
51а,Београд
AFP trgovinsko podjetje
doo
Sela pri dobova 2,
Slovenija

Credit Agricole извод бр.
35 од 29.03.2019.

51.456,05

Девизни извод бр.
003/2019,
Credit Agricole,
23.04.2019.

94.413,95

43.641,00

Предрачун 1768/19
Рачун 1610/19
000323

GMT company,
VIII Сутјеска 50,
11000 Београд
Raytech doo, Кружни пут
106, Лештане

Credit Agricole извод бр.
84 од 18.06.2019.

16.661,00

Credit Agricole извод бр.
83 од 17.06.2019.

4.000,00
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2.3.
2.4.

Трошак куповине опреме за
обележавање голф терена
Трошак куповине опреме за
идентификацију такмичара

P290953
19-3001-000821

3.

трошкови смештаја и исхране и воде
током такмичења

Авансни рачун 0027
Предрачун 11/19
Рачун 207/2019

4.

штампање публикација и материјала

FA-88-458/19

5.

ревизија реализације програма

6.

трошкови обезбеђења и лекарске
службе на такмичењу

7.

набавка пехара, медаља, диплома и сл.

7.1.

Трошак набавке пехара за
интернационалну конкуренцију

7.2.

Трошак набавке пехара за националну
конкуренцију

Предрачун 152/19
66/2019

Grafix doo,
Заге Маливук 2г, Београд
Cards print, Кудељарски
насип прва 124г, Панчево

Credit Agricole извод бр.
74 од 31.05.2019.
Credit Agricole извод бр.
53 од 25.04.2019.

Клуб ГЦБ доо,
Ада Циганлија 2, Београд

Credit Agricole извод бр.
57 од 06.05.2019.

194.700,00

СЗР Златна књига +,
Багрданска бб, Јагодина
RSM, Serbia d.o.o.
Булевар Михајла Пупина
10b/I
Поликлинка Anlave, Васе
Пелагића 68, Београд

Credit Agricole извод бр.
31 од 15.03.2019.

36.483,00

Credit Agricole извод
бр.93 од 01.07.2019.

9.000,00

Credit Agricole извод бр.
83 од 17.06.2019.

45.000,00

1.680,00
21.300,00

25.306,00
Предрачун 20/2019
Рачун 54/2019
512/19

Пехари нет, доо
Боре Вукмировића 4,
Београд
Куп доо,
Цара Николаја II, бр 46
Београд

Credit Agricole извод бр.
83 од 17.06.2019

24.160,00

Credit Agricole извод бр.
55 од 30.04.2019

1.146,00

УКУПНО:

500.000,00

Директни трошкови укупно
ОПРАВДАНИ ИНДИРЕКТНИ
ТРОШКОВИ НОСИОЦА ПРОГРАМА

1.

Зарада запослених који не учествују
непосредно у реализацији програма

2.

Остали трошкови
Индиректни трошкови укупно
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7.3. Дугови (издаци за реализацију програма који нису покривени, према висини и врсти):
Током реализације програма нису настала дуговања.
8. Кратак опис проблема који су се јавили током реализације програма:
Током реализације програма није дошло до проблема.
9. Оцена ревизора
Оцена ревизора приложена је као посебан документ уз овај извештај.

Датум, 26.06.2019.

М.П.

РУКОВОДИЛАЦ ПРОГРАМА
Ирена Сутуровић Богдановић

ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ЗАСТУПАЊЕ
Ирена Сутуровић Богдановић

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

ДА

НЕ

