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АПЛИКАЦИОНИ ФОРМУЛАР

ДЕО 1
1. ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ПОДНОСИОЦУ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА
Пун назив:
Седиште и адреса:
Број телефона:
Факс:
Е-маил:
Интернет страна (Wеб страна)
Особа за контакт (име, презиме,
адреса, мејл, телефон, мобилни
телефон:
2. ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ НОСИОЦУ ПРОГРАМА
Пун назив:

СТРЕЛИЧАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

Скраћени назив

ССС

Седиште и адреса:

Београд, Македонска бр. 28/2

Број телефона:

011 2628787

Факс:

011 2620386

Е-маил:

strelicarskisavezsrbije@gmail.com

Интернет страна (Wеб страна)

www.serbianarcery.com

Број текућег рачуна и назив и
адреса банке:
Број текућег рачуна за
финансирање годишњих програма
и назив и адреса банке
Порески идентификациони број:

125-0000001795424-43, Пиреус банк, Београд

840-0000000154763-81, Управа за Трезор

100020130

Особа за контакт (име, презиме,

Милан Јелић 064 4950377

адреса, мејл, телефон, мобилни

strelicarskisavezsrbije@gmail.com

телефон:
Грана/област спорта

ТРЕЋА

Ранг гране спорта у Националној
категоризацији спортова
Ранг надлежног националног
гранског спортског савеза
Орган код кога је организација
регистрована и регистарски број

АПР,12289/2012
СТРЕЛИЧАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
ССС
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Име и презиме, функција, датум

Драган Свилановић, Председник, 26.09.2017., 4 године

избора и дужина мандата лица

Београд, Високог Стевана бр. 25, моб. 065 307 83 60

овлашћеног за заступање, адреса,

strelicarskisavezsrbije@gmail.com

мејл, телефон, мобилни телефон
Име и презиме председника
органа
управе
организације,
адреса, мејл и телефон

Драган Свилановић, Председник, 26.09.2017., 4.године
Београд, Високог Стевана бр. 25, моб. 065 307 83 60
strelicarskisavezsrbije@gmail.com

Чланство
у
међународним
спортским савезима

СВЕТСКА СТРЕЛИЧАРСКА ФЕДЕРАЦИЈА
ЕВРОПСКА СТРЕЛИЧАРСКА ФЕДЕРАЦИЈА

Број чланова светске федерације

87

Број чланова европске федерације

43

Представници
савеза
у
међународним федерацијама (име,
презиме и функција)

НЕМА

Укупан
број
чланова
(по
категоријама, посебно спортских
организација)

36

Број

810 спортиста

регистрованих

и

број

категорисаних (по категоријама)

5 заслужни спортиста - међународни ранг

спортиста

9 заслужни спортиста - национални ранг

Број

регистрованих

жена

87

спортиста
Број регистрованих и број
категорисаних (по категоријама)
спортских стручњака

3 тренер – међународна лиценца
15 оперативних тренера

Укупан број запослених

8 звања
-

Укупан број спортских
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организација чланова
организације
Датум одржавања последње
Изборне скупштине

29.06.2017. године

Датум одржавања последње
седнице Скупштине

29.06.2017. године

Укупни приходи у претходној
години.

2.500.000,00 Редовни програм
300.000,00 Камп
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Укупни приходи у претходној
години из јавних прихода (сви
извори), укључујући и јавна
предузећа и друге организације
којима је оснивач Република
Србија, АП и ЈЛС

-

Планирани приходи у текућој
години.

3.500.000,00

Да ли постоје ограничења у
коришћењу имовине и обављању
делатности (стечај, ликвидација,
забрана обављања делатности)

НЕ

Да ли организација има у току
судске и арбитражне спорове (које
и вредност спора)

НЕ

Да ли је организација у последње
две године правноснажном
одлуком кажњена за прекршај или
привредни преступ у вези са
својим финансијским пословањем,
коришћењем имовине, раду са
децом и спречавању негативних
појава у спорту

НЕ

Да ли организација има блокаду
рачуна, пореске дугове или дугове
према организацијама социјалног
осигурања

