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Образац 7 

 

Република Србија 
МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА 

ЗАВРШНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА 

Назив програма  Редовне годишње активности Савеза 
Назив носиоца програма  Спортски савез спелеолога Србије 
Телефон 011/ 234 98 57 
Факс 011 /234 98 57 
Е-маил office@ssss.org.rs 
Адреса Београд, ул. Змаја од Ноћаја бр. 9 
Лице овлашћено на заступање Урош Акшамовић, Роберт Мишић 
Руководилац програма Наталија Михајловић, члан организације 
Број уговора 451-02-00091/2014-03 од 14. јануара 2014. године 
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1. Временски период за који се подноси извештај: 

Почетак реализације марта 2015. године 
Завршетак програма децембар 2015. године 

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

Редовне годишње активности Савеза - набавка потрошног материјала, куповина нове 
опреме која је дотрајала и занављање старе. Куповина ситног канцеларијског 
материјала и опреме за обезбеђивање функционисања Савеза. Намиривање 
потраживања чланарина према спољним организацијама 

3. У којој мери је програм реализован: 

Имајући све предузете радње и активности у виду програм је у потпуности реализован у 
складу са предвиђеним планом и програмом 

4. Опис постигнутих резултата: 

Редовне годишње активности Спортског савеза спелеолога Србије представљају и 
осликавају његов рад у току године. Остварењем овог програма испуњава се постављени 
задати циљ Савеза, кроз употребу одговарајућих средстава у току године. Ефикасан рад и 
напредовање оправдава постојање савеза у служби спорта. На тај начин пружена је још 
чвршћа основа и темељ за развој спелеологије у будућности. Спелеологија, као спортска 
вештина, као своју мисију поставља сопствени развој, док у њеној визији постоји висок 
ниво развоја ове спортске вештине, која кроз такав свој, квалитетан развој, доприноси, као 
јединка, укупном развоју спорта у Србији. Омасовљавањем спорта се желело привући 
особе од најмање 16. година старости, из безбедносних разлога, који у спелеологији 
предвиђени. Са друге стране, то није спречило рад Савеза да о овој спортској вештини 
информише и особе испод ове старосне границе, чиме се постиже развој њихове опште 
културе у простору спорта, као и могућност да се у овој спортској вештини опробају са 
навршених 16. година. Поред окупљања циљних група и на самом почетку упознавања са 
овом спортском вештином, даљи ток је подразумевао њихов рад на терену, са постојаном 
опремом, која стално мора бити замењивана, уколико је дотрајала, и обнављана, како би се 
на тај начин обезбедила сигурност и безбедност. У смислу рекламирања спелеологије 
подразумева се и њено представљање на различитим скуповима и конгресима, како у нашој 
земљи, тако поготово и у иностранству, што јој даје посебну конотацију. Кроз такве 
догађаје се стичу нова искуства, отвара се простор за допуњавање и промену делова 
спелеологије, по узору на друге савезе и организације, који су развијенији од нас. То 
мотивише саме спелеологе, чланове Савеза, да раде на посматрању спелеологије са више 
различитих аспеката, који се, сваки за себе, може даље продубљивати, из чега би 
проистекли корисни радови и публикације, а што ће провоцирати и људе ван спелеологије, 
да се својим ангажовањем укључе и допринесу њеном развоју. Овакви програми сами по 
себи имају могућност сталног понављања, који је и неопходан, а који Савезу пружају 
могућност сталног рада и ангажовања на што бољем развоју спелеологије. 

5. Број корисника и структура корисника обухваћених програмом:  

Имајући у виду да је програм предвиђен за цео рад Савеза његовом реализацијом ефекат се 
пројектује на све чланове Савеза, од клубова до самог чланства, као и на будуће припаднике. 
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6. Непосредни учесници на реализацији програма: 

6.1 Број учесника (укупно и по категоријама): 

пет учесника 

6.2. Тим који је реализовао програм 

Роберт Мишић; реализатор, потпредседник Савеза 
Урош Акшамовић; реализатор; председник Савеза 
Немања Ракић; реализатор 
Жаклина Крстић; реализатор 
Наталија Михајловић, реализатор 

6.3. Организације партнери које су учествовале у програму: 

// 

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

7.1. Приходи 

ОЧЕКИВАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА Висина планираних средстава 

Министарство омладине и спорта 500 000 

Друга министарства/државни органи 
(навести који)  

Град/општина  

Аутономна покрајина  

Спортски савез  

Сопствена средства 60 000 

Спонзори  

Донатори  

Остали извори   

УКУПНИ ПРИХОДИ 560 000 

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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Прилог извештаја 

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: 

// 

9. Оцена ревизора 

Да је овај Савез у свим аспектима поступио у складу са одредбава Уговора које се 
односе на наменско коришћење средстава Министарства 

Место и датум: 

 М.П. 

_ у Београду, 31. 12. 2015. године_ 

РУКОВОДИЛАЦ ПРОГРАМА ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ЗАСТУПАЊЕ 
ПОДНОСИОЦА ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА 

Датум пријема 
извештаја:  

Извештај прегледао и 
оценио:  

Извештај прихваћен и 
позитивно оцењен  ДА НЕ 

Датум:  

Потпис службеног 
лица Министарства  
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