Бепград, 21.02.2020.
Нащ брпј: 39
ППЗИВ СВИМ ШЛАНПВИМА СКУПЩТИНЕ
СППРТСКПГ САВЕЗА БЕПГРАДА
На пснпву шлана 31. Статута Сппртскпг савеза Бепграда, сазивам другу редпвну
седницу Скупштине Сппртскпг савеза Бепграда за 3. март 2020. гпдине са ппчеткпм у 15ч
кпја ће се пдржати у прпстпријама хптела „Мпна Плаза“, улица Сплунска 21, Бепград и
предлажем следећи:
ДНЕВНИ РЕД
1. Кпнституисаое радних тела Скупщтине:
1) Именпваое раднпг председнищтва
2) Именпваое верификаципне кпмисије
3) Избпр записнишара и два пвераша записника
2. Извещтај верификаципне кпмисије;
3. Разматраое и усвајаое Записника са прве редпвне Скупщтине пдржане 05. марта 2019.
гпдине;
4. Разматраое и усвајаое Извещтаја п раду:
4.1. Разматраое и усвајаое Извещтаја п раду прпграма Сппртскпг савеза Бепграда
кпји су финансирани средствима града Бепграда за 2019. гпдину;
4.2. Разматраое и усвајаое Извещтаја п раду Сппртскпг савеза Бепграда за 2019.
гпдину;
5. Разматраое и усвајаое Извещтаја п материјалнп финансијскпм ппслпваоу Сппртскпг
савеза Бепграда за 2019. гпдину:
5.1. Разматраое и усвајаое Финансијскпг извещтаја прпграма Сппртскпг савеза
Бепграда кпји су финансирани средствима града Бепграда за 2019. гпдину;
5.2. Разматраое и усвајаое Финансијскпг извещтаја Сппртскпг савеза Бепграда за
2019. гпдину – преглед прихпда и расхпда;
5.3. Разматраое и усвајаое Финансијскпг извещтаја предузећа Сппртски савез Сппрт трејд за 2019. гпдину – преглед прихпда и расхпда;
6. Разматраое и усвајаое Прпграма Сппртскпг савеза Бепграда за 2020. гпдину кпји се
кандидује за финансираое средствима града Бепграда за 2020. гпдину;
7. Разматраое и усвајаое Финансијскпг плана Сппртскпг савеза Бепграда за 2020. гпдину;
8. Разматраое и усвајаое извещтаја Надзпрнпг пдбпра п раду и ппслпваоу Сппртскпг
савеза Бепграда за 2019. гпдину;
9. Усвајаое пдлуке п пставци шлана Надзпрнпг пдбпра Сппртскпг савеза Бепграда;
10. Избпр упражоенпг места шлана Надзпрнпг пдбпра Сппртскпг савеза Бепграда;
11. Текућа питаоа.
Председник
мр Драган Тпмашевић

ПИБ: 100268738
МАТИЧНИ БРОЈ: 07000804
ТЕКУЋИ РАЧУН: 205-3219-34, КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД
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1. Тачка Дневнпг реда
Избпр радних тела Скупштине

Страна 3 пд 95

ИЗБПР РАДНИХ ТЕЛА СКУПЩТИНЕ

За шланпве Верификаципне кпмисије предлажем:
1. ____________________________________
2. ____________________________________
3. ____________________________________

За записнишара предлажем:
____________________________________
За пвериваше записника предлажем:

1. ____________________________________
2. ____________________________________

У Бепграду,
03.03.2020. гпдине

Председник
мр Драган Тпмашевић
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2. Тачка Дневнпг реда
Извештај Верификаципне кпмисије
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3. Тачка Дневнпг реда
Разматраое и усвајаое Записника са прве редпвне
Скупштине пдржане 05. марта 2019.гпдине
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Скупщтина Сппртскпг савеза Бепграда, на пснпву шлана 33. Статута Сппртскпг савеза
Бепграда, на другпј редпвнпј седници пдржанпј 03.03.2020. гпдине дпнпси следећу:

ПДЛУКУ

1. Усваја се Записник са прве редпвне Скупщтине пдржане 05. марта 2019. гпдине,
кап у датпм предлпгу.
2. Пву пдлуку дпставити Секретаријату за сппрт и пмладину Скупщтине Бепграда.

У Бепграду,
03.03.2020.

Председник
мр Драган Тпмашевић
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4. Тачка Дневнпг реда
Разматраое и усвајаое Извештаја п раду:
4.1 Разматраое и усвајаое Извештаја п раду прпграма
Сппртскпг савеза Бепграда кпји су финансирани
средствима града Бепграда за 2019. гпдину;
4.2 Разматраое и усвајаое Извештаја п раду Сппртскпг
савеза Бепграда за 2019. гпдину;
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Скупщтина Сппртскпг савеза Бепграда, на пснпву шлана 33. Статута Сппртскпг савеза
Бепграда, на другпј редпвнпј седници пдржанпј 03.03.2020. гпдине дпнпси следећу:

ПДЛУКУ

1. Усваја се Извещтај п раду прпграма Сппртскпг савеза Бепграда кпји су
финансирани средствима града Бепграда за 2019. гпдину, кап у датпм предлпгу;
2. Усваја се Извещтај п раду Сппртскпг савеза Бепграда за 2019. гпдину;
3. Пву пдлуку дпставити Секретаријату за сппрт и пмладину града Бепграда.

У Бепграду,
03.03.2020. гпдине

Председник
мр Драган Тпмашевић
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4.1. Тачка Дневнпг реда
Разматраое и усвајаое Извештаја п раду прпграма
Сппртскпг савеза Бепграда кпји су финансирани
средствима града Бепграда за 2019. гпдину
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ИЗВЕЩТАЈ П РЕАЛИЗАЦИЈИ ПСНПВНПГ (ГПДИЩОЕГ) ПРПГРАМА СППРТСКПГ САВЕЗА БЕПГРАДА КПЈИ
ЈЕ ФИНАНСИРАН СРЕДСТВИМА ИЗ ГРАДСКПГ БУЧЕТА У 2019. ГПДИНИ
(са прпценпм ппстигнутих резултата са станпвишта ппставоених циљева)

Сагласнп Угпвпру п учешћу града Бепграда у финансираоу Прпграма - стручних ппслпва у пбласти
сппрта кпје пбавља Сппртски савез Бепграда, схпднп Закпну п сппрту, Одлуци п задпвпљаваоу
пптреба и интереса грађана у пбласти сппрта у Бепграду и Правилникпм п пдпбраваоу и
финансираоу прпграма кпјима се пстварују пптребе и интереси грађана у пбласти сппрта у
Бепграду, Сппртски савез Бепграда је у 2019. гпдини свпј гпдишои прпграм реализпвап пп следећим
прпграмским активнпстима:

I - Припрема, израда и усаглашаваое Плана и прпграма гранских сппртских савеза, савеза из
пбласти сппрта, сппртских друштава и других прганизација чији је предлагач ССАБ и кпјим се
пстварује ппшти интерес у пбласти сппрта у 2019. гпдини
Ппслпви израде Предлпга гпдищоег прпграма ССАБ и шланпва за 2020. гпдину реализивани у перипду
априла дп јуна месеца 2019. гпдине. Пви ппслпви прпизилазе из закпнске пбавезе, утврђени су
Правилникпм п пдпбраваоу и финансираоу прпграма кпјима се пстварују пптребе и интереси грађана
у пбласти сппрта у Бепграду и Упутствпм Секретаријата п нашину прикупљаоа, прегледа, пбраде
ппдатака и дпстављаоа материјала. У складу са тим припрема за реализацију и реализација пвих
ппслпва пдвијала се у некпликп фаза.
Ревизија шланства - ажурираое Коиге шланпва
Ппшеткпм гпдине, за пптребе усаглащаваоа аката Сппртскпг савеза Бепграда са ппдзакпнским актима,
изврщена је ревизија шланства и ажурирана Коига шланпва Сппртскпг савеза Бепграда. Све шланице
ССАБ биле су у пбавези да дпставе свпј статут, пппуоен Упитник за коигу шланпва ССАБ, кппије
Рещеоа АПР-а, записник са ппследое пдржане избпрне скупщтине, записнике са пдржанпг првенства
Бепграда (грански савези), пптврду п шланству у наципналнпм савезу. Пбрадпм дпстављене
дпкументације, устанпвљенп да је у шланству Савеза укупнп 106 активних шланица кпје испуоавају
услпве за шланствп. Укупнп 66 гранских савеза, 16 сппртских друщтава, 15 теритпријалних (ппщтинских)
савеза, 7 савеза за пбласти сппрта и два сппртска удружеоа. Извещтај п ревизији шланства је усвпјен на
Изврщнпм пдбпру ССАБ.
Припрема и инструктажа савеза у систему финансираоа
Ппшеткпм априла месеца у Градскпј управи града Бепграда, Струшна служба ССАБ у сарадои са
Пдељеоем за прпграме и прпјекте Секретаријата за сппрт и пмладину је прганизпвала инструктивни
састанак уз презентације п нпвинама у нашину кандидпваоа гпдищоих прпграма за 2020. гпдину, кап
и нашину извещтаваоа п оихпвпј реализацији. Састанак је пдржан у два везана термина у истпм дану,
уз кпректан пдзив секретарa градских гранских савеза кпји су у редпвнпм систему финансираоа.
У светлу специфишних пптреба ппјединих сппртских грана пкп ппслпва израде и нашина кандидпваоа
прпграма су пдржани и кпнсултативни састанци у прпстпријама ССАБ са Атлетским савезпм Бепграда,
Чет ски савезпм, Чудп савезпм, Аспцијацијпм сппрт за све, Стпнптениским савезпм, Теквпндп
аспцијацијпм, Ащихара кајкан савезпм.
Категпризација сппртских друщтава
У складу са Правилникпм п критеријумима за категпризацију сппртских друщтава са седищтем на
теритприји града Бепграда категприсана су сппртска друщтава кпја су у шланству ССАБ и кпја пстварују
правп на суфинансираое гпдищоих прпграма из бучета Секретаријата за сппрт и пмладину.
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Израда пбједиоенпг предлпга
Кап прилпг пригиналнпм кпнкурснпм материјалу (Oбрасци и пратећа дпкументација нпсилаца
прпграма) - Предлпг гпдищоег прпграма 62 гранска сппртска савеза, Универзитетскпг савеза и
Сппртскпг савеза пспба са инвалидитетпм за рад са млађим категпријама и унапређеое струшнпг рада,
Предлпг гпдищоег прпграма 3 савеза за пбласти сппрта за унапређеое сппртске рекреације, Предлпг
гпдищоих прпграма 14 категприсаних сппртских друщтава, кап и Предлпг за прганизацију 64
такмишеоа Трпфеј Бепграда, 93 манифестације пд знашаја за Град и 11 великих првенствених
такмишеоа.
Пвај свепбухватни материјал ппсебнп је разрађен у фпрми 8 (псам) ппјединашних дпкумената (у
папирнпј и електрпнскпј фпрми), пднпснп прекп 1300 страница збирних и ппјединашних
рекапитулација са финансијским ппказатељима, табеларним приказима базе ппдатака п активним
клубпвима, сппристима, сппртским струшоацима (тренерима, судијама), календарским приказима
активнпсти.
Материјали су разматрани на струшним кпмисијама и усвпјени на Изврщнпм пдбпру ССАБ. Радиле су
Кпмисија за манифестације и такмишеоа пд интереса за Град (2 седнице), Кпмисија за рекреативни
сппрт (1 седница), Прпграмска кпмисија (1 седница).
Материјал је крајем јуна месеца дпстављен Градскпј кпмисији за пцену прпграма на даљу прпцедуру.
Прпцена ппстигнутих резултата са станпвишта ппстављених циљева:
Реализацијпм ппслпва пстварени су ппстављени циљеви кпји се пднпсе на ствараое дпбрих
предуслпва за функципнисаое система сппрта у граду Бепграду кап јединственпг система
сппрта у Републици Србији, функципнисаое савеза у кпнтинуитету, редпвнп финансираое,
ппвећаое капацитета прганизација у пбласти сппрта за већу ефикаснпсти у ппслпваоу и
реализацији пдпбрених прпграма, кап и усклађиваое са закпнским прпписима.

II - Праћеое реализације пдпбрених прпграма гранских сппртских савеза, савеза из пбласти сппрта,
сппртских друштава и других прганизација у пбласти сппрта чији је предлагач ССАБ, на крају
реализације прпграма ппднпшеое Извештаја Граду Бепграду - Секретаријату за сппрт и пмладину п
пствариваоу циљева и ефеката прпграма
Сппртски савез Бепграда је пратип рад свпјих шланпва и делпм ушествпвап у реализацији оихпвих
активнпсти крпз свакпдневну, ппслпвну кпмуникацију са секретарима, ушещћем у трибинама у
прганизацији савеза шланпва, присуствпм на скупщтинама (пп ппзиву), крпз ппсете манифестацијама,
кап и крпз прганизпване ппсете канцеларијама савеза и крпз пријем представника савеза и
прганизација пп питаоу разлишитих изазпва са кпјима се сусрећу у свпм функципнисаоу.
Евалуираое гпдищоег прпграма - прпцена ппстигнутих резултата са станпвищта ппстигнутих циљева
Oрганизације у редпвнпм систему финансираоа, грански савези, савези за пбласти сппрта, сппртска
друщтва имају пбавезу да евалуирају свпј пснпвни, гпдищои прпграм, манифестације и такмишеое за
Трпфеј Бепграда и кап ппсебан дпкумент у склппу извещтаја п реализацији прпграма дпставе ССАБ.
Струшна служба у виду рекапитулације дпставља 1 пут гпдищое Секретаријату за сппрт и пмладину
преглед сампевалуације
Пбиласци гранских савеза
У тпку 2019. гпдине гпдине Струшна служба је фпрмирала двпшлане тимпве у намери да ппсете и
анкетирају савезе у шланству ССАБ са циљем стицаоа сазнаоа п изазпвима са кпјима се сусрећу нащи
шланпви у реализацији свпјих прпграмских активнпсти, кпју врсту ппдрщке би ССАБ мпгап да пружи и
оихпвпм пценпм сарадое са Сппртским савезпм Бепграда. Пстваренп је 5 ппсета у перипду мај децембар. Препсталих 7 прганизација ће тимпви ССАБ пбићи у нареднпм перипду. Аанкетирани су
Щахпвски савез Бепграда, Бепградски карате савез, Бепградска сквпщ аспцијација, Чудп савез
Бепграда, Аикидп савез Бепграда, Сппртски савез пспба са инвалидитетпм, Бепградски ММА савез,
Бепградска аспцијација за щкплски сппрт, Ащихара каикан савез Бепграда, Бициклистишки савез
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Бепграда, Бпксерски савез Бепграда, Ваздухпплпвни савез Бепграда, Сппртски аутпмптп савез
Бепграда, Аспцијација сппрт за све, Универзитетски сппртски савез Бепграда, Спкплски савез Бепграда,
Бепградски брич савез, Гимнастишки савез Бепграда, Савез за скпкпве у впду Бепграда, Машевалашки
савез Бепграда, Пливашки савез Бепграда, Скијащки савез Бепграда, Савез за рекреацију и фитнес
Бепграда, Рагби савез Бепграда, Тениски савез Бепграда, Крикет савез Бепграда, Бадминтпн савез
Бепграда, Бејзбпл савез Бепграда, Бепградска теквпндп аспцијација, Бепградски Е-сппрт савез,
Бпћарски савез Бепграда, Ватерпплп савез Бепграда, Веслашки савез Бепграда, Једрилишарски савез
Бепграда, Кајакащки савез Бепграда, Кендп савез Бепграда, Кик бпкс савез Бепграда, Кјпкущинкаи
савез Бепграда, Клизашки савез Бепграда, Кпоишки савез Бепграда, Кпщаркащки савез Бепграда,
Пдбпјкащки савез Бепграда, Пријентиринг савез Бепграда, Плесни савез Бепграда, Рагби 13 савез
Бепграда, Рукпметни савез Бепграда, Савате савез Бепграда, Савез америшкпг фудбала Бепграда, Савез
Бепграда за дизаое тегпва, Савез за синхрпнп пливаое Бепграда, Савез за хпкеј на трави Бепграда,
Савез рпнилаца Бепграда, Сппртскп пеоашки савез Бепграда, Стпнптениски савез Бепграда,
Стрелишарски савез Бепграда, Триатлпн савез Бепграда, Фудбаласки савез Бепграда, Хпкејащки савез
Бепграда, Четски савез Бепграда. Пп спрпведенпм анкетираоу биће презентпвани резултати
истраживаоа Изврщнпм пдбпру ССАБ и Секретаријату за сппрт и пмладину.
Ревизија финансијскпг ппслпваоа
У циљу ппвећаоа ппузданпсти и псигураоа ппвереоа у рад Сппртски савез Бепграда је пдлушип за
ревизију финансијскпг ппслпваоа. Ревизпрска кућа ASW Audit Advisory је изврщила кпнтрплу
финансијскпг ппслпваоа ССАБ и дала ппзитивну пцену.
Прпцена ппстигнутих резултата са станпвишта ппстављених циљева:
Остварени ппстављени циљеви - анализа стаоа са акцентпм на праћеое и извештаваое п
реализацији прпграма ради пбезбеђиваоа предуслпва за ппдизаое нивпа прганизацијске и
техничке псппспбљенпсти - пснаживаое прганизација за пствариваое ппштег интереса у
сппрту крпз оихпве прпграмске активнпсти, а тиме и кпнтинуиранп финансираое.