НЕ

Назив програма који је у
претходној години финансиран из
јавних прихода, датум
подношења извештаја и да ли је
реализација програма позитивно
оцењена

Редовни програм Стреличарског савеза Србије

Учешће репрезентације и
спортиста на великим
међународним спортским
такмичењима из члан 163. став 1.
Закона о спорту, у наредној
години

Број под којим је савез уписан у
матичној евиденцији и датум
уписа
Број и датум решења спортског
инспектора о испуњености услова
за обављање спортских

Медитеранске игре, Тарагоне, Шпанија, 22.0601.07.2018.г.
Првенство Европе за младе, Маратон, Грчка, 26.0630.06.2018. г.
Светски Куп, Берлин, Немачка, 27.07-03.08.2018.г.
Првенство Европе за сениоре, Легница, Пољска,
28.08-01.09.2018. г.
Европски Гранд при, Софија, Бугарска, 30.0703.08.2018.г.
Европско првенство у ФИЛД-у, Кортина, Италија,
04.09-09.09.2018. г.
17977/2

23.08.2016. године
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активности и делатности
Датум усвајања програма развоја
гране, односно области спорта

27.05.2017.г.
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ДЕО 2/1
1. Област/и општег интереса на коју се програм односи (заокружити област која је
предлогом програма обухваћена):
ГОДИШЊИ ПРОГРАМИ

1) обезбеђивање услова за припрему, учешће и остваривање врхунских
спортских резултата спортиста на олимпијским играма, параолимпијским
играма и другим великим међународним спортским такмичењима (члан 112.
став 1. тачка 1) Закона);
2) унапређење система спорта и подизање капацитета Олимпијског комитета
Србије, Параолимпијског комитета Србије и Спортског савеза Србије и
других надлежних националних спортских савеза за гране и области спорта
преко којих се остварује општи интерес у области спорта (члан 112. став 1.
тачка 2) Закона);
3) обезбеђивање услова за организовање и одржавање школских и
универзитетских спортских такмичења на нивоу Републике Србије (члан 112.
став 1. тачка 8) Закона).
НАПОМЕНА: За сваку област општег интереса под тачкама 1), 2) и 3) попуњавају се
посебно само делови образаца 2 и 3 и слажу се по тачкама 1), 2) и 3). Заједнички део
апликационог формулара су делови 1, 4 и 5.
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ДЕО 2/2
Област општег интереса (из 2/1):

1. Назив програма (од 5 до 10 речи)
Ревидирани годишњи програм Стреличарског савеза Србије за 2018. годину

2. Локација(е) (навести све локације на којима се програм реализује)
На спортским теренима у: Београду, Новом Саду, Темерину, Суботици,
Кикинди, Бечеју, Црвенки, Панчеву, Нишу, Чајетини, Бачкој Тополи, Кучево и др.
Турнири: Словенија, Хрватска, Мађарска, Бугарска, Румунија, Аустрија,
Италија и др.

3. Средства из буџета Републике Србије – од МОСа
Укупни трошкови програма

Средства буџете Републике % укупних трошкова које
Србије (МОСа)
финансира МОС
3.500.000,00

4. Кратак садржај (опис) програма (највише једна страна) – укратко представити:
Праћење рада школа стреличарства
Организација стручних семинара за судије, тренереи делегате
Органиизација Централно-европског КУП-а (ЦЕЦ) 07.07.2018. годинеу Србији
Организација такмичења из календара такмичења Стреличарског савеза Србије за 2018.
годину
Ангажовање стручњака из иностранства за рад са тренерима, спортистима и судијама
Одлазак на првенство Европе у што већем броју у Пољској, 28.08-01.09.2018. године
Организација репрезентативних припрема у периоду 08-13.05.2018. године и 22-27.07.2018.
године
Одлазак на међународне стручне семиаре а треере и судије
Камп младих перспективних стреличара 18-28.08.2018. године (Караташ)
Ангажовање тренера у свим узрасним категоријама
Ангажовање лекара, кондиционог тренера, психолога и физиотерапеута у раду са
репрезентативним селекцијама
Организација припрема за стреличарске дисциплине Компаунд и Филд

