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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА 

 

 

ЗАВРШНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА 

 

Назив програма  Светско првенство играча до 18 година, дивизија 2, група 

Б Нови Сад 

Назив носиоца програма  САВЕЗ ХОКЕЈА НА ЛЕДУ СРБИЈЕ 

Телефон 2764-479,03292-449 

Факс 2764-976 

Е-маил office@hockeyserbia.com 

Адреса Београд, Чарлија Чаплина 39. 

Лице овлашћено на заступање Алекснадар Милосављевић 

Руководилац програма Александар Милосављевић 

Број уговора  

 

1. Временски период за који се подноси извештај: 

 

Почетак реализације 01.02.2015. 

Завршетак програма 15.04.2015. 

 

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

Освајање медаље. 

 

У којој мери је програм реализован: 

у потпуности 

 

3. Опис постигнутих резултата:           Треће место, бронзана медаља 

4. Број корисника и структура корисника обухваћених програмом:  

217 корисника: СХЛС, Међунродна хокејашка федерација, Оргн. Одбор. Земље, тј. 

национални тимови учесници С.П.: Румунија, Аустралија, Белгија, Кина, Шпанија и 

Србија, међународне судије. 

 

5. Непосредни учесници на реализацији програма: 

6.1.  Број учесника (укупно и по категоријама):  217 

6.2. Тим који је реализовао програм - Организациони комитет – Александар Милосављевић, 

председник комитета и Управног одбора СХЛС, Управни одбор СХЛС. 

6.3. Организације партнери које су учествовале у програму: 
        ИИХФ, СХЛC 
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6.  Реализација буџета програма (финансијски извештај може бити поднет као 

посебан прилог): 

 

7.1. Приходи 

ИЗВОР ПРИХОДА Висина средстава 

Министарство омладине и спорта 1.800.000.00 

Друга министарства/државни органи 

(навести који) 

 

 

Град/Општина  

Аутономна покрајина  

Спортски савез  

Сопствена средства 20.000.000,00 

Спонзорство  

Донаторство  

Остали извори (прецизирати који)   

УКУПНИ ПРИХОДИ 21,800,000,00 

 

6.2. Обрачун трошкова (сваки трошак мора бити оправдан приложеним фотокопијама 

рачуна (или докуменат који су основ за исплату – уговор, одлука надлежног органа) 

издатим на организацију носиоца програма  и изводима из банке/Трезора којима се 

документују одговарајућа плаћања. Сваки трошак се означава одговарајућим бројем од 1 

и даље. У обрачун се уписује назив и време настанка трошка и сваки појединачни 

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

 

 

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

 

9. Оцена ревизора 
 

 

Датум,  28.04.2015. 

    М.П. 

РУКОВОДИЛАЦ ПРОГРАМА    ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ЗАСТУПАЊЕ 

 

________________________                                  __________________________________ 

Александар Милосављевић, ген.сек.        Александар Милосављевић, ген. сек. 

 

 

Датум пријема 

извештаја: 

 

 

Извештај прегледао и 

оценио: 

 

Извештај прихваћен и 

позитивно оцењен  

                  ДА                               НЕ 

 

Датум:  

 

Потпис службеног 

лица Министарства 
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СПЕЦИФИКАЦИЈА РАСХОДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 

 

 ВРСТА ТРОШКА 
Број рачуна/фактуре по 

којој је извршено 

плаћање 

Назив пр. лица коме је 

извршено плаћање  
Број извода из банке 

и датум трансакције 
ИЗНОС 

1. 
Хонорари лица која учествују у 

реализацији програма 
   

 

 

   

1.1. 

Хонорари лица која учествују у 

реализацији програма – Светско 

првенство за јуниоре до 18 година, Нови 

Сад, од 15. до 23.03.2015.  

По Уговору о вршењу 

послова спортских 

стручњака у спортским 

организацијама, судија 

ван леда 

Љубомир Иванов, 

бруто исплата по 

проеској пријави бр. 

1016981385 

Извод бр. 43 од 

06.04.2015. 

 

 

 

98.861,00 

 

 

1.2. 

Хонорари лица која учествују у 

реализацији програма – Светско 

првенство за јуниоре до 18 година, Нови 

Сад, од 15. до 23.03.2015. 

По Уговору о вршењу 

послова спортских 

стручњака у спортским 

организацијама, судија 

ван леда 

Дроздик Владан, 

бруто исплата, по 

проеској пријави бр. 

1016981385 

Извод бр. 43 од 

06.04.2015. 
   

70.285,00 

1.3. 

Хонорари лица која учествују у 

реализацији програма – Светско 

првенство за јуниоре до 18 година, Нови 

Сад, од 15. до 23.03.2015. 

По Уговору о вршењу 

послова спортских 

стручњака у спортским 

организацијама, судија 

ван леда 

Ана Чолић, бруто 

исплата по проеској 

пријави бр. 1016981385 

 

Извод бр. 43 од 

06.04.2015. 
62.491,00 

1.4. 

Хонорари лица која учествују у 

реализацији програма – Светско 

првенство за јуниоре до 18 година, Нови 

Сад, од 15. до 23.03.2015. 

По одлуци УО СХЛС, као 

и на основу члана 1207 

Статута ИИХФ и  
Уговору о вршењу 

послова спортских 

стручњака у спортским 

организацијама, 

међународни судија 

Урош Алексић, 

међународни судија, 

нето износ 

Извод бр. 30 од 

17.03.2015. 
 

102.010,00 
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1.5. 

Хонорари лица која учествују у 

реализацији програма – Светско 

првенство за јуниоре до 18 година, Нови 

Сад, од 15. до 23.03.2015. 

По одлуци УО СХЛС, као 

и на основу члана 1207 

Статута ИИХФ и  
Уговору о вршењу 

послова спортских 

стручњака у спортским 

организацијама, 

међународни судија  

Тибор Фазекаш, 

међународни судија, 

нето износ 

Извод бр. 30 од 

17.03.2015. 
 

102.010,00 

1.6. 

Хонорари лица која учествују у 

реализацији програма – Светско 

првенство за јуниоре до 18 година, Нови 

Сад, од 15. до 23.03.2015. 

По одлуци УО СХЛС, као 

и на основу члана 1207 

Статута ИИХФ 

Према списку 

међународних судија – 

страних држвљана, 

укупно нето износ 

Извод бр. 30 од 

17.03.2015. 
 

1.020.100,00 

1.7. 

Хонорари лица која учествују у 

реализацији програма – Светско 

првенство за јуниоре до 18 година, Нови 

Сад, од 15. до 23.03.2015. 

Исплата пореза и 

доприноса по пореској 

пријави бр. 1015742506 

Министарство финансија, 

пореска управа – укупан 

износ пореза и доприноса 

Извод бр. 30 од 

17.03.2015. 
 

365.646,24 

1. 
Хонорари лица која учествују у 

реализацији програма 
  

УКУПНО БРУТО 

ИЗНОС ПО 

УГОВОРИМА 

 

1.821.403,24 

 
 

 

 

 

 

 