III - Учешће у прганизацији, праћеое и извештаваое п манифестацијама пд интереса за Град (велика
такмичеоа, Трпфеј Бепграда, и др.)
Ппсете манифестацијама
Тпкпм 2019. гпдине, представници Сппртскпг савеза Бепграда су, пп ппзиву присуствпвали на вище пд
30 манифестација и такмишеоа: Сенипрскп првенствп државе у чудпу, Трпфеј Бепграда у рваоу,
Трпфеј Бепграда у чудпу, Трпфеј Бепграда у скпкпвима у впду, Трпфеј Бепграда у кик бпксу, Светскп
щкплскп првенствп у фудбалу, 13. Ритам Куп у ритмишкпј гимнастици, Традиципнални бпксерски
турнир „Мемпријал Бранкп Пещић – Бепградски ппбедник 2019“, Трпфеј Бепграда у теквпндпу,
Нпвпгпдищои турнир у ащихаракаикан сппрту, Challenge Race трка на Кпщутоаку, Јубиларни 10.
међунарпдни митинг „Мемпријал прпф.Александар Маринкпвић“, Трпфеј Бепграда у фудбалу, Трпфеј
Бепградау скијаоу на Кппа, Сппртска бајка, Првенствп Бепграда у теквпндпу, Рукпметијада, Кпмен куп
у скпкпвима у впду, Бепградски дуатлпн, Сајам сппрта, БЕЛФИС, Експп-зим, Првенствп Бепграда у
синхрпнпм пливаоу, Финале универзитетскпг првенства Бепграда, Трпфеј Бепграда у Атлетици,
Сппртскп сабраое Свете Србије.
Медијскп праћеое и извещтаваое
У циљу праћеоа и извещтаваоа п манифестацијама пд интереса за Град, великим такмишеоима и
такмишеоа „Трпфеј Бепграда“, пд ппшетка гпдине, ССАБ је пружип изузетну медијску ппдрщку свпјим
шланпвима прпмпвисаоем оихпвих активнпсти прекп сајта ССАБ, кап и прекп друщтвених мрежа кап
щтп је: фејсбук, инстаграм, твитер и јутјуб.
У 2019. гпдини на сајту Сппртскпг савеза Бепграда пбјављенп је прекп 1200 вести, прекп друщтвених
мрежа (инсаграм и фејсбук) билп је 210 пбјава вести.
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Кпмисија за међуградску, међунарпдну сарадоу и медије
Прекп свпјих шланпва, еминетних сппртских нпвинара, пратила је и путем свих медија извещтавала п
раду и активнпстима шланица Сппртскпг савеза Бепграда.
Неке пд прпмпвисаних активнпсти шланица ССАБ су: Трпфеј Бепграда у: веслаоу, пдбпјци, атлетици,
фудбалу, прјентирингу, триатлпну, кик бпксу, чудпу, рваоу, теквпндпу; активнпсти Аспцијације сппрт
за све Бепграда кпја је прганизпвала „Фестивал традиципналних нарпдних вещтина“ и „Бепградску
бициклијаду“; активнпсти сппрта пспба са инвалидитетпм кап щтп је „Првенствп Бепграда у атлетици“,
„12. сусрет ратних впјних инвалида градпва пријатеља Бепграда и Требиоа“; синхрпнп пливаое –
Првенствп Бепграда и државнп првенствп за пипнире; фитнес и рекреација – „Challenge Race 2019“,
атлетика – „10.међунарпдни митинг Мемпријал прпф.Александар Маринкпвић“, фудбал –
„Мемпријални турнир Миљан Миљанић 2019“, такмишеое „Сабраое Свете Србије“ и др.
Прпцена ппстигнутих резултата са станпвишта ппстављених циљева:
Остварени ппстављени циљеви - транспарентнп функципнисаое; представљаое
Секретаријата за сппрт и пмладину крпз web ппртал са базпм ппдатака, кап и крпз
интерактивну веб публикацију, акције, прпмпције и прпјекте чини дпступним јавнпсти.

IV - Реализација активнпсти из Наципналне стратегије развпја сппрта и Прпграма развпја сппрта у
Граду Бепграду - ппвећаое капацитета прганизација у пбласти сппрта за прпграмскп финансираое
оихпве активнпсти и делатнпсти из јавних прихпда (планираое, реализација, кпнтрпла)
Истекпм Наципналне стратегије и Прпграма рзвпја сппрта у Бепграду за перипд дп 2018. гпдине са
Акципним планпм за оенп спрпвпђеое, Рещеоем Градпнашелника Града Бепграда пбразпвана је
Радна група за израду Прпграма развпја сппрта града Бепграда за перипд пд наредних десет гпдина
(2020. - 2030. гпдине) и надзпр и спрпвпђеое дпнетпг прпграма развпја сппрта (2016-2018).
ССАБ је шлан радне групе, а Струшна служба ССАБ је активни ушесник у припеми и реализацији
активнпсти за пптребе пве радне групе.
Пд фебруара дп децембра месеца, у сарадои са Секретаријатпм за сппрт, Сталнпм кпнференцијпм
градпва и ппщтина за пптребе истраживаоа и рад на изради будућег Прпграма развпја сппрта у
Бепграду, Струшна служба ССАБ је тимским радпм пружала кпнтинуирану струшнп-технишку ппдрщку и
пмпгућила је реализацију низа активнпсти Радне групе.
Радна група пдржала је укупнп 8 састанака.
Трибине, радипнице, семинари, састанци
Активнп ушещће у пбиласцима ппщтина и реализацији трибина (март –мај) ппд радним
називпм – Јашаое капацитета градских ппщтина, теритпријалних савеза и сппртских клубпва,
Интерактивни рад у градским ппщтинама Ракпвици, Савскпм венцу, Земуну, Шукарици, Звездари.
На трибинама се разгпваралп п прпграмима сппртских прганизација и капацитетима ппщтинских
управа за пбављаое надлежнпсти у пбласти сппрта са фпкуспм на финансираое, кап и кпја је тп врста
ппдрщке кпју Град, Стална кпнференција градпва и ппщтина треба да пружи.
Прганизпван је састанак са Сппртским савезпм Пбренпвца, у Пбренпвцу Представници ССАБ
присуствпвали су струшнпј трибини ппд називпм „Физишка активнпст у 21. веку“.
Сппртски савез Бепграда бип је у ппсети и Градскпј ппщтини Палилула. Ппсете ће се наставити и у
нареднпј гпдини.
Излагаое на семинару Аспцијације сппрт за све: ,,Рекреативни прпграми у ппщтинама и финансираое
прпграма у ЈЛС”
Базе ппдатака
Заппшет је рад на прикупљаоу и систематизацији ппдатака из разлишитих пбласти и разлишитих извпра
(базишне евиденције, Апр регистри, база ппдатака шланпва ССАБ, ппщтина, јавних предузећа и
устанпва, институција Града и др..), за пптребе уппређиваоа, укрщтаоа ппдатака из разлишитих
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истраживаоа ради щтп пбјективније прпцене ппстпјећег стаоа и пптреба за дпдатнпм ппдрщкпм у
пдређеним пблстима (врхунски сппрт, рекреативни сппрт, финансираое, инфрастуктура, сппртске
прганизације...).
Евиденција сппртске инфрастуктуре на терену
За пптребе анализе стаоа и пп питаоу евиденције сппртске инфраструктуре на ппдрушју града
Бепграда у перипду пктпбар-децембар су заппшети ппслпви на пппису сппртске инфраструктуре, кап и
пппис щкплских пбјеката намеоених извпђеоу наставе физишкпг и здравственпг васпитаоа, у свим
предщкплским устанпвама, пснпвним щкплама, гимназијама, средоим струшним щкплама,
специјалним щкплама, музишким щкплама, балетским щкплама и дпмпвима ушеника. Тим Сппртскпг
савеза Бепграда изащап је на терен и анкетирап 27 предщкплских устанпва две пснпвне и једну
средоу щкплу, на ппдрушју МЗ Мирјевп Ппщтине Звездара.
Прпцена ппстигнутих резултата са станпвишта ппстављених циљева:
Ппстигнути циљеви - пбезбеђена стручна и административна ппдршка за пптребе Радне групе
за праћеое, пцеоиваое и спрпвпђеое Прпграма развпја 2016- 2018, Извештаваое МОС п
спрпвпђеоу прпграма развпја на лпкалнпм нивпу, Припрема базе ппдатака и реализација
активнпсти за пптребе свепбухватнпг рада на изради нпвпг Прпграма развпја сппрта у
Бепграду.
V - Ппдизаое прганизаципнпг и стручнпг капацитета сппртских прганизација чланица ССАБ –
перманентна едукација: прганизација и кппрдинација стручних расправа и семинара, трибина пп
питаоима пд ппштег интереса за Град
Семинари у прганизацији Здравствене кпмисије ССАБ
Здравствена кпмисија Сппртскпг савеза Бепграда прганизпвала је 4 семинара, 16 струшних предаваоа,
ппд називпм „Медицинска едукација сппртских струшоака - нпви циклус 2019”. Свакпм предаваоу
присуствпвалп је у прпсеку 100 слущалаца тренера, лекара, физиптерапеута, активних сппртиста и
псталих сппртских радника. Семинари су акредитпвани пд стране Завпда за унапређеое васпитаоа и
пбразпваоа. Реализпвани су у перипду април-децембар.
Април 2019. гпдине:
- Биплпщки развпј снаге - ред.прпф.др Дущан Угаркпвић,
- Здравствена прпцена и праћеое детета -дпц.др Гпран Вукпманпвић,
- Патплпгија у прпцесу тренинга снаге- сци.др Дущкп Спаспвски,
- Исхрана и суплементација у тренингу снаг - сци.др Сеад Малићевић
Мај 2019. гпдине:
- Биплпщки развпј брзине - ред.прпф.др Дущан Угаркпвић,
- Најшещћи здравствени прпблеми младих сппртиста - дпц.др Гпран Вукпманпвић,
- Акутне прпмене у тренингу брзине - сци.др Дущкп Спаспвски,
- Exedol(R) – превенција пстепартритиса у сппртскпј медицини - дпц.др Емилија Дубљанин
Расппппвић
Септембар 2019. гпдине:
- Вирусне инфекције кпд сппртиста - дпц.др Гпран Вукпманпвић,
- Биплпщки развпј издржљивпсти - ред.прпф.др Дущан Угаркпвић,
- Хрпнишне ппвреде и синдрпми препптерећеоем- сци.др Дущкп Спаспвски,
- Принципи исхране и суплементације у сппртпвима издржљивпсти - сци.др Сеад
Малићевић.
(Пбезбеђен је и live видеп стриминг предаваоа, а снимак је ппстављен на јутјуб каналу ССАБ:
https://www.youtube.com/watch?v=9Qg1H3WS1b4 )
Децембар 2019. гпдине:
- Дисбаланс – дијагнпстика и кпмпјутерскп дпзираое тренинга - сци.др Дущкп
Спаспвски,
- Изненадна смрт кпд младих сппртиста, мпже ли се спрешити - дпц.др Гпран
Вукпманпвић,
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-

Биплпщки развпј кппрдинације и флексибилнпсти - ред.прпф.др Дущан Угаркпвић,
Знашај редпвних сппртскп медицинских прегледа- сци.др Сеад Малићевић.

Струшна ппдрщка шланицама ССАБ
Тпкпм гпдине ССАБ је пдржап и низ састанака у циљу ппдрщке пкп прганизације рада и ппслпваоа,
бпљег функципнисаоа, кап и примени разлишитих прпписа у пбласти сппрта са представницима Аутп
мптп савеза Бепграда, Брич савез Бепграда, Атлетскпг савез Бепграда, Савате савеза Бепграда,
Сппртскпг друщтва глувих „Плимпија“, Сппртскпг друщтва слепих и слабпвидих „Напредак“,
Бепградскпг мптп савеза, Бепградскпг ММА савеза, Ащихаракаикан савез Бепграда, Пмладинскпг
сппртскпг савеза Земуна, Универзитетскпг сппртскпг савеза Бепграда, Пауерлифтинг савеза Бепграда,
Стпнптенискпг савеза Бепграда.
Струшнп усаврщаваое и едукација заппслених у Сппртскпм савезу Бепграда
Струшнп усаврщаваое заппслених реализпванп је крпз присуствп разним семинарима, струшним
трибинама, ушещћем у радипницама намеоеним сппртским струшоацима, струшоацима у сппрту и
сппртским радницима у пранизацији Министарства пмладине и сппрта, Плимпијскпг
кпмитета,Сппртскпг савеза Србије, Мреже за сппрт Сталне кпнференције градпва и ппщтина.
Присуствп скупу Мреже за сппрт Сталне кпнференције градпва и ппщтина (СКГП) на тему: Лпкалне
заједнице у пбласти сппрта - перспективе и изазпви у финансираоу и стратещкпм планираоу. у
прганизацији СКГП и Сппртскпг савеза Србије у пквиру прпјекта "Институципнална ппдрщка СКГП трећа фаза", кпји ппдржава Влада Щвајцарске.
Ушещће у Радипници Мреже за сппрт СКГП “Унапређеое прпграмске структуре бучета јединица
лпкалне сампуправе” (сектпр сппрта и пмладине).
Присуствп семинарима за сппртске струшоаке и струшоаке у сппрту у прганизацији ПКС, МПС и ССС у
пквиру Сајма сппрта 2019.гпдине.
Сарадоа са струшним институцијама и пбразпвним устанпвама - сппразуми п сарадои
За пптребе перманентне едукације и струшнпг усаврщаваоа кадрпва у сппрту, заједнишкпг ушещћа у
прпјектима истраживашкпг карактера, прганизацију струшних расправа, трибина и семинара ради
размене струшних инфпрмација, публикација и литературе пстварена је сарадоа са Факултетпм сппрта
и физишкпг васпитаоа Универзитета у Бепграду, Антидппинг агенцијпм Републике Србије, Српским
савезпм прпфеспра физишкпг васпитаоа и сппрта, Виспкпм сппртскпм и здравственпм щкплпм
Бепград.
Прпцена ппстигнутих резултата са станпвишта ппстављених циљева:
Ппстављени циљеви: ствараое дпбрих предуслпва за унапређеое рада сппртских прганизација
кпје реализују пдпбрене прпграме у пбласти сппрта у свим сегментима, унапређеое ппслпваоа
савеза и усклађиваое са прпписима, ствараое услпва за перманентнп усавршаваое сппртских
стручоака и стручоака у сппрту - ппвећаое капацитета прганизација у пбласти сппрта.

VI - Припрема и пбрада ппдатака за категпризације (сппртских прганизација, сппртских друштава,
изузетни сппртски резултата), прикупљаое и припрема базе ппдатака.
Категпризација клубпва из плимпијских и параплимпијских сппртских грана кпји су пстварили изузетне
сппртке резултате
У перипду јануар - март, Кпмисија Сппртскпг савеза Бепграда је на пснпву Правилника п
критеријумима за категпризацију клубпва из Бепграда кпји пстварују изузетне сппртске резултате
изврщила категпризацију клубпва кпји су пстварили изузетне резултате у 2018. гпдини. 47 клубпва је у
складу са Правилникпм пстварилп правп на суфинансираое из бучета града Бепграда.
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Клубпви кпји ушествују у еврппским лигама и куппвима
Тпкпм целе гпдине, Сппртски савез Бепграда је ажурирап и дпстављап Секретаријату табелу
бепградских сппртских клубпва ушесника еврппских лига, куппва и регипналних такмишеоа у сезпни, а
у складу са Правилникпм п критеријумима, услпвима и нашину финансираоа бепградских сппртских
прганизацја за ушещће и ппстигнуте резултате у еврппским лигама, еврппским куппвима и
регипналним такмишеоима.
Категпризација сппртских друщтава
У складу са Правилникпм п критеријумима за категпризацију сппртских друщтава са седищтем на
теритприји града Бепграда, струшна служба је изврщила категпризацију сппртских друщтава кпја су у
шланству ССАБ и кпја пстварују правп на суфинансираое гпдищоих прпграма из бучета Секретаријата
за сппрт и пмладину. Категпризација се у складу са Правилникпм врщи сваке треће гпдине и
предуслпв је за пствариваое права на суфинансираое из бучета Града.
Прпцена ппстигнутих резултата са станпвишта ппстављених циљева:
Ппстављени циљеви: пствариваое предуслпва за редпвнп финансираое сппртских удружеоа
кпја испуоавају закпнске услпве.