5. Детаљан опис активности којима ће се програм реализовати Учешће на Централно-европском КУП-у (ЦЕЦ) који ће се одржати: 05.05.2018. године у
Словенији
02.06.2018. године у Словачкој
07.07.2018. године у Србији
08.08.2018. године у Мађарској
22.09.2018. године у Аустрији
На првим припремама радиће се на техничким корекцијама свих фаза хица и физичкој
припремљености. Други део припрема ће се базирати на аутоматизацији индивидуалне
рутине и психолошко-менталне подршке за постизање квалитетних резултата. У ту сврху
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биће ангажовано 3-4 тренера различитих категорија у стреличарству, као и кондициони
тренер, лекар, психолог и физиотерапеут.
Камп перспективних спортиста обухватиће до 15 спортиста уз пратњу тренера за млађе
категорије и лекара.
У оквиру стручних семинара за тренере, судије и делегате ангажвани су стручњаци са
лиценцом за ову област, а време одржавања ће бити накнадно одређено.
Помоћ клубовима у 2018. години односиће се на:
савез сноси трошкове превоза спортске опреме, трошкове за изнајмљивање маагцинског
простора за чување спортске опреме (најмање две локације), трошкове делегата такмичења,
набавка нових спортских реквизита.
Рад канцеларије савеза у периоду јануар-децембар 2018. године огледа се у координацији
рада свих чиниоца Стреличарског савеза Србије, организација седница Управног одбора,
Скупштине савеза, организација стручних семинара, коореспондеција са државним и другим
јавним службама, вођење евиденције, ажурирање података и др.
6. Време реализације програма и динамика реализације (трајање и план активности):
6.1. Време
6.2. Време почетка реализације 01.01.2018.г.
6.3. Време завршетка реализације 31.12.2018.г.
6.4. Активности/програмске целине по месецима
НАЗИВ
Државно
првенство
индор, аутдор,
филд, 3Д
Стручни
семинари
Међународни
наступи и
сарадња
Камп
Такмичања по
календару ССС
Рад са
репрезентативн
им селекцијама

1

2

x

3
x

4

5

x

7

8

9
x

10
x

11

12

x

Учесник
ССС

ССС

x
x

x

6

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

ССС

x

x

x

x

ССС
ССС

x

x

x

x

ССС

(означавање се врши са XX)

7. Учесници у реализацији програма:
7.1. Руководилац програма Милан Јелић, генерални секретар
7.2. Број учесника 5 репрезентативних тренера
7.3. Лица која се предлаже за реализацију програма (Виолета Шотра Јелић, технички
секретар и друга лица по одлуци Управног одбора Стреличарског савеза Србије
7.4. Организације партнери (опис партнера)и разлози за предложену улогу сваког
партнера
Парастреличарски савез Србије - обезбеђује рад са лицима са инвалидитетом,
организација европског тренерскомжг семинара за парастреличара
Стреличарскио савез Војводине - помоћ у раду клубова, организација такмичења
Стрерличасрки савез Београда - помоћ у раду клубова, организација такмичења

8. Очекивани резултати програма:
8.1. Унапређење рада репрезентативних селекција кроз припреме и учешће на
међународним такмичењим, већи број спортиста млађих спортиста, већи број
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перспективних спортиста и веће учешће жена(спортсита, тренера, судија,
делегата),
8.2. Опис резултата – резултати
Унапређење и квалитетнији рад тренера у судија уз преношење знања и даљу
едукацију тренера по клубовима

9. Евалуација програма
Праћење реализације програма и наменско коришћење средстава је у надлежности
Управног и Надзорног одбора Стреличарског савеза Србије
9.1. Како ће се пратити реализација програма?
Праћење тока реализације програма ће се вршити паралелно са извођењем истог
од стране Управног одбора Стреличарског савеза Србије
9.2. Како ће се пратити наменско коришћење средстава?
Извештајима о реализацији програма и тромесечним финансијским извештајима
9.3. План евалуације - Које ће се процедуре за процену успешности програма користити
(са становишта ефикасности, успешности, утицаја, релевантности и
одрживости) – ко ће радити евалуацију, када, шта се оцењује, шта ће се, како и
зашто пратити и оцењивати; индикатори успешности реализације програма?
У оквиру Стреличарског савеза Србије постоји 7 (седам) стручних комисија, а планирано је
формирање још две. Свака од тих комисија је у обавези да поднесе тромесечни извештај о
свом раду Управном одбору Стреличарског савеза Србије. Успешном реализацијом
програма ће се сматрати добра организација и постигнути циљеви у реализацији конкретних
програма.