VII - Прганизација рада стручних кпмисија, радних тела, Извршнпг пдбпра и Скупштине Сппртскпг
савеза Бепграда
Сппртски савез Бепграда је у перипду пд 1. јануара дп 31. децембра 2019. гпдине, прганизпвап:
•
1 седницу Скупщтине ССАБ,
•
1 седницу Наздпрнпг пдбпра,
•
8 седница Изврщнпг пдбпра,
•
15 седница струшних кпмисија.
За пптребе реализације прпграмских активнпсти прганизпван је рад радних тела Изврщнпг пдбпра.
Тпкпм 2019 гпдине радилп је 8 струшних кпмисија.
Кпмисија за категпризацију клубпва кпји пстварују изузетне сппртке резултате у плимпијским и
параплимпијским сппртпвима - 13. март 2019.гпдине, на разматраоу Бпдпвних листа клубпва за
пстварене резултате сппртиста званишним првенственим такмишеоима у 2016, 2017 и 2018 гпдини у
складу са Правилникпм п ритеријумима за категпризацију и изради категпризације.
Кпмисија за врхунске сппртске манифестације и такмишеоа пд интереса за град - 4. април и 7. април
2019. гпдине, на тему дпнпщеоа закљушака и смерница ка гранским сппртским савезима п изради
Правилника п услпвима и критеријумимаа за прганизацију такмишеоа пд знашаја за град Бепград кап и
анализе, прегледа и предлагаое финансијских средстава кандидпваних манифестација и великих
такмишеоа за 2020.гпдину пд стране гранских савеза за суфинасираое из бучета Града Секретаријата
за сппрт и пмладину
Кпмисија за међуградску, међунарпдну сарадоу и медије - 19. фебруар и 09. децембар 2019. гпдине,
на тему прпщиреоа медијске видљивпсти Сппртскпг савеза Бепграда, шланица ССАБ и Секретаријата за
сппрт и пмладину.
Кпмисија за награде и признаоа - 23. пктпбар, 29. нпвембар и 05. децембар 2019. гпдине на изради
правилника п награђиваоу и избпру лауреата за дпделу гпдищоих награда.
Прпграмска кпмисија - 25. јун 2019. гпдине, на тему анализе, прегледа пбрађенпг материјала и
утврђиваое предлпга гпдищоих прпграма гранских сппртских савеза и сппртских друщтава кпји ће се
узети у разматраое за суфинансираое из бучета Града у 2020. гпдини.
Кпмисија за рекреативни сппрт - 10. јун 2019. гпдине, на тему анализе, прегледа пбрађенпг материјала
и утврђиваоа предлпга гпдищоих прпграма за ппдстицаое и ствараое услпва за унапређеое
сппртске рекреације, пднпснп бављеоа грађана сппртпм, кпји ће се узети у разматраое за
суфинансираое средствима из бучета Града у 2020. Гпдини.
Статутарнп правна кпмисија - 14. март и 29. нпвембар 2019. гпдине, на тему израде интерних аката
ССАБ
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Здравствена кпмисија - 20. фебруар, 6. март и 12. децембар 2019. гпдине. на тему прганизације
струшних семинара у реализацији шланпва Кпмисије.
Прпцена ппстигнутих резултата са станпвишта ппстављених циљева:
Остварени ппстављени циљеви: Наведене активнпсти пмпгућиле су реализацију прпграмских
активнпсти кпје прпизилазе из закпнских пбавеза, Наципналне стратегије, Прпграма развпја
сппрта, Статута и аката ССАБ.

VIII - Прикупљаое ппдатака п пствареним сппртским резултатима на свим званичним првенственим
међунарпдним и дпмаћим такмичеоима; плимпијским и паралимпијским играма, светским и
еврппским првенствима, еврплигама, куппвима и државним првенствима
Сппртски савез Бепграда је прекп свпје струшне службе кпнтинуиранп прикупљап ппдатке п
пствареним сппртским резултатима на свим званишним првенственим међунарпдним и дпмаћим
такмишеоима; плимпијским и параплимпијским играма, светским и еврппским првенствима,
еврплигама, куппвима и државним првенствима у складу са Правилницима Секретаријата за сппрт и
пмладину кап и Правилницима Сппртскпг савеза Бепграда.
У циљу награђиваоа клубпва ушесника еврппских лига, куппва и регипналних такмишеоа у сезпни
2018/2019 гпдине, пд ппшетка гпдине пбрађени су сви клубпви ушесници еврп лига и куппва и
регипналних такмишеоа, према правилнику Секретаријата за сппрт и пмладину.
Такпђе, пп захтеву Секретаријата за сппрт прикупљени су ппдаци и урађена је рекапитулација у складу
са Правилникпм, за стипендираое перспективних и младих талентпваних сппртиста аматера прве и
друге категприје сппртпва. Дпстављени су ппдаци за 35 стипендиста из 9 сппртпва.
У складу са Закпнпм п сппрту, Сппртски савез Бепграда, кап теритпријални сппртски савез, даје
мищљеое за прганизацију такмишеоа на теритприји града Бепграда. У тпм смислу, ССАБ је пд ппшетка
гпдине издап прекп 50 пптврда пднпснп сагласнпсти за прганизацију међунарпдних сппртских
такмишеоа у 2019. и 2020. гпдини.
Прпцена ппстигнутих резултата са станпвишта ппстављених циљева:
Циљ: кпнтинуиранп праћеое, фпрмираое база ппдатака за пптребе различитих анализа и
награђиваоа за ппстигнуте резултате.
IX Дпдела награда и признаоа за дугпгпдишои рад у сппрту и сппртскпм стваралаштву
(ппјединцима и клубпвима)
Кпмисија за дпделу награда и признаоа у је у складу са Правилникпм п гпдищоим признаоима
Сппртскпг савеза Бепграда за ппсебан дппринпс развпју сппрта у граду Бепграду, дпнела пдлуке п
дпбитницима гпдищоих награда Сппртскпг савеза Бепграда
У децембру месецу, ССАБ је у Скупщтини Града прганизпвап гпдищоу дпделу награда и признаоа.
Дпбитници плакета и признаоа у 2019 гпдини:
Прганизације: Сппртски савез Звездара, Пдбпјкащки савез Бепграда и Чудп клуб Црвена звезда
Ппјединци: Признаое за живптнп делп - Редпвни прпф. др Стефан Илић, Сппртиста у плимпијскпм
сппрту - Тијана Бпгданпвић (теквпндп), Сппртиста у неплимпијскпм сппрту - Тепдпра Манић (кикбпкс),
Сппртиста са инвалидитетпм - Никпла Спајић (паратеквпндп), Сппртски струшоак - Марина Маљкпвић
(кпщарка), Сппртски функципнер - Александар Бпришић (пдбпјка), Сппртски нпвинар - Гпран
Анђелкпвић.
Прпцена ппстигнутих резултата са станпвишта ппставоених циљева:
Циљеви : Прпмпција правих вреднпсти у сппрту. Пптврда, ппдршка и пснаживаое награђиваоем
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X - Праћеое и примена прпписа из различитих пбласти везаних за сппрт (Закпн п сппрту, Закпн п
јавним набавкама, ппрески прпписи, финансијскп рачунпвпдствени прпписи и друга ппдзакпнска
акта).
Нпсилац ппслпва у реализацији пвих активнпсти је правнп - екпнпмска служба ССАБ и пни
ппдразумевају пружаое струшне правне ппмпћи и саветпваое шланпва ССАБ у примени Закпна п
сппрту и других закпна кап и ппщтих аката ССАБ, стараое п закпнитпсти рада Струшне службе ССАБ,
извещтаваое и саветпваое пргана ССАБ п правима и пбавезама ССАБ кап и закпнским пбавезама,
рпкпвима и сл., припрему угпвпра кпје ССАБ закљушује са трећим лицима, праћеое рада шланпва ССАБ
и правну и прганизаципну ппмпћ шланпвима ССАБ, израду ппщтих и ппјединашних аката из пбласти
радних пднпса заппслених у ССАБ, праћеое примене ппщтих аката и спрпвпђеоа пдлука Скупщтине,
Изврщнпг пдбпра и Генералнпг секретара, впђеое пдгпварајућих евиденција у пбласти рада и других
евиденција, стараое п закпнитпсти рада Струшне службе ССАБ.
У 2019 гпдини Пдржане су две седнице Статутарнп правне кпмисије и реализпвани су следећи
ппслпви:
Израђена аката
Израђен је Ппслпвник п раду Кпмисије за за награде и признаоа Сппртскпг савеза Бепграда и
Припремљени предлпзи Ппслпвника п раду псталих Кпмисија Сппртскпг савеза Бепграда. Израђен је
Правилник п гпдищоим признаоима Сппртскпг савеза Бепграда за ппсебан дппринпс развпју сппрта у
граду Бепграду.
Пружена је правна ппмпћ и саветпваое следећим прганизацијама:
Сппртскпм савезу инвалида Бепграда, Фудбаласкпм савезу Бепграда, Савате савезу Бепграда,
нпвппснпванпм савезу - Пмладинскпм сппртскпм савезу Земуна, Савезу за синхрпнп пливаое
Бепграда, Сппртскпм друщтву „Раднишки“, Плеснпм савезу Бепграда и Плеснпм савезу Србије,
Сппртскпм савезу Впждпвца, Савезу сппртпва Земуна, Стрељашкпм савезу Бепграда, Једрилишарскпм
савеза Бепграда, Планинарскпм савезу Бепграда, Сппртскпм савезу Звездаре, Кјпкущинкаи савезу
Бепграда.
Спрпведене су јавне набавке за Пдбпјкащки савез Бепграда и Кпщаркащки савез Бепграда.
Прпцена ппстигнутих резултата са станпвишта ппстављених циљева:
Реализацијпм ппслпва пстварени су ппстављени циљеви кпји се пднпсе на ствараое дпбрих
предуслпва за усппстављаое система сппрта у граду Бепграду кап јединственпг система сппрта
у Републици Србији, перманетнп и кпнтинуиранп функципнисаое ССАБ и оегпвих чланпва,
редпвнп финансираое, унапређеое рада сппртских прганизација кпје реализују пдпбрене
прпграме у пбласти сппрта, унапређеое ппслпваоа савеза и усклађиваое оихпвпг рада са
закпнским прпписима, ппвећаое капацитета прганизација у пбласти сппрта.

XI - Техничкп административни ппслпви: прикупљаое и кпмпјутерска пбрада припремљених
материјала (Прпграм, извештаји, инфпрмације, кпришћеое и пдржаваое сајта), пријем и завпђеое
приспелих материјала, рад и радни пднпси, техничка прганизација састанака, пријем странака и др.
Струшна служба Савеза је била у свакпдневнпј кпмуникацији са шланицама ССАБ у пквиру текућих
ппслпва; радилп се и на следећим ппслпвима: израда и слаое дпписа, стална кпмуникација са
Секретаријатпм за сппрт и пмладину,свакпдневнп ажурираое интернет странице ССАБ, пријем и
завпђеое приспелих материјала, технишка прганизација састанака у канцеларији и ван седищта
канцеларије за пптребе ппдрщке у реализацији прпграмских активнпсти ССАБ и шланпва.
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Радне ппсете канцеларији ССАБ
У перипду јануар - децембар 2019. гпдине председник и генерални секретар, кап и шланпви струшне
службе ССАБ примили су крпз радне ппсете представнике гптпвп свих шланпва Сппртскпг савеза
Бепграда, кап и представнике других сппртских прганизација са теритприје града Бепграда у пптрази
са сарадопм. Прекп 100 радних ппсета канцеларији нащег савеза.
Пптписанп је купнп 7 сппразума п сарадои у циљу дппринпса бпљпј технишкпј реализацији
прпграмских активнпсти ССАБ.
Сппазуми су пптписани са Факултетпм сппрта и физишкпг васпитаоа Универзитета у Бепграду,
Антидппинг агенцијпм Републике Србије, Српским савезпм прпфеспра физишкпг васпитаоа и сппрта,
Виспкпм сппртскпм и здравственпм щкплпм Бепград, Атлетским савезпм Србије, Предузећем
„Бепградски маратпн“ ппвпдпм 32. Бепградскпг маратпна, Удружеоем "Живимп здравије".
Лпгистишка и за пптребе прганизација манифестација.
Пдржана је I кпнститутивна седница Ппткпмитета за лпгистику и технишку ппдрщку Еврппских
универзитетских игара 2020. гпдине. Сппртски савез Бепграда ће пружити лпгистишку ппдрщку пвпм
такмишеоу
Ппдрщка реализацији манифестације „Пливаое за шасни крст” (вище пд 150 ушеника из 45 щкпла).
ССАБ је ушествпвап на 8. Сајму сппрта, на заједнишкпм щтанду са Секретаријатпм за за сппрт и
пмладину.
Извещтаваое
Сппртски савез Бепграда је Секретаријату за сппрт и пмладину су у три наврата дпставип кпмплетне и
детаљне извещтаје п наменскпм утрпщку средстава и реализацији прпграмских активнпсти тпкпм
2019. гпдине - за перипд јануар-јун, јул-септембар и пктпбар-децембар.

XII - Прганизација манифестација у циљу прпмпције сппрта у граду Бепграду: штампа
билтена/публикација у пквиру реализације наведене активнпсти
Публикације
Пбјављена су два издаоа публикације ппд називпм БГ ППБЕДНИК, щтампани шасппис кпји прпмпвище
све активнпсти бепградских сппртиста, клубпва, шланица ССАБ кап и Секретаријата за сппрт и
пмладину.
Ппшеткпм маја месеца заппшеп рад на прикупљаоу материјала за израду Мпнпграфске публикације
ппд радним називпм БЕПГРАДСКИ СППРТСКИ ЩАМПИПНИ са циљем да се врхунска сппртска
дпстигнућа сппртиста из бепградских клубпва, пд перипда првих Плимпијских игара дп данас, сашувају
пд забправа. Фпрмиран је тим кпји је тпкпм 2019. гпдине радип на прикупљаоу грађе.
Прганизација дпгађаја,
у Скупщтини Града. 17.12.2019. гпдине је ССАБ пдржана је свешана дпдела награда и признаоа за
дугпгпдищои рад у сппрту и сппртскпм стваралащтву (ппјединцима и клубпвима) медијима, кпји су
испратили свешанпст у Скупщтини града:БЛИЦ, КУРИР, СППРТКЛУБ, Б92, РТС, ТАОУГ, НПВПСТИ, АЛП,
СРБИЈА ДАНАС, ЕСПРЕСП, ЈУТЈУБ.
Друге манифестације и дпгађаји кпјима је Струшна служба ССАБ пружила технишку и лпгистишку
ппдрщку: „Пливаое за шасни крст” (вище пд 150 ушеника из 45 щкпла),ССАБ је ушествпвап на 8. Сајму
сппрта, на заједнишкпм щтанду са Секретаријатпм за за сппрт и пмладину.
Прпмпције путем електрпнских медија и гпстпваоем у медијима
Сппртски савез Бепграда је у првпј пплпвини 2019. гпдине, израдип нпви вебсајт, телефпнску
апликацију, ппкренуп прпмпцију какп свпје куће, такп и свих свпјих шланица и оихпвих активнпсти
путем фејсбук и инстаграм прпфила, кап и твитера. Презентација нпвих веб апликација прганизапвана
је у Скупщтини Града Бепграда 23. априла.
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Сппртски савез Бепграда и Антидппинг агенција Републике Србије заједнишки прпмпвищу Прирушник
за рпдитеље п развпју деце крпз бављеое сппртпм.
Генерални секретар ССАБ, гпвприп је за дневни лист Курир п резултатима ССАБ и планпвима за 2020.
Гпдину.
Председник ССАБ гпстпвап је у септембру на телевизији Кпперникус у емисији "Шащица разгпвпра", где
је гпвприп п прпграмским активнпстима ССАБ
Свпје прпграмске активнпсти Сппртски савез Бепграда је пбјављивап на ппрталу, путем друщтвених
мрежа и у медијима:
https://sportskisavezbeograda.org.rs/
https://www.instagram.com/sportskisavezbg/
https://www.facebook.com/SportskiSavezBG/
https://www.youtube.com/channel/UCHKJEYWcmexpVtFx-gqZE8w
Ппстигнути резултати са станпвишта ппстављених циљева:
Прпмпција Града и бепградскпг сппрта крпз web ппртал са базпм ппдатака, кап и крпз
интерактивну web апликацију, акције, прпмпције, прпјекте Секретаријата, кап и рад Сппртскпг
савеза Бепграда штп чини дпступним свим заинтереспваним сппртистима, сппртским
радницима, сппртским рекреативцима и грађанству, прпмпција чланпва Савеза на друштвеним
мрежама; издаваое сппственпг часпписа.

У Бепграду, фебруар 2020. гпдине

СППРТСКИ САВЕЗ БЕПГРАДА
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4.2. Тачка Дневнпг реда
Разматраое и усвајаое Извештаја п раду Сппртскпг савеза
Бепграда за 2019. гпдину;
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ИЗВЕЩТАЈ П РАДУ
СППРТСКПГ САВЕЗА БЕПГРАДА ЗА 2019. ГПДИНУ
РАД УПРАВНИХ ПРГАНА И ТЕЛА ССАБ:
Збирни ппдаци:
- Укупнп пдржанп 1 редпвна седницa Скупщтине,
- Укупнп пдржана 1 седница Надзпрнпг пдбпра,
- Укупнп пдржанп 8 седница Изврщнпг пдбпра (4 електрпнскe и 4 заседајуће
седнице),
- 15 седница струшних кпмисија.
За пптребе реализације прпграмских активнпсти прганизпван је 8 струшних кпмисија:
- Кпмисија за категпризацију клубпва кпји пстварују изузетне сппртске резултате у
плимпијским и параплимпијским сппртпвима,
- Кпмисија за врхунске сппртске манифестације и такмишеоа пд интереса за Град,
- Кпмисија за међуградску, међунарпдну сарадоу и медије,
- Кпмисија за дпделу награда и признаоа,
- Прпграмска кпмисија,
- Кпмисија за рекреативни сппрт,
- Статутарнп правна кпмисија,
- Здравствена кпмисија.

АЖУРИРАОЕ КОИГЕ ШЛАНПВА И РЕВИЗИЈА ШЛАНСТВА
Ппшеткпм гпдине, за пптребе усаглащаваоа аката Сппртскпг савеза Бепграда са
ппдзакпнским актима, изврщена је ревизија шланства и ажурирана Коига шланпва Сппртскпг
савеза Бепграда. Пбрадпм ппдатака кпнстатпванп је да има укупнп 106 активних шланица кпје
испуоавају услпве за шланствп. 66 гранских савеза, 16 сппртских друщтава, 15 теритпријалних
(ппщтинских) савеза, 7 савеза за пбласти сппрта и два сппртска удружеоа.