10. Финансијски план програма, по изворима прихода и врстама трошкови:
10.1. Укупна вредност програма:
10.2. Нефинансијско учешће носиоца програма:
10.3. Финансијски план програма:

Потребна средства за реализацију програма
ИЗВОРИ ПРИХОДА
Министарство омладине и спорта
Друга министарства/државни органи
(навести који)
Град/општина
Аутономна покрајина
Спортски савез
Сопствена средства
Спонзори (који)
Донатори (који)
Остали извори
УКУПНИ ПРИХОДИ

Планирана средства
3.500.000,- динара

300.000,00 динара

3.800.000,- динара
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Укупни трошкови за реализацију програма:
ВРСТА ТРОШКОВА
Директни трошкови
1. трошкови путовања (превоз) за
спортисте и спортске стручњаке
који непосредно учествују у
реализацији програма
2. трошкови путовања (превоз) за
друга лица која непосредно
учествују у реализацији програма
3. трошкови куповине спортске
опреме (дресови, тренерке, торбе,
лопте и др.) и реквизита
4. трошкови куповине остале
основне опреме потребне за
непосредну реализацију програма
(струњаче, чамци, једрилице,
гимнастичке справе, кошеви,
голови, и др.)
5. трошкови смештаја и исхране
6. трошкови изнајмљивања
простора
7. трошкови изнајмљивања опреме
и реквизита
8. трошкови прилагођавања
спортског објекта захтевима
одржавања одређеног такмичења
9. хонорари лица која учествују у
реализацији програма
10. транспорт опреме и реквизита
11. осигурање врхунских
спортиста, спортских стручњака, и
спортиста репрезентативаца (чл.
21. Закона о спорту)
12. осигурање опреме потребне за
непосредну реализацију програма
13. финансијске услуге (банкарске
и књиговодствене)
14. визе
15. ширење информација и
комуникације
16. маркетинг и набавка
пропагандног материјала
17. превод докумената
18. штампање публикација и
материјала
19. набавка средстава за опоравак
спортиста, преписана од стране
овлашћеног доктора;
20. здравствени прегледи
спортиста, лечење спортиста и
медицинска едукација

ЈЕД. МЕРЕ

БРОЈ ЈЕД.

ЦЕНА по
јединици

УКУПНО

360.000,-

5.000,-

1.120.000,820.000,90.000,-

620.000,-

10.000,-

100.000,-
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21. антидопинг контрола и
едукација
22. спровођење екстерне ревизије
реализације програма
23. трошкови зараде лица
запослених на реализацији
програма (бруто зарада)
24. трошкови котизације за
учешће на такмичењу
25. спровођење јавних набавки
26. набавка стручне литературе и
компјутерских програма
27. трошкови организације сталне
спортске арбитраже и арбитражног
поступка
28. школарине и стручно
оспособљавање, као и котизације
за учешће у стручном
усавршавању спортским
стручњацима и стручњацима у
спорту
29. чланске обавезе према
међународној федерацији
30. трошкови обезбеђења и
лекарске службе на такмичењу
31. куповина и изнајмљивање
возила
32. набавка пехара, медаља,
диплома и сл.
33. дневнице спортиста и
спортских стручњака који
учествују на припремама, односно
међународном такмичењу
34. дневнице других лица који
учествују у реализацији програма
35. превоз опрема и реквизита
36. лекови, суплементи и
медицинска помагала
37. набавка канцеларијске опреме
(компјутер, телефон, штампач,
телевизор, пројектор и сл.)
неопходне за реализацију програма
38. набавка канцеларијског
материјала неопходних за
реализацију програма (оловке,
папир, и др.)
Укупни оправдани директни
трошкови
Индиректни трошкови носиоца
програма (максимално 15% од
оправданих директних
трошкова)
1. Зараде запослених код носиоца
програма који не реализују

90.000,30.000,-

35.000,-

20.000,-

50.000,120.000,-

3.470.000,-
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непосредно програмске активности
2. Остали трошкови (трошкови
комуналних услуга, птт трошкови,
интернет, набавка канцеларијског
материјала и сл.)
Укупни оправдани индиректни
трошкови
УКУПНО

30.000,30.000,-

3.500.000,-

НАПОМЕНА: Наведени финансијски план програма садржи могуће (допуштене)
финансијске трошкове, у оквиру којих су наведени дозвољени трошкови по врстама
трошкова. Сваку врсту трошкова треба поделити на подврсте (нпр. 1. на 1.1., 1.2, 1.3), у
зависности од природе трошка. На пример: трошкове путовања разделити према виду
превоза и да ли је у земљи или иностранству; бруто зараде лица запослених на реализацији
програма разделити према називима радних места, односно улози у реализацији програма;
хонораре учесника у рeализацији програма разделити према програмским целинима у којима
су ангажовани,односно улози у реализацији програма; набавку спортске опреме разделити
на врсту опреме (патике, дресови, шортсеви, тренерке, мајице, јакне, лопте, торбе), итд.
Буџет програма може бити приложен и као посебна ексел табела.

10.4. Динамички план коришћења средстава:
10.5. Учешће на великом међународном спортском такмичењу (рекапитулација
трошкова)
- Трошкови припрема за такмичење:150.000,- динара
- Трошкови учешћа на такмичењу: 250.000,- динара

11. Како ће реализовање програма бити медијски подржано:
Кроз ТВ и писане медије, сајт Стреличасрког савеза Србије

12. Место такмичења у календару такмичења међународне федерације (код програма
организације међународног спортског такмичења):
Организација Централно-европског била је у Београду, технички организатор
такмичења СК „Кошутњак“, Београд, 07.07.2018. године уз учешће такмичара из 8
(осам) држава.

13. Посебне напомене:
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ДЕО 3
ПРЕГЛЕД НОСИОЦА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
И ПРЕДЛОЖЕНИХ СРЕДСТАВА ПО ОБЛАСТИМА ОПШТЕГ ИНТРЕРЕСА
ЗА ОБЛАСТ ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ПОД ТАЧКОМ 1)
Р.бр.

НАЦ. САВЕЗ

Средства одобрена
у прет. години

Потребна
средства

Предлог
средстава

1.
2.

ЗА ОБЛАСТ ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ПОД ТАЧКОМ 2)
Р.бр.

НАЦ. САВЕЗ

Средства одобрена
у прет. години

Потребна
средства

Предлог
средстава

1.
2.

ЗА ОБЛАСТ ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ПОД ТАЧКОМ 3)
Р.бр.

НАЦ. САВЕЗ

Средства одобрена
у прет. години

Потребна
средства

Предлог
средстава

1.
2.
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ПРЕГЛЕД НОСИЛАЦА ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА
И УКУПНО ПРЕДЛОЖЕНИХ СРЕДСТАВА (попуњававају подносиоци програма) :
Р.бр.

НАЦ. САВЕЗ

Средства одобрена
у прет. години

Потребна
средства

Предлог
средстава

1.
2.
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ДЕО 4
ПРИЛОЗИ УЗ ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА
Носилац програма:
Бр. Врста прилога (обавезни)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

Предлагач
програма
(означити X)

МОС

Напомене

пропратно писмо
копија
решења
о
регистрацији организације
три
примерка
обрасца
предлога програма
ЦД/флеш са предлогом
програма
Копија уговора о отварању
рачуна са банком
одлуке о суфинансирању
програма
или
потврда
намере о суфинансирању
програма
копија статута
копија годишњег извештаја
и завршног рачуна за
претходну годину и
финансијског плана за
текућу годину
писмо о намерама од
издавача или медијских
кућа уколико је програмом
предвиђено бесплатно
штампање или објављивање
одређених промотивних
материјала
изјава да не постоје
препреке из члана 118. ст.
5. и 133. ст. 5. Закона о
спорту
календар такмичења
међународне спортске
федерације за програм
организације међународног
спортског такмичења од
значаја за Републику
Србију
одлука надлежног органа
носиоца програма о
утврђивању предлога
годишњег програма
Изјаву о партнерству
попуњену и потписану од
стране свих партнера у
програму
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14.