ПРЕДЛАГАОЕ ПРПГРАМА ШЛАНПВА САВЕЗА И ПРАЋЕОЕ ОЕГПВЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
I - Ппслпви пкп припремe и израдe материјала:
-

-

Припрема материјала, прганизација и рад у кпмисијама Сппртскпг савеза
Бепграда у кпјима су шланпви и представници Секретаријата, Изврщнпг пдбпра
и Струшне службе ССАБ, реализација пп закљушцима кпји се тишу прпграмских
активнпсти. Свепбухватни материјал ппсебнп је разрађен у фпрми ппјединашних
дпкумената (у папирнпј и електрпнскпј фпрми), пднпснп прекп 1300 страница
збирних и ппјединашних рекапитулација са финансијским ппказатељима,
табеларним приказима базе ппдатака п активним клубпвима, сппристима,
сппртским струшоацима (тренерима, судијама), календарским приказима
активнпсти;
Дистрибуција пбразаца, прикупљаое, пбрада ппдатака и израда пбједиоенпг
Предлпга прпграма ССАБ и оегпвих шланпва за финансираое из бучета Града у
2020. гпдину;
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-

-

-

-

-

Израда рекапитулације за активнпсти из пснпвнпг прпграма, кап и Трпфеј
Бепграда, велика такмишеоа и такмишеоа пд знашаја за Град;
Рекапитулације укупних трпщкпва са структурпм прихпда за све савезе
ппјединашнп и збирнп;
Израда календара такмишеоа за Трпфеј Бепграда, манифестација пд знашаја за
Град и велика такмишеоа;
Израда календара свих активнпсти и такмишеоа за сваки пд савеза нпсилаца
прпграма за 2020. гпдину ппсебнп са пснпвним ппдацима и адресарпм клубпва
шланица;
Израда табеларних прегледа структуре гранских савеза у 2020. гпдини - брпј
регистрпваних клубпва, активних клубпва са млађим категпријама, брпј
активних регистрпваних сппртиста пп узрасту и пплу, брпј регистрпваних
сппртских струшоака;
Предлпг за суфинансираое прпграмских активнпсти бепградских сппртских
друщтава за 2020. гпдину;
Предлпг гпдищоег прпграма савеза за пбласти сппрта зa ппдстицаое и
ствараое услпва за унапређеое сппртске рекреације;
Израда рекапитулација п евалуираоу гпдищоих прпграма, манифестација и
такмишеоа пд знашаја за град пд стране савеза и сппртских друщтава;
Пбрада ппдатака, бпдпваое и израда Листе категприсаних сппртских клубпва са
теритприје града Бепграда, у плимпијским и параплимпијским сппртпвима кпји
пстварују изузетне сппртске резултате;
У складу са Правилникпм Секретаријата п утврђиваоу критеријума за
награђиваое бепградских сппртских клубпва за ушещће и ппстигнуте успехе у
еврппским лигама, куппвима и регипналним такмишеоима:
1. Месешнп ажурираое ппдатака за пптребе Секретаријата п сппртским
прганизацијама са теритприје Града у еврппским лигама, куппвима и
регипналним
клупским
такмишеоима
(списак
клубпва
са
инфпрмацијама п резултатима);
2. Прикупљаое и израда списка клубпва из Бепграда из Прве и Друге
категприје сппртпва пп бепградскпј категпризацији кпји ушествују у
наципналним лигама у мущкпј и женскпј категприји;
Даваое сагласнпсти за такмишеоа кпја се прганизују на теритприји града
Бепграда.

II - Праћеое реализације прпграмских активнпсти чланпва:
-

Прганизпване ппсете 60 гранских градских савеза, шланица Савеза ради
утврђиваоа са кпјпм се прпблемима сусрећу у реализацији прпграма;
У вище наврата пдржавани састанци са представницима шланица ССАБ у циљу
изналажеоа рещеоа за превазилажеое прпблема кпји их се тишу;
Присуствп манифестацијама и скупщтинама и ушествпваое у раду управних
пргана, кап и прганизаципним пдбприма такмишеоа и манифестација.
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РЕАЛИЗАЦИЈА АКТИВНПСТИ ИЗ НАЦИПНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ И ПРПГРАМА РАЗВПЈА
Активнпсти Радне групе за израду Прпграма развпја сппрта града Бепграда за перипд
пд 2020. дп 2030. гпдине.ССАБ је активни ушесник у припеми и реализацији активнпсти за
пптребе пве радне групе.
Прганизација радипница, трибина и семинара. Рад на прикупљаоу и систематизацији
ппдатака за пптребе разлишитих база.
Активнпсти у вези са ппписпм сппртске инфраструктуре на теритприји 17 градских
ппщтина.
ПРИРПЕМА И ПРГАНИЗАЦИЈА СЕМИНАРА
У 2019.гпдини прганизпванп је укупнп 24 струшних предаваоа из пбласти сппртске
медицине.
Прирпемљенп је и прганизпванп 16 струшних предаваоа Здравствене кпмисије, ппд
називпм „Медицинска едукација сппртских струшоака - нпви циклус 2019” Семинар је
акредитпван пд стране ЗУПВ
У складу са ппсебним прпгрампм „Унапређеое знаоа и инфпрмисанпсти струшоака у
сппрту п антидппинг правилима – антидппинг пбразпваое“, прирпемљенп је и прганизпванп
8 струшних предаваоа.
СТРУШНП УСАВРЩАВАОЕ ЗАППСЛЕНИХ
Присуствп скупу Мреже за сппрт Сталне кпнференције градпва и ппщтина (СКГП) на
тему: Лпкалне заједнице у пбласти сппрта - перспективе и изазпви у финансираоу и
стратещкпм планираоу. У прганизацији СКГП и Сппртскпг савеза Србије у пквиру прпјекта
"Институципнална ппдрщка СКГП - трећа фаза", кпји ппдржава Влада Щвајцарске.
Ушещће у Радипници Мреже за сппрт СКГП “Унапређеое прпграмске структуре бучета
јединица лпкалне сампуправе” (сектпр сппрта и пмладине).
Присуствп семинарима за сппртске струшоаке и струшоаке у сппрту у прганизацији
ПКС, МПС и ССС у пквиру Сајма сппрта 2019.гпдине.
ПРАВНА И СТРУШНА САВЕТПДАВНА ППМПЋ ШЛАНПВИМА ССАБ
Пружена је правна ппмпћ и саветпваое следећим прганизацијама: Сппртскпм савезу
инвалида Бепграда, Фудбаласкпм савезу Бепграда, Савате савезу Бепграда, нпвппснпванпм
савезу - Пмладинскпм сппртскпм савезу Земуна, Савезу за синхрпнп пливаое Бепграда,
Сппртскпм друщтву „Раднишки“, Плеснпм савезу Бепграда и Плеснпм савезу Србије,
Сппртскпм савезу Впждпвца, Савезу сппртпва Земуна, Стрељашкпм савезу Бепграда,
Једрилишарскпм савеза Бепграда, Планинарскпм савезу Бепграда, Сппртскпм савезу Звездаре,
Кјпкущинкаи савезу Бепграда, Саветпдавна ппмпћ пружена је и Бпћарскпм савезу Бепграда,
Кпоишкпм савезу, Сппртскп пеоашкпм савезу Бепграда, Стпнптенискпм савезу Бепграда,
Стрелишарскпм савезу Бепграда, Пдбпјкащкпм савезу Бепграда, Кунг Фу Ву Щу савезу
Бепграда.
ИЗРАЂЕНА ПРАВНА АКТА:
-

Ппслпвник п раду Кпмисије за за награде и признаоа Сппртскпг савеза
Бепграда;
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-

-

Правилник п гпдищоим признаоима Сппртскпг савеза Бепграда за ппсебан
дппринпс развпју сппрта у граду Бепграду;
Припремљени предлпзи Ппслпвника п раду псталих Кпмисија Сппртскпг савеза
Бепграда;
Спрпведене јавне набавке: пехара и медаља за пптребе такмишеоа „Трпфеј
Бепграда 2019.“ и услуге трансппрта такмишара на финална такмишеоа у
систему щкплскпг сппрта на теритприји града Бепграда;.
Припрема Извещтаја прпграмских активнпсти Сппртскпг савеза Бепграда
(правдаое средстава градскпг бучета у три наврата).

ПРГАНИЗАЦИЈА ДПГАЂАЈА
Прганизација свешанпсти у Скупщтини Града, у априлу 2019. гпдине, ппвпдпм
нпвпг сајта, веб апликације Савеза кап и пптписиваоа Прптпкпла п сарадои са
кпмпанијама - Nike и Abela Pharm (впдитељ, прптпкпл Скупщтине Града и сл.);
- Прганизација свешанпсти у Скупщтини Града, у децембру 2019. гпдине, ппвпдпм
дпделе гпдищоих награда и признаоа ССАБ (впдитељски пар, прптпкпл
Скупщтине Града, хпр и сл.). Дпдељене су плакете прганизацијама у пбласти
сппрта: СС Звездара; Пдбпјкащкпм савезу Бепграда; Чудп клубу Црвена звезда;
кап и ппјединцима: прпф. др Стефану Илићу за живптнп делп; Тијани
Бпгданпвић, (теквпндп), сппртисткиои у плимпијскпм сппрту; Тепдпри Манић,
(кикбпкс), сппртисткиои у неплимпијскпм сппрту; Никпли Спајићу,
(паратеквпндп), сппртисти са инвалидитетпм;сппртскпм струшоаку Марини
Маљкпвић,сппртскпм функципнеру Александру Бпришићу, сппртскпм нпвинару
Гпрану Анђелкпвићу.
- Прганизација свешанпг пптписиваоа прптпкпла са Факултетпм сппрта и
физишкпг васпитаоа Универзитета у Бепграду и Антидппинг агенцијпм
Републике Србије;
- Прганизација заједнишкпг щтанда на 8. Сајму сппрта, у сарадои са
Секретаријатпм за сппрт и пмладину града Бепграда;
- Прганизација щтанда на Дешјем сајму;
- Прганизација раднпг састанка са представницима 11 градских ппщтинских
савеза, и пригпднпг кпктела у прпстпријама ССАБ ради уппзнаваоа са
мпгућнпщћу прганизације ппщтинских сппртских сајмпва у 2020. гпдини.
Велику захвалнпст дугујемп медијима, кпји су на спектакуларан нашин испратили
свешанпст у Скупщтини града:
-

БЛИЦ
https://sport.blic.rs/ostali-sportovi/sportski-savez-beograda-godisnja-priznanjabogdanoviceva-maniceva-i-spajic-najbolji-u/sclqy1f
КУРИР
https://www.kurir.rs/sport/ostali-sportovi/3377685/izbor-najboljih-u-beogradu-tijanabogdanovic-i-urednik-kurira-goran-andjelkovic-medju-laureatima-za-2019
СППРТКЛУБ
http://sportklub.rs/Ostali/a317878-Sportski-savez-Beograda-dodelio-godisnje-nagrade.html
Б92
https://www.b92.net/sport/olimpizam/vesti.php?yyyy=2019&mm=12ⅆ=17&nav_id=163200
3
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РТС
http://www.rts.rs/page/sport/ci/story/128/ostali-sportovi/3778024/bogdanovicevamaniceva-i-spajic-najbolji-u-beogradu.html
НПВПСТИ
https://www.novosti.rs/vesti/sport.297.html:836613-Izbor-najboljih-u-BeograduBogdanoviceva-Maniceva-i-Spajic-medju-laureatima-u-2019-godini
ТАОУГ
http://www.tanjug.rs/full-view.aspx?izb=525979
РЕПУБЛИКА
https://www.republika.rs/sport/ostali-sportovi/175691/sportski-savez-beograda-dodeliopriznanja-najboljima-bogdanoviceva-maniceva-spajic-obelezili-godinu
АЛП
https://www.alo.rs/sport/borilacki-sportovi/nagrade-za-bogdanovicevu-manicevu-ispajica/274118/vest
СРБИЈА ДАНАС
https://www.srbijadanas.com/sport/ostali-sportovi/sab-odlucio-bogdanovic-manic-i-sapjicnajbolji-sportisti-beograda-2019-12-17
ЕСПРЕСП
https://www.espreso.rs/sport/ostali-sportovi/482857/proglaseni-najbolji-u-beogradu-tijanabogdanovic-i-urednik-kurira-osvojili-prestizne-nagrade
ЈУТЈУБ
https://youtu.be/iG_E-1zza3k
ПУБЛИКАЦИЈЕ
Пбјављена су два издаоа публикације ппд називпм БГ ППБЕДНИК, щтампани шасппис
кпји прпмпвище све активнпсти бепградских сппртиста, клубпва, шланица ССАБ кап и
Секретаријата за сппрт и пмладину.
Ппшеткпм маја месеца заппшеп рад на прикупљаоу материјала за израду Мпнпграфске
публикације ппд радним називпм БЕПГРАДСКИ СППРТСКИ ЩАМПИПНИ са циљем да се
врхунска сппртска дпстигнућа сппртиста из бепградских клубпва, пд перипда првих
Плимпијских игара дп данас, сашувају пд забправа. Фпрмиран је тим кпји је тпкпм 2019.
гпдине радип на прикупљаоу грађе.
ППСЕТЕ МАНИФЕСТАЦИЈАМА
ИЗВЕЩТАВАОЕ

И

ДПГАЂАЈИМА

И

МЕДИЈСКП

ПРАЋЕОЕ

И

Тпкпм 2019. гпдине, представници Сппртскпг савеза Бепграда су, пп ппзиву
присуствпвали на вище пд 30 манифестација и такмишеоа.
У циљу праћеоа и извещтаваоа п манифестацијама пд интереса за Град, великим
такмишеоима и такмишеоа „Трпфеј Бепграда“, пд ппшетка гпдине, ССАБ је пружип изузетну
медијску ппдрщку свпјим шланпвима прпмпвисаоем оихпвих активнпсти прекп сајта ССАБ,
кап и прекп друщтвених мрежа кап щтп је: фејсбук, инстаграм, твитер и јутјуб.
У 2019. гпдини на сајту Сппртскпг савеза Бепграда пбјављенп је прекп 1200 вести, прекп
друщтвених мрежа (инсаграм и фејсбук) билп је 210 пбјава вести.
Сппртски савез Бепграда је све свпје активнпсти прпмпвисап на ппрталу, путем
друщтвених мрежа и у медијима:
https://sportskisavezbeograda.org.rs/
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https://www.instagram.com/sportskisavezbg/
https://www.facebook.com/SportskiSavezBG/
https://www.youtube.com/channel/UCHKJEYWcmexpVtFx-gqZE8w
ППСЕБНИ ПРПГРАМИ
У 2019. гпдини Сппртски савез Бепграда је ппред редпвнпг прпграма и ппверених
ппслпва, реализпвап и ппсебне прпграме:
1. Унапређеое знаоа и инфпрмисанпсти струшоака у сппрту п антидппинг правилима –
антидппинг пбразпваое;
2. Сппртпм дп културе духа,
3. Бепградскп летп,
4. Снагпм медија прптив негативних ппјава у сппрту.
РАД КАНЦЕЛАРИЈЕ САВЕЗА
Струшна служба Савеза је била у свакпдневнпј кпмуникацији са шланицама ССАБ
у пквиру текућих ппслпва, израда и слаое дпписа, стална кпмуникација са Секретаријатпм за
сппрт и пмладину на раднпм нивпу,свакпдневнп ажурираое интернет странице ССАБ, пријем
и завпђеое приспелих материјала, рад и радни пднпси, технишка прганизација састанака,
издаваое разних сагласнпсти и пптврда и др.
У перипду јануар - децембар 2019. гпдине председник и генерални секретар, кап и
шланпви струшне службе ССАБ примили су крпз радне ппсете представнике гптпвп свих
шланпва Сппртскпг савеза Бепграда, кап и представнике других сппртских прганизација са
теритприје града Бепграда у пптрази са сарадопм. Прекп 100 радних ппсета канцеларији
ССАБ.
АДАПТАЦИЈА И ППРЕМАОЕ КАНЦЕЛАРИЈСКПГ ПРПСТПРА
Тпкпм летоих месеци, средствима пд сппнзпрства изврщена је адаптација ппдрумских
прпстприја у канцеларијски прпстпр и прпстпр за састанке. Канцеларије су кпмплетнп
ренпвиране и избрендиране. У плану је пбнављаое рашунарске ппреме.

У Бепграду, фебруар 2020. гпдине

СППРТСКИ САВЕЗ БЕПГРАДА
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5. Тачка Дневнпг реда
Разматраое и усвајаое Извештаја п материјалнп финансијскпм
ппслпваоу Сппртскпг савеза Бепграда за 2019. гпдину:
5.1. Разматраое и усвајаое Финансијскпг извештаја прпграма
Сппртскпг савеза Бепграда кпји су финансирани средствима
града Бепграда за 2019. гпдину;
5.2. Разматраое и усвајаое Финансијскпг извештаја Сппртскпг
савеза Бепграда за 2019. гпдину – преглед прихпда и
расхпда;
5.3. Разматраое и усвајаое Финансијскпг извештаја предузећа
Сппртски савез - Сппрт трејд за 2019. гпдину – преглед
прихпда и расхпда;
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Скупщтина Сппртскпг савеза Бепграда, на пснпву шлана 33. Статута Сппртскпг савеза
Бепграда, на другпј редпвнпј седници пдржанпј 03.03.2020. гпдине дпнпси следећу:

ПДЛУКУ

1. Усваја се Финансијски извещтај прпграма Сппртскпг савеза Бепграда кпји су
финансирани средствима града Бепграда за 2019. гпдину, кап у датпм предлпгу;
2. Усваја се Финансијски извещтај Сппртскпг савеза Бепграда за 2019. гпдину – преглед
прихпда и расхпда, кап у датпм предлпгу;
3. Усваја се Финансијски извещтај предузећа Сппртски савез - Сппрт трејд за 2019. гпдину
– преглед прихпда и расхпда, кап у датпм предлпгу;
4. Пву пдлуку дпставити Секретаријату за сппрт и пмладину града Бепграда.

У Бепграду,
03.03.2020. гпдине

Председник
мр Драган Тпмашевић
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5.1.Тачка Дневнпг реда

Разматраое и усвајаое Финансијскпг извештаја прпграма
Сппртскпг савеза Бепграда кпји су финансирани
средствима града Бепграда за 2019. гпдину;
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ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕЩТАЈ ПРПГРАМА
СППРТСКПГ САВЕЗА БЕПГРАДА
КПЈИ СУ ФИНАНСИРАНИ СРЕДСТВИМА ГРАДА БЕПГРАДА ЗА 2019. ГПДИНУ
Прпграм Сппртскпг савеза Бепграда садржи прпграмске активнпсти и пбавезе у складу са
Угпвпрпм и припадајућим Анексима п ппвераваоу дела струшних ппслпва у пбласти сппрта.
У перипду јануар-децембар 2019. гпдине за ппслпве у складу са Угпвпрпм и припадајућим
Анексима, Секретаријат за сппрт и пмладину уплатип је Сппртскпм савезу Бепграда средства у изнпсу
пд 37.930.032,00 динара. Средстава су реализпвана за следеће ппслпве, и тп:
I – ГПДИЩОИ ПРПГРАМ ССАБ
РБ

НАЗИВ АКТИВНПСТИ
ДИРЕКТНИ ТРПЩКПВИ

1

I - Припрема, израда и усаглащаваое Плана и прпграма гранских
сппртских савеза, савеза из
пбласти сппрта, сппртских друщтава и
других прганизација шији је предлагаш ССАБ, кпјим се пстварује ппщти
интерес у пбласти сппрта у 2019. гпдини

2

II - Праћеое реализације пдпбрених прпграма гранских сппртских
савеза, савеза из пбласти сппрта, сппртских друщтава и других
прганизација у пбласти сппрта шији је предлагаш ССАБ, на крају
реализације прпграма ппднпщеое Извещтаја Граду Бепграду Секретаријату за сппрт и пмладину п пствариваоу циљева и ефеката
прпграма

3

III - Ушещће у прганизацији, праћеое и извещтаваое п манифестацијама
пд интереса за Град (велика такмишеоа, Трпфеј Бепграда, и др.

Градски
БУЧЕТ
1.597.617,47

1.000.076,08

910.802,24

4

IV - Реализација активнпсти из Наципналне стратегије развпја сппрта и
Прпграма развпја сппрта у Граду Бепграду - ппвећаое капацитета
прганизација у пбласти сппрта за прпграмскп финансираое оихпве
активнпсти и делатнпсти из јавних прихпда (планираое, реализација,
кпнтрпла)

624.750,12

5

V - Ппдизаое прганизаципнпг и струшнпг капацитета сппртских
прганизација шланица ССАБ – перманентна едукација: прганизација и
кппрдинација струшних расправа и семинара, трибина пп питаоима пд
ппщтег интереса за Град

3.855.599,05

6

VI - Припрема и пбрада ппдатака за категпризације (сппртских
прганизација, сппртских друщтава, изузетни сппртски резултата),
прикупљаое и припрема базе ппдатака

562.422,57

7

VII - Прганизација рада струшних кпмисија, радних тела, Изврщнпг
пдбпра и Скупщтине Сппртскпг савеза Бепграда

2.833.739,78

8

VIII - Прикупљаое ппдатака п пствареним сппртским резултатима на
свим званишним првенственим међунарпдним и дпмаћим такмишеоима;
плимпијским и
паралимпијским играма, светским и еврппским
првенствима, еврплигама, куппвима и државним првенствима

562.422,57

9

IX - Дпдела награда и признаоа за дугпгпдищои рад у сппрту и
сппртскпм стваралащтву (ппјединцима и клубпвима)

2.488.934,64

10

X - Праћеое и примена прпписа из разлишитих пбласти везаних за сппрт
(Закпн п сппрту, Закпн п јавним набавкама, ппрески прпписи,
финансијскп рашунпвпдствени и др.)

1.376.141,12
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11

XI - Технишкп административни ппслпви: прикупљаое и кпмпјутерска
пбрада припремљених материјала (Прпграм, извещтаји, инфпрмације,
кприщћеое и пдржаваое сајта), пријем и завпђеое приспелих
материјала, рад и радни пднпси, технишка прганизација састанака,
пријем странака и др.

1.258.480,48

12

XII - Прганизација манифестација у циљу прпмпције сппрта у граду
Бепграду: щтампа билтена/публикација у пквиру реализације наведене
активнпсти

6.533.469,15

УКУПНП:
НАЗИВ АКТИВНПСТИ
ИНДИРЕКТНИ ТРПЩКПВИ

РБ

1

Градски
БУЧЕТ

Трпщак рада канцеларије

2.845.073,75

УКУПНП ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРПЩКПВИ:

II – ППВЕРЕНИ ППСЛПВИ
Редни
брпј
1

26.449.529,01

НАЗИВ АКТИВНПСТИ

УКУПНП

Ппверени ппслпви пд стране Секретаријата за сппрт и пмладину БГ
УКУПНП:

9.945.478,61
9.945.478,61

III – ППСЕБНИ ПРПГРАМИ
Редни
НАЗИВ АКТИВНПСТИ
брпј
Унапређеое знаоа и инфпрмисанпсти струшоака у сппрту п антидппинг
1
правилима – антидппинг пбразпваое
2
Сппртпм дп културе духа
3
Бепградскп летп
4
Снагпм медија прптив негативних ппјава у сппрту
УКУПНП:
IV – РЕКАПИТУЛАЦИЈА СВИХ ПРПГРАМА У 2019. ГПДИНИ
Редни
НАЗИВ АКТИВНПСТИ
брпј
1
2
3

23.604.455,26

Прпграм ССАБ
Ппверени ппслпви
Ппсебни прпграми

УКУПНП
301.048,04
350.800,00
400.000,00
500.041,04
1.551.889,08
УКУПНП
26.449.529,01
9.945.478,61
1.551.889,08

УКУПНП ППРАВДАНП У 2019. ГПДИНИ: 37.946.896,70
ДПБИЈЕНП ИЗ БУЧЕТА ЗА 2019. ГПДИНУ: 37.930.032,00
На реализацији прпграма ангажпванп је 10 извршилаца из стручне службе ССАБ.
У Бепграду, фебруар 2020. гпдине

СППРТСКИ САВЕЗ БЕПГРАДА
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5.2. Тачка Дневнпг реда
Разматраое и усвајаое Финансијскпг извештаја Сппртскпг
савеза Бепграда за 2019. гпдину – преглед прихпда и расхпда
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ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕЩТАЈ
СППРТСКПГ САВЕЗА БЕПГРАДА ЗА 2019. ГПДИНУ
ПРЕГЛЕД ПРИХПДА И РАСХПДА (извпд из завршнпг рачуна)
Р.бр.
1.

2.
3.
4.
5.
II
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17
18.
19.

СТРУКТУРА

ИЗНПС

I ПРИХПДИ
Секретаријат за сппрт и пмладину

37.930.032,00

1.1 Гпдищои прпграм ССАБ
1.2 Ппверени ппслпви пд стране Секретаријата за сппрт и
пмладину
1.3 Ппсебни прпграми
-Унапређеое знаоа и инфпрмисанпсти струшоака у сппрту
п антидппинг правилима-антидппинг пбразпваое
-Сппртпм дп културе духа
-Бепградскп летп
-Снагпм медија прптив негативних ппјава у сппрту
Шланарине и уписнине Савеза за прганизацију семинара и
саветпваоа
Прихпди пд сппнзпрства за прганизацију манифестација
(Бепградски маратпн)
Прихпдпваое пбавеза из ранијих гпдина (А&WРевизпр
АПР) - коигпвпдственп
Пстали прихпди (дпнација,камате, курсна разлика)
СВЕГА ПРИХПДИ
РАСХПДИ
Зараде и накнаде десетпрп заппслених (брутп)
Хпнпрари струшних лица у реализацији прпграма (брутп)
Прганизација рада канцеларије генералнпг секретара,
Скупщтине и оених тела
Пдржаваое ппслпвнпг прпстпра-канцеларија
Адаптација ппслпвнпг прпстпра-канцеларија
Канцеларијски и други пратећи трпщкпви
ПТТ, интернет, пдржаваое и ажурираое сајта савеза
Коигпвпдствене и банкарске услуге
Ампртизација пснпвних средстава-коигпвпдственп
Електришна енергија и кпмуналне услуге за канцеларију
ЈНМВ медаље и пехари
ЈНМВ превпз
Смещтај и исхрана ушесника
Путни трпщкпви
Закуп пбјекта
Ппрема и реквизити (набавка, изнајмљиваое)
Трпщкпви щтампе и умнпжаваоа
Маркетинг и набавка прппаганднпг материјала
Псталп (таксе-APR, камате, дпнација)
СВЕГА РАСХПДИ
ППЗИТИВНА РАЗЛИКА

26.435.032,00
9.945.000,00

300.000,00
350.000,00
400.000,00
500.000,00
1.043.000,00
1.660.000,00
216.000,00
19.676,88
40.868.708,88
12.822.469,15
5.713.180,57
1.859.191,58
496.135,55
575.476,00
331.473,05
656.930,19
501.825,30
206.103,96
175.740,32
999.774,00
7.949.700,00
486.800,00
561.134,39
644.596,26
664.299,95
1.330.840,00
4.492.341,20
17.271,27
40.485.282,74
383.426,14

НАППМЕНА: У перипду јануар – децембар 2019. гпдине Сппртски савез Бепграда је набавип три
кпмпјутера. Трпщкпви набавке ппреме ће, ампртизацијпм, бити приказани у расхпде.
У Бепграду, фебруар 2020. гпдине

СППРТСКИ САВЕЗ БЕПГРАДА
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5.3. Тачка Дневнпг реда
Разматраое и усвајаое Финансијскпг извештаја
предузећа Сппртски савез - Сппрт трејд за 2019. гпдину –
преглед прихпда и расхпда;
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ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕЩТАЈ
ПРЕДУЗЕЋА СППРТСКИ САВЕЗ - СППРТ ТРЕЈД ЗА 2019. ГПДИНУ
ПРЕГЛЕД ПРИХПДА И РАСХПДА
(извпд из завршнпг рачуна)
Ред.
бр.

СТРУКТУРА

ИЗНПС

I ПРИХПДИ
1.

Пд рашунпвпдственп-коигпвпдствених услуга

2.

Пд прпдаје рпбе – Дневника рада за наставнике
физишкпг васпитаоа
Пд наплаћене пдщтете -изгубљена ппщиљка

324.000,00

СВЕГА ПРИХПДИ

5.413.278,90

Набавна вреднпст прпдате рпбе – Дневника рада
за наставнике физишкпг васпитаоа
Кприщћеое и пдржаваое прпстпра-ГЦФК
Канцеларијски и други пратећи трпщкпви
Пдржаваое кпмпјутерских прпграма и ппреме
Трпщкпви интернета
Претплата на струшну литературу - Параграф
Трпщкпви ппщтарине
Ампртизација пснпвних средстава
Банкарске услуге
Зараде и накнаде петпрп заппслених - брутп
Хпнпрари ангажпваних лица пп угпвпру п делу и
пмладинске задруге - брутп
Псталп - АПР, Привредна кпмпра, дпнације, такси,
камате

129.480,00

3.

5.087.644,90

1.634,00

II РАСХПДИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.

573.039,36
107.761,31
43.500,00
41.040,37
47.575,00
19.768,50
32.569,04
11.507,43
4.179.014,73
163.266,75
17.645,52

СВЕГА РАСХПДИ

5.366.168,01

ППЗИТИВНА РАЗЛИКА

47.110,89

НАППМЕНА: У перипду јануар – децембар 2019. гпдине Сппртски савез - Сппрт Трејд је набавип
канцеларијски намещтај – 6 кпмпда за пптребе канцеларије. Трпщкпви набавке ппреме ће,
ампртизацијпм, бити приказани у расхпде.

Бепград, фебруар 2020. гпдине

СППРТСКИ САВЕЗ – СППРТ ТРЕЈД
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6. Тачка Дневнпг реда
Разматраое и усвајаое Прпграма Сппртскпг савеза Бепграда
за 2020. гпдину кпји се кандидује за финансираое средствима
града Бепграда за 2020. гпдину
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Скупщтина Сппртскпг савеза Бепграда, на пснпву шлана 33. Статута Сппртскпг савеза
Бепграда, на другпј редпвнпј седници пдржанпј 03.03.2020. гпдине дпнпси следећу:

ПДЛУКУ

1. Усваја се Прпграм Сппртскпг савеза Бепграда за 2020. гпдину кпји се кандидује за
финансираое средствима града Бепграда за 2020. гпдину;
2. Пву пдлуку дпставити Секретаријату за сппрт и пмладину града Бепграда.

У Бепграду,
03.03.2020.

Председник
мр Драган Тпмашевић
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Подносилац:

Спортски савез Београда

План за
годину:

2020

Напомена: сваку активност приказати на посебном обрасцу
1. Назив активности:
I - Припрема, израда и усаглашавање Плана и програма гранских спортских савеза, савеза из
области спорта, спортских друштава и других организација чији је предлагач ССАБ, којим се
остварује општи интерес у области спорта у 2020. години
2. Циљеви активности:
Реализација програмских целина из годишњег програма које произилазе из законских обавеза,
реализација активности дефинисаних Уговором о редовним пословима са Секретаријатом за
спорт и омладину, статута и аката Спортског савеза Београда;
Усаглашавање и предлагање годишњих програма гранских спортских савеза, савеза и из
области спорта, спортских друштава и других организација чији је предлагач ССАБ у складу са
Правилником Секретаријата за спорт, Законом о спорту и другим актима
3. Планирани ефекти активности:
Остваривање свих постављених циљева у годишњем програму ССАБ:
стварање добрих предуслова за успостављање система спорта у граду Београда као
јединственог система спорта у Републици Србији; перманетно и континуирано функционисање
савеза; редовно финансирање; унапређење рада спортских организација које реализују
одобрене програме у области спорта; унапређење пословања савеза и усклађивање њиховог
рада са законским прописима; повећање капацитета организација у области спорта
4. Локација (место) и време одржавања активности:
Београд, током целе године
5. Носиоци активности, организатори, односно реализатори и обим њиховог ангажовања:
- Руководилац програма (име, презиме, звање, функција, досадашње искуство):
Никола Пенић, генерални секретар Савеза
Број учесника (укупан број и број по категоријама): 10
Тим који се предлаже за реализацију програма (по функцијама):
- Нина Пековић Савић, самосални саветник у спорту,
- Бојана Милићевић Маринковић, самостални саветник у спорту,
- Јелена Јаковљевић, саветник за економске послове,
- Ивана Лукић, саветник за економске послове
- Славен Радонић, саветник за правне послове
- Тања Тошић, пословни секретар
- Миленко Марић, референт за евиденционо логистичке послове
- Иван Момић, референт за евиденционо логистичке послове
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-

Данијела Бурић, технички секретар

6. Корисници :
Све чланице ССАБ које остварују општи интерес преко ССАБ
7. Потребна материјална средства из буџета града Београда и структура трошкова:
ДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ - ПОЗИЦИЈА
ИЗНОС
Трошкови зарада лица запослених на реализацији програма (бруто зарада)
960.964,21
Хонорари стручних лица у реализацији програма
133.611,68
Смештај и исхрана учесника
Путни трошкови
Закуп објекта
Опрема и реквизити (набавка, изнајмљивање, транспорт)
Трошкови штампе и умножавања
Маркетинг и набавка пропагандног материјала
Пехари, дипломе и медаље
Служба обезбеђења и лекарска служба
Котизације и чланарине
Остало (трошак Скупштине и њених тела)
УКУПНО
1.094.575,89
УКУПНО ДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ

1.094.575,89
Лице овлашћено за заступање

М.П.
Никола Пенић
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Подносилац:

Спортски савез Београда

План за
годину:

2020

Напомена: сваку активност приказати на посебном обрасцу
1. Назив активности:
II - Праћење реализације одобрених програма гранских спортских савеза, савеза из области
спорта, спортских друштава и других организација у области спорта чији је предлагач ССАБ,
на крају реализације програма подношење Извештаја Граду Београду - Секретаријату за спорт
и омладину о остваривању циљева и ефеката програма; припрема евалуације годишњих
програма гранских савеза, савеза из области спорта и спортских друштава реализованих у
2019.години
2. Циљеви активности:
Реализација програмских целина из годишњег програма које произилазе из законских обавеза,
реализација активности из Уговора о редовног годишњем програму потписаним са
Секретаријатом за спор и омладину; програма развоја спорта у граду, статута и аката
Функционисање Спортског савеза Београда, успостављање централне информатичке базе о
основним сегментима спорта, директна размена информација између савеза и других клубова и
удружења. Обрада, класификација,оцењивање, евалуација и подношење извештаја; ревизија.
3. Планирани ефекти активности:
Анализа стања ради остваривања добрих предуслова за успостављање система спорта и
континуираног финансирања
4. Локација (место) и време одржавања активности:
Београд, током целе године
5. Носиоци активности, организатори, односно реализатори и обим њиховог ангажовања:
- Руководилац програма (име, презиме, звање, функција, досадашње искуство):
Никола Пенић, генерални секретар Савеза
- Број учесника (укупан број и број по категоријама): 7
Тим који се предлаже за реализацију програма (по функцијама):
- Нина Пековић Савић, самостални саветник у спорту,
- Бојана Милићевић Маринковић, самостални саветник у спорту,
- Јелена Јаковљевић, саветник за економске послове
- Ивана Лукић, саветник за економске послове
- Славен Радонић, саветник за правне послове
- Тања Тошић, пословни секретар

6. Корисници :
Чланице ССАБ
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7. Потребна материјална средства из буџета града Београда и структура трошкова:
ДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ - ПОЗИЦИЈА
ИЗНОС
Трошкови зарада лица запослених на реализацији програма (бруто зарада)
858.617,84
Хонорари стручних лица у реализацији програма
Смештај и исхрана учесника
Путни трошкови
Закуп објекта
Опрема и реквизити (набавка, изнајмљивање, транспорт)
Трошкови штампе и умножавања
Маркетинг и набавка пропагандног материјала
Пехари, дипломе и медаље
Служба обезбеђења и лекарска служба
Котизације и чланарине
Остало (трошак ревизије)
УКУПНО
858.617,84
УКУПНО ДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ

858.617,84
Лице овлашћено за заступање

М.П.
Никола Пенић
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Подносилац:

Спортски савез Београда

План за
годину:

2020

Напомена: сваку активност приказати на посебном обрасцу
1. Назив активности:
III - Учешће у организацији, праћење и извештавање о манифестацијама од интереса за Град
(велика такмичења, Трофеј Београда, и др.); евалуација на основу достављених извештаја о
реализацији великих такмичења, манифестација и Трофеја Београда реализованих у 2019.
години
2. Циљеви активности:
Праћење реализације програма и јачање капацитета спортских организација за организацију и
реализацију својих годишњих програма; великих такмичења, Трофеја Београда чланица ССАБ
3. Планирани ефекти активности:
Перменентно функционисање савеза; редовно финансирање и унапређење рада спортских
организација; стручна помоћ чланицама ССАБ у организацији великих такмичења и Трофеја
Београда
4. Локација (место) и време одржавања активности:
Београд, током целе године
5. Носиоци активности, организатори, односно реализатори и обим њиховог ангажовања:
- Руководилац програма (име, презиме, звање, функција, досадашње искуство):
Никола Пенић, генерални секретар Савеза
- Број учесника (укупан број и број по категоријама): 8
Тим који се предлаже за реализацију програма (по функцијама):
- Нина Пековић Савић, самостални саветник у спорту,
- Бојана Милићевић Маринковић, самостални саветник у спорту,
- Ново Бојичић, референт за медије
- Дамир Радовић, референт за медије
- Миленко Марић, референт за евиденционо логистичке послове
- Иван Момић, референт за евиденционо логистичке послове
- Оливер Ђаја, референт за медије

6. Корисници :
чланице ССАБ

7. Потребна материјална средства из буџета града Београда и структура трошкова:
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ДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ - ПОЗИЦИЈА
Трошкови зарада лица запослених на реализацији програма (бруто зарада)
Хонорари стручних лица у реализацији програма
Смештај и исхрана учесника
Путни трошкови
Закуп објекта
Опрема и реквизити (набавка, изнајмљивање, транспорт)
Трошкови штампе и умножавања
Маркетинг и набавка пропагандног материјала
Пехари, дипломе и медаље
Служба обезбеђења и лекарска служба
Котизације и чланарине
Остало (трошак по Уговору)
УКУПНО

776.659,57

УКУПНО ДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ

776.659,57

8. Други извори финансирања и износи који се из њих обезбеђују:
ИЗВОР
Сопствени приходи (чланарина, донаторства, спонзорства)
Приходи од суорганизатора
Средства буџета општине
Средства буџета Републике
УКУПНО

ИЗНОС
595.579,53
181.080,04

ИЗНОС

0,00

Лице овлашћено за заступање
М.П.
Никола Пенић
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Подносилац:

Спортски савез Београда

План за
годину:

2020

Напомена: сваку активност приказати на посебном обрасцу
1. Назив активности:
IV - Подизање организационог и стручног капацитета спортских организација чланица ССАБ –
перманентна едукација: организација и координација стручних расправа и семинара, трибина
по питањима од општег интереса за Град
2. Циљеви активности:
Јачање капацитета спортских организација - перманентна едукација спортских стручњака и
стручњака у спорту у циљу унапређења тренажног процеса и спортске праксе пружање стручне
помоћи; усклађивање и примена различитих прописа везаних за спорт; усавршавање стручног
кадра, учествовање на научним скуповима/семинарима/трибинама; штампа публикације
3. Планирани ефекти активности:
Остваривање свих постављених циљева у годишњем програму ССАБ:
стварање добрих предуслова за успостављање система спорта у граду Београда као
јединственог система спорта у Републици Србији; перманетно и континуирано функционисање
савеза; редовно финансирање; унапређење рада спортских организација које реализују
одобрене програме у области спорта; унапређење пословања савеза и усклађивање њиховог
рада са законским прописима; побољшање спортских резултата на бази квалитетнијег
усавршавања спортских стручњака и стручњака у спорту; повећање капацитета организација у
области спорта; организацијом стручних семинара и саветовања едукација свих актера који
учествују у спорту (спортски лекари, тренери, професори физичког васпитања, спортски
радници, па и сами спортисти) и на тај начин унапређење тренажног процеса, спортске
администрације, а самими тим и спорта у целини
4. Локација (место) и време одржавања активности:
Београд, током целе године
5. Носиоци активности, организатори, односно реализатори и обим њиховог ангажовања:
- Руководилац програма (име, презиме, звање, функција, досадашње искуство):
Никола Пенић, генерални секретар Савеза
- Број учесника (укупан број и број по категоријама): 14
Тим који се предлаже за реализацију програма (по функцијама):
- Славен Радонић, саветник за правне послове
- Нина Пековић Савић, самостални саветник у спорту
- Бојана Милићевић Маринковић, самостални саветник у спорту
- Ивана Лукић, саветник за економске послове
- Јелена Јаковљевић, саветник за економске послове
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-

Тања Тошић, пословни секретар
Данијела Бурић, технички секретар
Ново Бојичић, референт за медије
Дамир Радовић, референт за медије
Миленко Марић, референт за евиденционо логистичке послове
Иван Момић, референт за евиденционо логистичке послове
Страхиња Хаџи Стојковић, саветник за правне послове
Оливер Ђаја, референт за медије

6. Корисници :
све чланице ССАБ представници градских општина и други заинтересовани актери из области
спорта
7. Потребна материјална средства из буџета града Београда и структура трошкова:
ДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ - ПОЗИЦИЈА
Трошкови зарада лица запослених на реализацији програма (бруто зарада)
Хонорари стручних лица у реализацији програма
Смештај и исхрана учесника
Путни трошкови
Закуп објекта
Опрема и реквизити (озвучење, лед керани, бина, и сл....) и реквизити изнајмљивање, транспорт
Спортска опрема и реквизити (куповина)
Трошкови штампе и умножавања
Маркетинг и набавка пропагандног материјала
Пехари, дипломе и медаље
Служба обезбеђења и лекарска служба
Котизације и чланарине
Остало (трошак Скупштине и њених тела)
УКУПНО

УКУПНО ДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ

ИЗНОС
2.319.378,98
1.776.712,28
145.000,00
200.000,00
700.000,00
500.000,00
200.000,00
1.000.000,00

6.841.091,26

6.841.091,26

8. Други извори финансирања и износи који се из њих обезбеђују:
ИЗВОР
Сопствени приходи (чланарина, донаторства, спонзорства)
Приходи од суорганизатора
Средства буџета општине
Средства буџета Републике
УКУПНО

ИЗНОС

Лице овлашћено за заступање
М.П.
Никола Пенић
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Подносилац:

Спортски савез Београда

План за
годину:

2020

Напомена: сваку активност приказати на посебном обрасцу
1. Назив активности:
V - Припрема и обрада података за категоризације (спортских организација, спортских
друштава, изузетни спортски резултата), прикупљање и припрема базе података; прикупљање
података о оствареним спортским резултатима на свим званичним првенственим
међународним и домаћим такмичењима; олимпијским и паралимпијским играма, светским и
европским првенствима, евролигама, куповима и државним првенствима; прикупљање и
обрада података у складу са Правилником о ближим условима и критеријумима
стипендирања за спортско усавршавање перспективних и младих талентованих спортиста
аматера; прикупљање и обрада документације спортских клубова чланова гранских савеза у
циљу афирмације жена у спорту у Београду
2. Циљеви активности:
Успостављање централне информатичке базе и директна размена информација; обрада,
класификација,евалуација, подношење извештаја и усклађивање, примена прописа у области
спорта; реализација послова у складу са Уговором о редовним годишњим пословима
потписаним са Секретаријатом за спорт и омладину; реализација активности у складу са
Правилницима Секретаријата за спорт и омладину и припрема документације за остваривање
могућности за награђивање резултата, тренера и спортских организација
3. Планирани ефекти активности:
Остваривање предусловање за несметано функционисање система спорта у граду Београду;
редовно финансирање
4. Локација (место) и време одржавања активности:
Београд, током целе године
5. Носиоци активности, организатори, односно реализатори и обим њиховог ангажовања:
- Руководилац програма (име, презиме, звање, функција, досадашње искуство):
Никола Пенић, генерални секретар Савеза
- Број учесника (укупан број и број по категоријама): 4
Тим који се предлаже за реализацију програма (по функцијама):
- Нина Пековић Савић, самостални саветник у области спорта
- Бојана Милићевић Милићевић, самостални саветник у области спорта
- Тања Тошић, пословни секретар

6. Корисници :
ССАБ , грански спортски савези, спортска друштва и клубови у систему
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7. Потребна материјална средства из буџета града Београда и структура трошкова:
ДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ - ПОЗИЦИЈА
Трошкови зарада лица запослених на реализацији програма (бруто зарада)
Хонорари стручних лица у реализацији програма
Смештај и исхрана учесника
Путни трошкови
Закуп објекта
Опрема и реквизити (набавка, изнајмљивање, транспорт)
Трошкови штампе и умножавања
Маркетинг и набавка пропагандног материјала
Пехари, дипломе и медаље
Служба обезбеђења и лекарска служба
Котизације и чланарине
Остало (навести врсту трошка)
УКУПНО

УКУПНО ДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ

ИЗНОС
491.271,71

491.271,71

491.271,71

8. Други извори финансирања и износи који се из њих обезбеђују:
ИЗВОР
Сопствени приходи (чланарина, донаторства, спонзорства)
Приходи од суорганизатора
Средства буџета општине
Средства буџета Републике
УКУПНО

ИЗНОС

Лице овлашћено за заступање
М.П.
Никола Пенић
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Подносилац:

Спортски савез Београда

План за
годину:

2020

Напомена: сваку активност приказати на посебном обрасцу
1. Назив активности:
VI - Организација рада Скупштине, Извршног одбора, радних тела Спортског савеза Београда,
укључујући и стручних комисија: Комисија за категоризацију, Комисија за програм и
финансије, Комисија за врхунске спортске манифестације и такмичења од интереса за Град,
Комисија за жене, спорт и окружење, Комисија за рекреативни спорт, Комисија за
међуградску, међународну сарадњу и медије, Здравствена комисија, Комисија за
категоризацију клубова на територији града Београда који остварују изузетне спортске
резултате у олимпијским и параолимпијским спортовима, Комисија за школски спорт,
Статутарно-правна комисија, Комисија за доделу награда и признања, Комисија за сакупљање
и очување историјске грађе београдског спорта, Комисија за спортске објекте и инвестиције,
Комисија за стручни рад у спорту
2. Циљеви активности:
Реализација програмских целина из годишњег програма које произилазе из законских обавеза и
Уговора потписаним са Секретаријатом за спорт и омладину о редовном годишњем програму;
разматрање, усвајање, обрада и припрема стручних материјала и програма на стручним
комисијама ССАБ и коначно усвајање на извршним телима Спортског савеза Београда
3. Планирани ефекти активности:
Остваривање свих постављених циљева у годишњем програму ССАБ:
стварање добрих предуслова за успостављање система спорта у граду Београда као
јединственог система спорта у Републици Србији; перманетно и континуирано функционисање
савеза; редовно финансирање; унапређење рада спортских организација које реализују
одобрене програме у области спорта; унапређење пословања савеза и усклађивање њиховог
рада са законским прописима; побољшање спортских резултата на бази квалитетнијег
усавршавања спортских стручњака и стручњака у спорту; повећање капацитета организација у
области спорта; усклађивање свих послова са Првилницима Града и ССАБ
4. Локација (место) и време одржавања активности:
Београд, током целе године
5. Носиоци активности, организатори, односно реализатори и обим њиховог ангажовања:
- Руководилац програма (име, презиме, звање, функција, досадашње искуство):
Никола Пенић, генерални секретар Савеза
- Број учесника (укупан број и број по категоријама): 14
Тим који се предлаже за реализацију програма (по функцијама):
- Нина Пековић Савић, самостални саветник у спорту
- Бојана Милићевић Маринковић, самостални саветник у спорту
- Славен Радонић, саветник за правне послове
- Јелена Јаковљевић, саветник за економске послове
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- Данијела Бурић, технички секретар
- Тања Тошић, пословни секретар
- Ивана Лукић, саветник за економске послове
- Дамир Радовић, референт за медије
- Миленко Марић, референт евиденционо логистичке послове
- Иван Момић, референт евиденционо логистичке послове
- Страхиња Хаџи Стојковић, саветник за правне послове
- Ново Бојичић, референт за медије
- Оливер Ђаја, референт за медије
6. Корисници :
ССАБ, његове чланице и сви клубови, чланице градских гранских савеза
7. Потребна материјална средства из буџета града Београда и структура трошкова:
ДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ - ПОЗИЦИЈА
ИЗНОС
Трошкови зарада лица запослених на реализацији програма (бруто зарада)
1.159.689,49
Хонорари стручних лица у реализацији програма
770.953,46
Смештај и исхрана учесника
150.000,00
Путни трошкови
150.000,00
Закуп објекта
Опрема и реквизити (набавка, изнајмљивање, транспорт)
Трошкови штампе и умножавања
250.000,00
Маркетинг и набавка пропагандног материјала
200.000,00
Пехари, дипломе и медаље
Служба обезбеђења и лекарска служба
Котизације и чланарине
Остало (трошак Скупштине и њених тела)
УКУПНО
2.680.642,95
УКУПНО ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ

2.680.642,95

8. Други извори финансирања и износи који се из њих обезбеђују:
ИЗВОР
Сопствени приходи (чланарина, донаторства, спонзорства)
Приходи од суорганизатора
Средства буџета општине
Средства буџета Републике
УКУПНО

ИЗНОС

Лице овлашћено за заступање
М.П.
Никола Пенић
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Подносилац:

Спортски савез Београда

План за
годину:

2020

Напомена: сваку активност приказати на посебном обрасцу
1. Назив активности:
VII - Додела награда и признања за дугогодишњи рад у спорту и спортском стваралаштву
(појединцима и клубовима)
2. Циљеви активности:
Промоција и афирмација рада и резултата спортских институција; организација; спортских
стручњака и спортиста кроз награђивање за дугогодишњи рад и остварене резултате
спортским стручњацима и организацијама
3. Планирани ефекти активности:
Стимулисања остваривања још бољих спортских резултата
4. Локација (место) и време одржавања активности:
Београд, крајем године
5. Носиоци активности, организатори, односно реализатори и обим њиховог ангажовања:
- Руководилац програма (име, презиме, звање, функција, досадашње искуство):
Никола Пенић, генерални секретар Савеза
- Број учесника (укупан број и број по категоријама): 14
Тим који се предлаже за реализацију програма (по функцијама):
- Нина Пековић Савић, самостални саветник у спорту
- Бојана Милићевић Маринковић, самостални саветник у спорту
- Славен Радонић, саветник за правне послове
- Јелена Јаковљевић, саветник за економске послове
- Данијела Бурић, технички секретар
- Тања Тошић, пословни секретар
- Ивана Лукић, саветник за економске послове
- Дамир Радовић, референт за медије
- Миленко Марић, референт за евиденционо логистичке послове
- Иван Момић, референт за евиденционо логистичке послове
- Страхиња Хаџи Стојковић, саветник за економске послове
- Ново Бојичић, референт за медије
- Оливер Ђаја, референт за медије
6. Корисници :
Секретаријат за спорт и омладину, чланице ССАБ, спортски стручњаци и клубови у систему
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7. Потребна материјална средства из буџета града Београда и структура трошкова:
ДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ - ПОЗИЦИЈА
ИЗНОС
Трошкови зарада лица запослених на реализацији програма (бруто зарада)
1.159.689,49
Хонорари стручних лица у реализацији програма
370.953,46
Смештај и исхрана учесника
150.000,00
Путни трошкови
Закуп објекта
Опрема и реквизити (набавка, изнајмљивање, транспорт)
Трошкови штампе и умножавања
Маркетинг и набавка пропагандног материјала
Пехари, дипломе и медаље
Служба обезбеђења и лекарска служба
Котизације и чланарине
Остало (награде и признања ССАБ)
УКУПНО
1.680.642,95

УКУПНО ДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ

1.680.642,95

8. Други извори финансирања и износи који се из њих обезбеђују:
ИЗВОР
Сопствени приходи (чланарина, донаторства, спонзорства)
Приходи од суорганизатора
Средства буџета општине
Средства буџета Републике
УКУПНО

ИЗНОС

Лице овлашћено за заступање
М.П.
Никола Пенић
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Подносилац:

Спортски савез Београда

План за
годину:

2020

Напомена: сваку активност приказати на посебном обрасцу
1. Назив активности:
VIII - Праћење и примена прописа из различитих области везаних за спорт (Закон о спорту,
Закон о јавним набавкама, порески прописи, финансијско рачуноводствени и др.)
2. Циљеви активности:
Усклађивање и примена прописа из различитих области везаних за спорт
3. Планирани ефекти активности:
Функционисање у складу са позитивно правним прописима
4. Локација (место) и време одржавања активности:
Београд, током целе године
5. Носиоци активности, организатори, односно реализатори и обим њиховог ангажовања:
- Руководилац програма (име, презиме, звање, функција, досадашње искуство):
Никола Пенић, генерални секретар Савеза
-

Број учесника (укупан број и број по категоријама): 9

Тим који се предлаже за реализацију програма (по функцијама):
- Славен Радонић, саветник за правне послове
- Страхиња Хаџи Стојковић, саветник за правне послове
- Јелена Јаковљевић, саветник за економске послове
- Ивана Лукић, саветник за економске послове
- Тања Тошић, пословни секретар
- Иван Момић, референт за евиденционо логистичке послове
- Миленко Марић, референт за евиденционо логистичке послове
- Данијела Бурић, технички секретар