15.
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1
2
3.

Одлука ОКС, ПКС и ССС о
утврђивању предлога
годишњих програма
надлежних националних
спортских савеза
Копија решења о додели
ПИБ-а (ако ПИБ није
садржан у решењу о
регистрацији)
Списак усвојених и на сајту
савеза објављених
спортских правила (статут
и правилници – орган и
датум усвајања)
Други прилози
Анализе, студије,
Прегледи података

ПОТПИС ПОДНОСИОЦА ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА
________________________________
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ДЕО 5
УПУТСТВА:

При креирању програма и попуњавању обрасца треба водити рачуна да програм мора
да испуњава услове и критеријуме из члана 118. Закона о спорту(„Службени гласник
РС”, бр. 10/16) и услове и критеријуме из Правилника о финансирању програма којима
се остварује општи интерес у области спорта („Службени гласник РС”, број __/__).

Предлог програма треба да прати Пропратно писмо у коме се наводе најосновније
информације о организацији и предложеном програму (назив, временско трајање,
финансијски износ тражених средстава). Пропратно писмо потписује лице
овлашћено за заступање организације.

За набавку добара и услуга потребних за реализацију програма мора се планирати
спровођење јавне набавке у складу са законом.

Из буџета Републике Србије се финансирају само програми надлежних националних
спортских савеза за гране спорта које су од посебног значаја за Републику Србију у
складу са Законом о спорту.

У оквиру предлога годишњег програма предложе се и програм активности за које се
подноси посебан програм, али ако тај програм буде одобрен носилац програма не
може у истој области општег интереса из Закона о спорту подносити посебне
програме и по јавном позиву.

За сваку област општег интереса из Дела 2/1. попуњава се посебан образац. У оквиру
обрасца у делу 2/2 тачка 5 (детаљан опис активности) посебно се означавају и
приказују самосталне програмске целине (на пример, код програма припрема и учешћа
на великом међународним спортским такмичењима посебно се приказују припреме а
посебно учешће на такмичењу, и то посебно за свако међународно такмичење у коме
се учествује), укључујући и самосталне програмске целине које се састоје из
активности повезаних са спортом деце.

Трошкови реализације програма морају бити у оквиру сваке ставке раздвојени на
подтрошкове, према врсти, са међузбиром (нпр. 1. путни трошкови – 1.1. путни
трошкови у земљи, 1.2. путни трошкови у иностранству, 1.3 дневнице у земљи, 1.4.
дневнице у иностранству, међузбир Путни трошкови.).

Обавезно треба поштовати форму при попуњавању обрасца (немојте брисати,
мењати редослед питања и сл). Програм треба написати тако што се у обрасцу
одговара на постављена питања – ништа се не „подразумева“.

Образац треба попунити фонтом ариал 10, без прореда. Једино дозвољено одступање
је болд или италик, ако се нађе за потребно.

Образац обавезно потписати плавом хемијском или пенкалом и ставити печат.
ИЗЈАВА:
1. Изјављујем да смо упознати и сагласни да Министарство омладине и спорта није у
обавези да одобри и финансира предложени програм.
2. Изјављујем, под материјалном и кривичном одговорношћу, да су подаци наведени у
овом обрасцу и документима поднетим уз овај образац истинити, тачни и
веродостојни.
3. Изјављујем да Министарство омладине и спорта може сматрати, у складу са Законом
о спорту, да је предлог програма повучен уколико се не одазовемо позиву за
закључење уговора у року од осам дана од дана позива или не извршим тражена
прецизирања и интервенције у предлогу програма.
Место и датум: Београд, 26.11.2018. године
М.П.
РУКОВОДИЛАЦ ПРОГРАМА

ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ЗАСТУПАЊЕ
ПОДНОСИОЦА ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА
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