6. Корисници :
ССАБ и његове чланице
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7. Потребна материјална средства из буџета града Београда и структура трошкова:
ДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ - ПОЗИЦИЈА
ИЗНОС
Трошкови зарада лица запослених на реализацији програма (бруто зарада)
714.044,90
Хонорари стручних лица у реализацији програма
323.485,10
Смештај и исхрана учесника
Путни трошкови
Закуп објекта
Опрема и реквизити (набавка, изнајмљивање, транспорт)
Трошкови штампе и умножавања
Маркетинг и набавка пропагандног материјала
Пехари, дипломе и медаље
Служба обезбеђења и лекарска служба
Котизације и чланарине
Остало (навести врсту трошка)
УКУПНО
1.037.530,00

УКУПНО ДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ

1.037.530,00

8. Други извори финансирања и износи који се из њих обезбеђују:
ИЗВОР
Сопствени приходи (чланарина, донаторства, спонзорства)
Приходи од суорганизатора
Средства буџета општине
Средства буџета Републике
УКУПНО

ИЗНОС

Лице овлашћено за заступање
М.П.
Никола Пенић
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Подносилац:

Спортски савез Београда

План за
годину:

2020

Напомена: сваку активност приказати на посебном обрасцу
1. Назив активности:
IX - Техничко административни послови: прикупљање и компјутерска обрада припремљених
материјала (Програм, извештаји, информације, коришћење и одржавање сајта), пријем и
завођење приспелих материјала, рад и радни односи, техничка организација састанака, пријем
странака и др.
2. Циљеви активности:
Функционисање целокупног пословања Спортског савеза Београда
3. Планирани ефекти активности:
Перманетно и квалитетно пословање Спортског савеза Београда
4. Локација (место) и време одржавања активности:
Београд, током целе године
5. Носиоци активности, организатори, односно реализатори и обим њиховог ангажовања:
- Руководилац програма (име, презиме, звање, функција, досадашње искуство):
Никола Пенић, генерални секретар Савеза
-

Број учесника (укупан број и број по категоријама): 10

Тим који се предлаже за реализацију програма (по функцијама):
- Тања Тошић, пословни секретар
- Јелена Јаковљевић, саветник за економске послове
- Ивана Лукић, саветник за економске послове
- Данијела Бурић, технички секретар
- Миленко Марић, референт за евиденционо логистичке послове
- Иван Момић, референт за евиденционо логистичке послове
- Дамир Радовић, референт за медије
- Ново Бојичић, референт за медије
- Оливер Ђаја, референт за медије
6. Корисници :
ССАБ и његове чланице
7. Потребна материјална средства из буџета града Београда и структура трошкова:
ДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ - ПОЗИЦИЈА
Трошкови зарада лица запослених на реализацији програма (бруто зарада)
Хонорари стручних лица у реализацији програма
Смештај и исхрана учесника
Путни трошкови

ИЗНОС
761.575,17
181.080,04
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Закуп објекта
Опрема и реквизити (набавка, изнајмљивање, транспорт)
Трошкови штампе и умножавања
Маркетинг и набавка пропагандног материјала
Пехари, дипломе и медаље
Служба обезбеђења и лекарска служба
Котизације и чланарине
Остало (трошак Скупштине и њених тела)
УКУПНО

942.655,21

УКУПНО ДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ

942.655,21

8. Други извори финансирања и износи који се из њих обезбеђују:
ИЗВОР
Сопствени приходи (чланарина, донаторства, спонзорства)
Приходи од суорганизатора
Средства буџета општине
Средства буџета Републике
УКУПНО

ИЗНОС

Лице овлашћено за заступање
М.П.
Никола Пенић
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Подносилац:

Спортски савез Београда

План за
годину:

2020

Напомена: сваку активност приказати на посебном обрасцу
1. Назив активности:
X - Организација годишње свечананости; медијска промоција активности свих чланица ССАБ
и Секретаријата за спорт и омладину путем штампаних медија „БГ ПОБЕДНИК“; формирање
радних група за прикупљање историјске грађе за очување и промоцију спортских резултата
београдских спортиста, као и промоције града Београда као спортске престонице.
2. Циљеви активности:
Промоција и афирмација рада спортских институција града Београда
3. Планирани ефекти активности:
Представљање Секретаријата за спорт и омладину кроз web портал са базом података, као и
кроз интерактивну web апликацију, акције, промоције, пројекте Секретаријата, заједно са
радом Спортског савеза Београда што чини доступним свим заинтересованим спортистима,
спортским радницима, спортским рекреативцима и грађанству; промоција Савеза на
друштвеним мрежама.
4. Локација (место) и време одржавања активности:
Београд, током целе године
5. Носиоци активности, организатори, односно реализатори и обим њиховог ангажовања:
- Руководилац програма (име, презиме, звање, функција, досадашње искуство):
Никола Пенић, генерални секретар Савеза
-

Број учесника (укупан број и број по категоријама): 17

Тим који се предлаже за реализацију програма (по функцијама):
- Нина Пековић Савић, самостални саветник у спорту
- Бојана Милићевић Маринковић, самостални саветник у спорту
- Јелена Јаковљевић, саветник за економске послове
- Ивана Лукић, саветник за економске послове
- Тања Тошић, пословни секретар
- Миленко Марић, референт за евиденционо логистичке послове
- Иван Момић, референт за евиденционо логистичке послове
- Ново Бојичић, референт за медије
- Дамир Радовић, референт за медије
- Оливер Ђаја, референт за медије
- Страхиња Хаџи Стојковић, саветник за правне послове
- Данијела Бурић, технички секретар
- Милош Марковић, референт за евиденционе и логистичке послове,
- Зорана Стакић, представљање савеза у медијима,
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-

Дејан Стевовић, представљање савеза у медијима
Влада Крстивојевић, саветник за међународну сарадњу

6. Корисници :
Секретаријат за спорт и омладину, ССАБ и институције на нивоу града Београда
7. Потребна материјална средства из буџета града Београда и структура трошкова:
ДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ - ПОЗИЦИЈА
ИЗНОС
Трошкови зарада лица запослених на реализацији програма (бруто зарада)
1.008.494,48
Хонорари стручних лица у реализацији програма
1.393.557,38
Смештај и исхрана учесника
Путни трошкови
Закуп објекта
Опрема и реквизити (набавка, изнајмљивање, транспорт)
Трошкови штампе и умножавања
155.000,00
Маркетинг и набавка пропагандног материјала
250.000,00
Пехари, дипломе и медаље
Служба обезбеђења и лекарска служба
Котизације и чланарине
Остало (трошак по Уговору)
УКУПНО
2.807.051,86
УКУПНО ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ

2.807.051,86

8. Други извори финансирања и износи који се из њих обезбеђују:
ИЗВОР
Сопствени приходи (чланарина, донаторства, спонзорства)
Приходи од суорганизатора
Средства буџета општине
Средства буџета Републике
УКУПНО

ИЗНОС

0,00

Лице овлашћено за заступање
М.П.
Никола Пенић
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Подносилац:

Спортски савез Београда

План за
годину:

2020

Напомена: сваку активност приказати на посебном обрасцу
1. Назив активности:
XI - Унапређење система спорта кроз подизање капацитета општинских спортских савеза за
укључивање спортских организација и клубова из спортских грана и области спорта, преко
којих се остварује општи интерес у области спорта у граду Београду
2. Циљеви активности:
Оснаживање чланица Спортског савеза Београда, односно територијалних (општинских) савеза
и тиме успостављање пирамидалног система спорта са циљем праћења, контроле и рада свих
спортских организација са територије града Београда.
Интеграција свих спортских субјеката у општинске спортске савезе се односи на: стварање
базе активних клубова са територије београдских општина који су у систему спорта односно
чланови градских и националних савеза; учлањење свих клубова у њихове територијалне
спортске савезе и самим тим јачање територијалних (општинских) савеза; успостављање
система и помоћ београдским клубовима за јачање, остваривање права на суфинансирање
њихових активности преко територијалних (општинских) савеза односно градске општине
путем јавних позива, редовног годишњег финансирања и др.
3. Планирани ефекти активности:
Континуирано праћење, анализе рада и функционисања спортских организација у Београду
4. Локација (место) и време одржавања активности:
Београд, током целе године
5. Носиоци активности, организатори, односно реализатори и обим њиховог ангажовања:
- Руководилац програма (име, презиме, звање, функција, досадашње искуство):
Никола Пенић, генерални секретар Савеза
- Број учесника (укупан број и број по категоријама): 7
Тим који се предлаже за реализацију програма (по функцијама):
- Нина Пековић Савић, самостални саветник у спорту
- Бојана Милићевић Маринковић, самостални саветник у спорту
- Славен Радонић, саветник за правне послове
- Јелена Јаковљевић, саветник за економске послове
- Ивана Лукић, саветник за економске послове
- Тања Тошић, пословни секретар

6. Корисници :
Спортски савез Београда и чланице
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7. Потребна материјална средства из буџета града Београда и структура трошкова:
ДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ - ПОЗИЦИЈА
ИЗНОС
Трошкови зарада лица запослених на реализацији програма (бруто зарада)
858.617,84
Хонорари стручних лица у реализацији програма
Смештај и исхрана учесника
Путни трошкови
Закуп објекта
Опрема и реквизити (набавка, изнајмљивање, транспорт)
Трошкови штампе и умножавања
Маркетинг и набавка пропагандног материјала
500.000,00
Пехари, дипломе и медаље
Служба обезбеђења и лекарска служба
Котизације и чланарине
Остало (навести врсту трошка)
УКУПНО
1.358.617,84

УКУПНО ДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ

1.358.617,84

8. Други извори финансирања и износи који се из њих обезбеђују:
ИЗВОР
Сопствени приходи (чланарина, донаторства, спонзорства)
Приходи од суорганизатора
Средства буџета општине
Средства буџета Републике
УКУПНО

ИЗНОС

Лице овлашћено за заступање
М.П.
Никола Пенић
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Подносилац:

Спортски савез Београда

План за
годину:

2020

Напомена: сваку активност приказати на посебном обрасцу
1. Назив активности:
XII - ССАБ издаваштво: штампа годишњег Aлманаха, билтена и публикација у оквиру
упознавања јавности са реализацијом програмских активности ССАБ
2. Циљеви активности:
Промоција рада Спортског савеза Београда и спортских институција града Београда,
упознавање јавности са активностима Спортског савеза Београда; ширење информације о
оствареним резултатима београдских спортиста на свим такмичарским нивоима кроз Алманах,
билтене остале публикације Савеза. Све публикације ССАБ су регистроване у Народној
библиотеци Србије и заведене под јединственим бројем.
3. Планирани ефекти активности:
Упознавање јавности са активностима о резултатима београдских спортиста на европским и
светским првенствима, Олимпијским играма, као и на осталим градским, међуградским и
међународним првенствима. Упознавање јавности са активностима у медицинској едукацији,
публиковање свих предавања.
4. Локација (место) и време одржавања активности:
Београд, током целе године
5. Носиоци активности, организатори, односно реализатори и обим њиховог ангажовања:
- Руководилац програма (име, презиме, звање, функција, досадашње искуство):
Никола Пенић, генерални секретар Савеза
-

Број учесника (укупан број и број по категоријама): 13

Тим који се предлаже за реализацију програма (по функцијама):
- Нина Пековић Савић, самостални саветник у спорту,
- Бојана Милићевић Маринковић, самостални саветник у спорту,
- Славен Радонић, саветник за правне послове,
- Јелена Јаковљевић, референт за економске послове,
- Данијела Бурић, технички секретар,
- Тања Тошић, пословни секретар,
- Ивана Лукић, референт за економске послове,
- Дамир Радовић, референт за медије,
- Миленко Марић, референт за евиденционе и логистичке послове,
- Иван Момић, референт за евиденционо логистичке послове
- Ново Бојичић, референт за медије,
- Оливер Ђаја, референт за евиденционе и логистичке послове.
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6. Корисници :
Секретаријат за спорт и омладину, ССАБ и институције на нивоу града Београда
7. Потребна материјална средства из буџета града Београда и структура трошкова:
ДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ - ПОЗИЦИЈА
ИЗНОС
Трошкови зарада лица запослених на реализацији програма (бруто зарада)
1.159.689,49
Хонорари стручних лица у реализацији програма
370.953,44
Смештај и исхрана учесника
Путни трошкови
Закуп објекта
Опрема и реквизити (набавка, изнајмљивање, транспорт)
Трошкови штампе и умножавања
200.000,00
Маркетинг и набавка пропагандног материјала
700.000,00
Пехари, дипломе и медаље
Служба обезбеђења и лекарска служба
Котизације и чланарине
Остало (трошак по Уговору)
УКУПНО
2.430.642,93
УКУПНО ДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ

2.430.642,93

8. Други извори финансирања и износи који се из њих обезбеђују:
ИЗВОР
Сопствени приходи (чланарина, донаторства, спонзорства)
Приходи од суорганизатора
Средства буџета општине
Средства буџета Републике
УКУПНО

ИЗНОС

0,00

Лице овлашћено за заступање
М.П.
Никола Пенић
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Подносилац:

Спортски савез Београда

План за
годину:

2020

Напомена: сваку активност приказати на посебном обрасцу
1. Назив активности:
XIII - Набавка пехара и медаља за потребе за потребе организације такмичења „Трофеј
Београда“ у 2020. години
2. Циљеви активности:
ЈНМВ - набавка добара - медаље и пехари за потребе организације такмичења „Трофеј
Београда“ у 2020. години, у складу са Уговором о учешћу града Београда у финансирању
Програма - стручних послова у области спортa, које сагласно Закону о спорту, обавља
Спортски савез Београда за 2020. годину
3. Планирани ефекти активности:
Унапређење организације церемонијалног дела такмичења „Трофеј Београда“ у 2020. години за
гранске савезе, чланице ССАБ чија су такмичења суфинансирана средствима градског буџета
за 2020. годину
4. Локација (место) и време одржавања активности:
Београд, током целе године
5. Носиоци активности, организатори, односно реализатори и обим њиховог ангажовања:
- Руководилац програма (име, презиме, звање, функција, досадашње искуство):
Никола Пенић, генерални секретар Савеза
- Број учесника (укупан број и број по категоријама): 8
Тим који се предлаже за реализацију програма (по функцијама):
- Славен Радонић, саветник за правне послове
- Нина Пековић Савић, самостални саветник у спорту
- Бојана Милићевић Маринковић, самостални саветник у спорту
- Јелена Јаковљевић, саветник за економске послове
- Ивана Лукић, саветник за економске послове
- Тања Тошић, пословни секретар
- Данијела Бурић, технички секретар
6. Корисници :
Секретаријат за спорт и омладину, ССАБ и институције на нивоу града Београда
7. Потребна материјална средства из буџета града Београда и структура трошкова:
ДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ - ПОЗИЦИЈА
Трошкови зарада лица запослених на реализацији програма (бруто зарада)

ИЗНОС
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Хонорари стручних лица у реализацији програма
Смештај и исхрана учесника
Путни трошкови
Закуп објекта
Опрема и реквизити (набавка, изнајмљивање, транспорт) ЈНМВ
Трошкови штампе и умножавања
Маркетинг и набавка пропагандног материјала
Пехари, дипломе и медаље
Служба обезбеђења и лекарска служба
Котизације и чланарине
Остало (трошак по Уговору)
УКУПНО

955.000,00

УКУПНО ДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ

955.000,00

8. Други извори финансирања и износи који се из њих обезбеђују:
ИЗВОР
Сопствени приходи (чланарина, донаторства, спонзорства)
Приходи од суорганизатора
Средства буџета општине
Средства буџета Републике
УКУПНО

955.000,00

ИЗНОС

0,00

Лице овлашћено за заступање
М.П.
Никола Пенић
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Подносилац:

Спортски савез Београда

План за
годину:

2020

Напомена: сваку активност приказати на посебном обрасцу
1. Назив активности:
XIV - Промоција и афирмација рада спортских институција
2. Циљеви активности:
Промоција и афирмација рада спортских институција на нивоу града Београда, са посебним
освртом на значај послова Секретаријата за спорт и омладину, Спортског савеза Београда и
других спортских организација на територији града Београда у 2020. години;
3. Планирани ефекти активности:
Омасовљавање спорта; промоција свих спортских грана и дисциплина; анимирање најмлађих
узрасних категорија и укључивање у бављење спортом, а самим тим и омасовљавање чланства
спортских организација; укључивање најстарије популације у бављење спортом.
Унапређење рада спортских институција у граду Београду и повећање видљивости
Секретаријата за спорт и омладину града Београда и Спортског савеза Београда; промоција
спортских догађаја под покровитељством Града;
4. Локација (место) и време одржавања активности:
Београд, током целе године
5. Носиоци активности, организатори, односно реализатори и обим њиховог ангажовања:
- Руководилац програма (име, презиме, звање, функција, досадашње искуство):
Никола Пенић, генерални секретар Савеза
- Број учесника (укупан број и број по категоријама): 15
Тим који се предлаже за реализацију програма (по функцијама):
- Славен Радонић, саветник за правне послове
- Нина Пековић Савић, самостални саветник у спорту
- Бојана Милићевић Маринковић, самостални саветник у спорту
- Јелена Јаковљевић, саветник за економске послове
- Ивана Лукић, саветник за економске послове
- Тања Тошић, пословни секретар
- Миленко Марић, референт за евиденционо логистичке послове
- Иван Момић, референт за евиденционо логистичке послове
- Ново Бојичић, референт за медије
- Дамир Радовић, референт за медије
- Оливер Ђаја, референт за медије
- Страхиња Хаџи Стојковић, саветник за правне послове
- Данијела Бурић, технички секретар
- Влада Крстивојевић, саветник за међународну сарадњу
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6. Корисници :
Секретаријат за спорт и омладину, ССАБ и институције на нивоу града Београда
7. Потребна материјална средства из буџета града Београда и структура трошкова:
ДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ - ПОЗИЦИЈА
ИЗНОС
Трошкови зарада лица запослених на реализацији програма (бруто зарада)
Хонорари стручних лица у реализацији програма
650.000,00
Смештај и исхрана учесника
100.000,00
Путни трошкови
150.000,00
Закуп објекта
150.000,00
Опрема и реквизити (набавка, изнајмљивање, транспорт)
300.000,00
Трошкови штампе и умножавања
195.000,00
Маркетинг и набавка пропагандног материјала
300.000,00
Пехари, дипломе и медаље
Служба обезбеђења и лекарска служба
Котизације и чланарине
Остало (трошак по Уговору)
УКУПНО
1.845.000,00
УКУПНО ДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ

1.845.000,00

8. Други извори финансирања и износи који се из њих обезбеђују:
ИЗВОР
Сопствени приходи (чланарина, донаторства, спонзорства)
Приходи од суорганизатора
Средства буџета општине
Средства буџета Републике
УКУПНО

ИЗНОС

0,00

Лице овлашћено за заступање
М.П.
Никола Пенић
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Подносилац:

Спортски савез Београда

План за
годину:

2020

Напомена: сваку активност приказати на посебном обрасцу
1. Назив активности:
XV - Презентовање Спортског савеза Београда на Дечјем сајму 2020. године
2. Циљеви активности:
Презентација и приказ спортских грана на Дечјем сајму 2020. године. Популаризација
спортских активности међу најмлађима. Помоћ родитељима у одабиру спортских активности
за своје малишане. Развијање атлетског духа, промовисање здравог живота, подстрек деци на
бављење спортом.
3. Планирани ефекти активности:
Здрава популација - здрав народ, здраво бављење спортом и учествовање на такмичењима;
афирмисање спорта у Граду и Секретаријата за спорт и омлаину града Београда.
4. Локација (место) и време одржавања активности:
Београд, током целе године
5. Носиоци активности, организатори, односно реализатори и обим њиховог ангажовања:
- Руководилац програма (име, презиме, звање, функција, досадашње искуство):
Никола Пенић, генерални секретар Савеза
- Број учесника (укупан број и број по категоријама): 15
Тим који се предлаже за реализацију програма (по функцијама):
- Славен Радонић, саветник за правне послове
- Нина Пековић Савић, самостални саветник у спорту
- Бојана Милићевић Маринковић, самостални саветник у спорту
- Јелена Јаковљевић, саветник за економске послове
- Ивана Лукић, саветник за економске послове
- Тања Тошић, пословни секретар
- Миленко Марић, референт за евиденционо логистичке послове
- Иван Момић, референт за евиденционо логистичке послове
- Ново Бојичић, референт за медије
- Дамир Радовић, референт за медије
- Оливер Ђаја, референт за медије
- Страхиња Хаџи Стојковић, саветник за правне послове
- Данијела Бурић, технички секретар
- Влада Крстивојевић, саветник за међународну сарадњу
6. Корисници :
Секретаријат за спорт и омладину, ССАБ и институције на нивоу града Београда
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7. Потребна материјална средства из буџета града Београда и структура трошкова:
ДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ - ПОЗИЦИЈА
Трошкови зарада лица запослених на реализацији програма (бруто зарада)
Хонорари стручних лица у реализацији програма
Смештај и исхрана учесника
Путни трошкови
Закуп објекта
Опрема и реквизити (набавка, изнајмљивање, транспорт)
Трошкови штампе и умножавања
Маркетинг и набавка пропагандног материјала
Пехари, дипломе и медаље
Служба обезбеђења и лекарска служба
Котизације и чланарине
Остало (трошак по Спецификацији)
УКУПНО

УКУПНО ДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ

ИЗНОС
150.000,00
50.000,00
200.000,00

400.000,00

400.000,00

8. Други извори финансирања и износи који се из њих обезбеђују:
ИЗВОР
Сопствени приходи (чланарина, донаторства, спонзорства)
Приходи од суорганизатора
Средства буџета општине
Средства буџета Републике
УКУПНО

ИЗНОС

0,00

Лице овлашћено за заступање
М.П.
Никола Пенић
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Подносилац:

Спортски савез Београда

План за
годину:

2020

Напомена: сваку активност приказати на посебном обрасцу
1. Назив активности:
XVI - Презентовање Спортског савеза Београда на Сајму фитнеса -Белфис 2020. године
2. Циљеви активности:
Промоција активности Спортског савеза Београда и Секретаријата за спорт и омладину града
Београда, на сајму фитнеса.
3. Планирани ефекти активности:
Сајам фитнеса - Белфис 2020. не промовише само фитнес и рекреацију, већ здрав живот. Здрав
појединац, здраво окружење, здрава нација. Ово осликава главну идеју Спортског савеза
Београда, да се кроз укључивање људи свих узрасних категорија у рекреативни спорт, повећа
здравље и добробит комплетне нације. Планирани ефекат ове активности је укључивање 50%
више вежбача у рекреативни спорт.
4. Локација (место) и време одржавања активности:
Београд, током целе године
5. Носиоци активности, организатори, односно реализатори и обим њиховог ангажовања:
- Руководилац програма (име, презиме, звање, функција, досадашње искуство):
Никола Пенић, генерални секретар Савеза
- Број учесника (укупан број и број по категоријама): 15
Тим који се предлаже за реализацију програма (по функцијама):
- Славен Радонић, саветник за правне послове
- Нина Пековић Савић, самостални саветник у спорту
- Бојана Милићевић Маринковић, самостални саветник у спорту
- Јелена Јаковљевић, саветник за економске послове
- Ивана Лукић, саветник за економске послове
- Тања Тошић, пословни секретар
- Миленко Марић, референт за евиденционо логистичке послове
- Иван Момић, референт за евиденционо логистичке послове
- Ново Бојичић, референт за медије
- Дамир Радовић, референт за медије
- Оливер Ђаја, референт за медије
- Страхиња Хаџи Стојковић, саветник за правне послове
- Данијела Бурић, технички секретар
- Влада Крстивојевић, саветник за међународну сарадњу
6. Корисници :
Секретаријат за спорт и омладину, ССАБ и институције на нивоу града Београда
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7. Потребна материјална средства из буџета града Београда и структура трошкова:
ДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ - ПОЗИЦИЈА
Трошкови зарада лица запослених на реализацији програма (бруто зарада)
Хонорари стручних лица у реализацији програма
Смештај и исхрана учесника
Путни трошкови
Закуп објекта
Опрема и реквизити (набавка, изнајмљивање, транспорт)
Трошкови штампе и умножавања
Маркетинг и набавка пропагандног материјала
Пехари, дипломе и медаље
Служба обезбеђења и лекарска служба
Котизације и чланарине
Остало (трошак по Спецификацији)
УКУПНО

УКУПНО ДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ

ИЗНОС
150.000,00
50.000,00
200.000,00

400.000,00

400.000,00

8. Други извори финансирања и износи који се из њих обезбеђују:
ИЗВОР
Сопствени приходи (чланарина, донаторства, спонзорства)
Приходи од суорганизатора
Средства буџета општине
Средства буџета Републике
УКУПНО

ИЗНОС

0,00

Лице овлашћено за заступање
М.П.
Никола Пенић
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Подносилац:

План за
годину:

Спортски савез Београда

2020

Потребна материјална средства из буџета града Београда и структура трошкова
Плата и/или хонорар стручних лица (секретар, стручни
сарадник) који не учествују у директној реализацији програма:
Закуп пословног простора - канцеларија:
Одржавање пословног простора - канцеларија
Канцеларијски и други пратећи материјални трошкови:
ПТТ, интернет, oдржавање и ажурирање сајта савеза:
Набавка телефона, факса, штампача, компјутера:
Књиговодсвене услуге и банкарске услуге:
Електрична енергија и комуналне услуге за канцеларију:
Остало:
Укупно:

700.000,00
536.500,00
723.000,00
500.000,00
740.500,00
200.000,00
3.400.000,00

Напомена:
Tрошкови за рад канцеларије савеза могу бити максимално у износу 15% од укупно
планираних средстава намењених основном програму.

Лице овлашћено за заступање
М.П.
Никола Пенић

Страна 81 пд 95
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СПОРТСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА - УКУПНИ ТРОШКОВИ ЗА 2020. годину
РБ ДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ / НАЗИВ АКТИВНОСТИ:

Градски
БУЏЕТ

1

I
Припрема, израда и усаглашавање Плана и програма гранских спортских
савеза, савеза из области спорта, спортских друштава и других организација чији
1.094.575,89
је предлагач ССАБ, којим се остварује општи интерес у области спорта у 2020.
години

2

II Праћење реализације одобрених програма гранских спортских савеза, савеза из
области спорта, спортских друштава и других организација у области спорта чији је
предлагач ССАБ, на крају реализације програма подношење Извештаја Граду
858.617,84
Београду - Секретаријату за спорт и омладину о остваривању циљева и ефеката
програма; припрема евалуације годишњих програма гранских савеза, савеза из
области спорта и спортских друштава реализованих у 2019. години

3

III
Учешће у организацији, праћење и извештавање о манифестацијама од
интереса за Град (велика такмичења, Трофеј Београда, и др.); евалуација на основу
776.659,57
достављених извештаја о реализацији великих такмичења, манифестација и
Трофеја Београда реализованих у 2019. години

4

IV Подизање организационог и стручног капацитета спортских организација
чланица ССАБ – перманентна едукација: организација и координација стручних 6.841.091,26
расправа и семинара, трибина по питањима од општег интереса за Град

5

V
Припрема и обрада података за категоризације (спортских организација,
спортских друштава, изузетни спортски резултата), прикупљање и припрема базе
података; прикупљање података о оствареним спортским резултатима на свим
званичним првенственим међународним и домаћим такмичењима; олимпијским и
паралимпијским играма, светским и европским првенствима, евролигама,
491.271,71
куповима и државним првенствима; прикупљање и обрада података у складу са
Правилником о ближим условима и критеријумима стипендирања за спортско
усавршавање перспективних и младих талентованих спортиста аматера;
прикупљање и обрада документације спортских клубова чланова гранских савеза у
циљу афирмације жена у спорту у Београду

6

VI
Организација рада Скупштине, Извршног одбора, радних тела Спортског
савеза Београда, укључујући и стручних комисија: Комисија за категоризацију,
Комисија за програм и финансије, Комисија за врхунске спортске манифестације и
такмичења од интереса за Град, Комисија за жене, спорт и окружење, Комисија за
рекреативни спорт, Комисија за међуградску, међународну сарадњу и медије,
2.680.642,95
Здравствена комисија, Комисија за категоризацију клубова на територији града
Београда који остварују изузетне спортске резултате у олимпијским и
параолимпијским спортовима, Комисија за школски спорт, Статутарно-правна
комисија, Комисија за доделу награда и признања, Комисија за сакупљање и
очување историјске грађе београдског спорта, Комисија за спортске објекте и
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инвестиције, Комисија за стручни рад у спорту

7

VII Додела награда и признања за дугогодишњи рад у спорту и спортском
1.680.642,95
стваралаштву (појединцима и клубовима)

8

VIII Праћење и примена прописа из различитих области везаних за спорт (Закон о
спорту, Закон о јавним набавкама, порески прописи, финансијско рачуноводствени 1.037.530,00
и др.)

9

IX Техничко административни послови: прикупљање и компјутерска обрада
припремљених материјала (Програм, извештаји, информације, коришћење и
942.655,20
одржавање сајта), пријем и завођење приспелих материјала, рад и радни односи,
техничка организација састанака, пријем странака и др.

10

X Организација годишње свечананости; медијска промоција активности свих
чланица ССАБ и Секретаријата за спорт и омладину путем штампаних медија „БГ
ПОБЕДНИК“; формирање радних група за прикупљање историјске грађе за 2.807.051,86
очување и промоцију спортских резултата београдских спортиста, као и промоције
града Београда као спортске престонице.

11

XI Унапређење система спорта кроз подизање капацитета општинских спортских
савеза за укључивање спортских организација и клубова из спортских грана и
1.358.617,84
области спорта, преко којих се остварује општи интерес у области спорта у граду
Београду

12

XII ССАБ издаваштво: штампа годишњег Aлманаха, билтена и публикација у
2.430.642,93
оквиру упознавања јавности са реализацијом програмских активности ССАБ

13

XIII - Набавка пехара и медаља за потребе организације такмичења „Трофеј
955.000,00
Београда“ у 2020. години

14

XIV - Промоција и афирмација рада спортских институција

1.845.000,00

XV - Презентовање Спортског савеза Београда на Дечјем сајму 2020. године
400.000,00
XVI - Презентовање Спортског савеза Београда на Сајму фитнеса -Белфис 2020.
16
400.000,00
године
26.600.000,00
УКУПНО:
Градски
РБ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ / НАЗИВ АКТИВНОСТИ:
БУЏЕТ
1
Трошак рада канцеларије
3.400.000,00
30.000.000,00
УКУПНО ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ:
15

М.П.

Лице овлашћено за заступање
Никола Пенић
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7. Тачка Дневнпг реда
Разматраое и усвајаое Финансијскпг плана Сппртскпг
савеза Бепграда за 2020. гпдину

Страна 84 пд 95

Скупщтина Сппртскпг савеза Бепграда, на пснпву шлана 33. Статута Сппртскпг савеза
Бепграда, на другпј редпвнпј седници пдржанпј 03.03.2020. гпдине дпнпси следећу:

ПДЛУКУ

1. Усваја се Финансијски план Сппртскпг савеза Бепграда за 2020. гпдину;

2. Пву пдлуку дпставити Секретаријату за сппрт и пмладину града Бепграда.

У Бепграду,
03.03.2020. гпдине

Председник
мр Драган Тпмашевић
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ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
СППРТСКПГ САВЕЗА БЕПГРАДА ЗА 2020. ГПДИНУ
Ред.бр. Структура
Ι ПРИХПДИ
Пд Секретаријата за сппрт и пмладину за
1.
- Прпграм-струшне ппслпве пп Угпвпру

Изнпс

30.000.000,00

2.

Пд шланарина Савеза
-за пдржаваое и унапређеое сајта,
-за прганизацију бесплатних семинара и саветпваоа
-за пружаое бесплатне правне ппмпћи шланицама

3.

Сппствени прихпди (маркетинг, сппнзпрски угпвпри, дпнатпрства и др.)

500.000,00

УКУПНП ПРИХПДИ:

31.500.000,00

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1.000.000,00

ΙΙ РАСХПДИ
Материјални трпщкпви
1.1 кприщћеое и пдржаваое прпстпра
1.2. трпщкпви канцел.и др.пратећи трпщкпви
1.3 ПТТ трпщкпви-интернет
1.4 трпщкпви сервисираоа и занављаоа ппреме
1.5 трпщкпви коигпвпдства и банкарске услуге
1.6 електришна енергија и кпмуналне услуге за канцеларију
Плате и накнаде заппслених – брутп
Хпнпрари струшних лица у реализацији прпграма
Смещтај и исхрана ушесника
Путни трпщкпви
Закуп пбјекта
Ппрема и реквизити (набавка, изнајмљиваое, трансппрт)
Сппртска ппрема и реквизити (куппвина)
Трпщкпви щтампе и умнпжаваоа
Маркетинг и набавка прппаганднпг материјала
Набавка пехара, медаља и диплпма
Резерва
УКУПНП РАСХПДИ:

У Бепграду, фебруар 2020. гпдине

4.400.000,00
700.000,00
536.500,00
723.000,00
1.500.000,00
740.500,00
200.000,00
12.047.613,12
6.452.386,88
500.000,00
645.000,00
750.000,00
1.000.000,00
500.000,00
1.000.000,00
2.950.000,00
955.000,00
300.000,00
31.500.000,00

СППРТСКИ САВЕЗ БЕПГРАДА
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8. Тачка Дневнпг реда
Разматраое и усвајаое извештаја Надзпрнпг пдбпра п
раду и ппслпваоу Сппртскпг савеза Бепграда за 2019.
гпдину
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Скупщтина Сппртскпг савеза Бепграда, на пснпву шлана 33. Статута Сппртскпг савеза
Бепграда, на другпј редпвнпј седници пдржанпј 03.03.2020. гпдине дпнпси следећу:

ПДЛУКУ

1. Усваја се Извещтај Надзпрнпг пдбпра Сппртскпг савеза Бепграда за 2019. гпдину, кап у
датпм предлпгу;
2. Пву пдлуку дпставити Секретаријату за сппрт и пмладину града Бепграда.

У Бепграду,
03.03.2020. гпдине

Председник
мр Драган Тпмашевић
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9. Тачка Дневнпг реда
Усвајаое пдлуке п пставци члана Надзпрнпг пдбпра
Сппртскпг савеза Бепграда

Страна 91 пд 95

Скупщтина Сппртскпг савеза Бепграда, на пснпву шлана 33. став 4. ташка 4) Статута
Сппртскпг савеза Бепграда, на другпј редпвнпј седници пдржанпј 03.03.2020. гпдине дпнпси
следећу:

ПДЛУКУ

1. Усваја се пставка шлана Надзпрнпг пдбпра Дарка Шплевића кап у датпм материјалу;
2. Разрещава се дпсадащое дужнпсти на месту шлана Надзпрнпг пдбпра;
3. Пву пдлуку дпставити Дарку Шплевићу и Секретаријату за сппрт и пмладину града
Бепграда.

У Бепграду,
03.03.2020. гпдине

Председник
мр Драган Тпмашевић

Страна 92 пд 95

Страна 93 пд 95

10. Тачка Дневнпг реда
Избпр упражоенпг места члана Надзпрнпг пдбпра
Сппртскпг савеза Бепграда

Страна 94 пд 95

11. Тачка Дневнпг реда
Текућа питаоа

Страна 95 пд 95

