ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СПОРТСКОГ САВЕЗА ГЛУВИХ СРБИЈЕ ЗА
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2015. ГОДИНЕ

Рад Спортског савеза глувих Србије у назначеном периоду одвијао се кроз
функционисање Савеза: Седнице Управног одбора, састанци са селекторима и
тренерима,.активностима и обавезама према Министарству омладине и спорта
Републике Србије и Спортском савезу Србије, камповима,
Тендерске комисије,
извештаји и мишљење независног ревизора, међународна такмичења, домаћа
такмичења у току децембра, предлог категоризације спортиста за 2016. на основу
постигнутих резултата, упознавање са извештајем Надзорног одбора, стручно
усавршавање.
УПРАВНИ ОДБОР
У извештајном периоду одржане су 2 седнице Управног одбора Спортског
савеза глувих Србије. За све седнице Управног одбора припремљен је дневни ред са
одговарајућим материјалима који су достављени уредно свим члановима Управног
одбора.
Управни одбор је разматрао и усвајао предложене планове програма рада редовна делатност и кампове који су предавани Спортском савезу Србије и
Министарству омладине и спорта до 15.маја претходне године за текућу годину, а
затим по потписивању уговора са Министарством омладине и спорта Републике
Србије у текућој години усвајао ревидиране програме у складу са одобреним
средствима.
Доносио одлуке о календару такмичења за домаћа првенства, као и одлуке о
учешћу репрезентација глувих Србије на међународним такмичењима, доносио је
одлуке о ангажовању секретара и висини надокнаде за рад, тумача, спремачице,
превод докумената и преписку на енглеском језику, ангажовању администратора,
разматрао ревизорске извештаје за редовну делатност и кампове, као и све остале
послове који проистичу из надлежности Управног одбора.
Генерални секретар спровео је све одлуке које је утврдио и донео Управни
одбор за 2015. годину.
Управни одбор на седници која ће бити одржана 04.12.2015.г. донеће и усвојиће
одлуке које ће се спроводити у 2016.г. у складу са Планом и програмом за 2016.г. и
ревидираног Плана и програма за 2016. годину.
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МЕЂУНАРОДНА ТАКМИЧЕЊА
ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО ГЛУВИХ У СТРЕЉАШТВУ ЧЕШКА - ПЛЗЕН 02.09.08.2015.Г.
На Европском првенству глувих у стрељаштву учествовале су: женска
репрезентација и мушка репрезентација глувих. Сваку репрезентацију су чинили 3
стрелца, поред стрелаца на такмичењу је узео учешћа тренер и селектор
репрезентација Антоловић Жељко и вођа пута Аливојводић Иван.
У екипној конкуренцији женска репрезентација у саставу: Миковић-Мучибабић
Гордана, Римиски Јасмина и Продановић Бојана освојила је 3 место - бронзану
медаљу, а 2 стрелкиње на основу постигнутих резултата пласирале су се у финале
и то: Миковић-Мучибабић Гордана и Римски Јасмина. У самом финалу где се не
рачунају претходни резултати почиње се од 0.
У финалу Миковић-Мучибабић Гордана освојила је 2 место - сребрну медаљу, а
Римски Јасмина освојила је 4. место.
У мушкој конкуренцији репрезентација Србије је наступала у саставу: Костић
Филип, Павлица Стеван и Гојковић Михајло и заузела 4 место а по резултатима за
финале се пласирао Филип Костић, који је у финалу заузео 4 место.
Треба похвалити одличан пласман женске репрезентације, освајање бронзане
медаље екипно и сребрне медаље Миковић-Мучибабић Гордане појединачно-финале.
Мушкој репрезентацији је недостајало међународно искуство, и то
стрелцима: Павлици Стевану и Гојковић Михајлу , и због тога им је 3 место за
један мали промил измакло.
У циљу уштеде новца за путовање и смештај путовало се ноћу колима
Антоловћ Жељка и Аливојводић Ивана. Све је било у реду до повратка са првенства,
када је Аливојводић Иван на ауто-путу у Чешкој налетео на препреку (која је
највероватније испала из камиона) и том приликом је дошло до оштећења возила ,
али на сву срећу захваљујући хладнокрвености и добром реаговању возача није било
никаквих последица за такмичаре који су се налазили у колима Аливојводића ( Римски
Јасмина, Продановић Бојана и Павлица Стеван).Предузете су мере да се аутомобил
оспособи за даљи пут а коначне поправке са којима је упузнат Управни одбор у
писаном облику, извршене су у Србији.
ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО ГЛУВИХ У СТОНОМ ТЕНИСУ - АУСТРИЈА-БАДЕН, 05.-12.
СЕПТЕМБАР 2015.Г.
Било је пуно повике у задње време како стонотенисери нису путовали у
задњих 15 година ни на једно европско, светско првенство или олимпијске игре
глувих.
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По одржаном првенству Србије у стоном тенису селектор Радисављевић
Светомир одредио је 3 првопласирана такмичара за репрезентацију у стрељаштву,
која ће учествовати на Европском првенству глувих у Аустрији - Бадену, и то у
саставу: Васиљев Живко, Младеновић Верољуб и Стојановић Звонимир заједно са
селектором Радисављевић Светомиром, председником Антоловић Жељком и вођом
пута Аливојводић Иваном.
Наша репрезентација, без неких даљих коментара, заузела је последње место
и такмичари као и селектор видели су где је место нашем стоном тенису , и
убудуће док не буде репрезентација у стоном тенису подмлађена са квалитетним
играчима, који ће моћи да се супротставе на један адекватан начин осталим
репрезентацијама, наша репрезентација у стоном тенису нетреба да учествује на
међународним такмичењима.
ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО ГЛУВИХ У РВАЊУ ГРУЗИЈА-ТБИЛИСИ ОД 10.- 16.10.2015.Г.
На Европском првенству глувих у рвању у грчко римском стилу је учествовао
Вериша Рамадан у категорији до 85 кг.
Као тренер и селектор репрезентације на Европском првенству глувих у
рвању је био Кнежевић Мирко.
Нашем рвачу је ово други излазак на међународну сцену, тако да није још
стекао одговарајући квалитет како би конкурисао за највиши пласман.
Бериша Рамадан освјио је у својој категорији 6 место на Европском првенству
глувих у рвању, неможемо бити незадовољни пласманом из разлога што се ради о
младом рвачу, пред којим је и одговарајућа будућност у рвању.
ДОМАЋА ТАКМИЧЕЊА
У 2015.г. одржана су државна првенства у следећим спортовима: шах
појединачно, шах екипно, стони тенис мушкарци и жене екипно и појединачно,
спортском риболову, фудбалу ( није одржано такмичење у фудбалу у 2015.г. пошто
није пријавила ниједна екипе), у малом фудбалу-футсалу, стрељаштво екипно и
појединачно за жене и мушкарце, кошарци, а треба да се одрже првенства у куглању
екипно и појединачно и рукомету, као и прво првенство у женској одбојци.
Такмичење је спроводила такмичарска комисијау саставу: Јоковић Будиша,
Матковић Душко и директор првенстава Аливојводић Иван, нека такмичења у
складу са расположивим временом обишао је и учествовао у спровођењу председник
Антоловић Жељко.
Овде морамо да констатујемо да смо доведени пред свршен чин за
реализацију и организацију такмичења у рукомету пошто домаћин Спортско
друштво глувих Нишава није обезбедио халу за такмичење ( иако је за то имао
времена од марта до новембра 2015.г.), тако да је директор првенстава
Аливојводић Иван морао да обезбеди халу за 12. и 13. децембар 2015.г.. Првенство у
рукомету ће бити одржано у Пожеги у напред назначеним терминима.
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Користимо прилику да се захвалимо свим домаћинима првенстава на добро
организованим првенствима заједно са Спортским савезом глувих Србије а у 2016.г.
ћемо настојати да још већу пажњу обратимо на домаћа такмичења уз укључење
већег броја екипа у сва такмичења.
Основни проблем неучествовања већег броја екипа је недостатак средстава
за учешће на такмичењима.
Спортска друштва, спортски клубови, спортска удружења глувих морају се
више ангажовати код локалне управе, а ради добијања више средстава како би
могли учествовати на такмичењима у више спортова.
ОКУПЉАЊЕ СТИПЕНДИСТА И ПЕРСПЕКТИВНИХ МЛАДИХ РУКОМЕТАША
Сви стипендисти-рукометаши и перспективни глуви рукометаћи у 2015.г.
имали су 2 окупљања, и то: прво окупљање у Чачку и друго окупљање у Ужицу.
Посебно значајна ова окупљања су била за младе перпсективне рукометаше
који су стицали искуство уз старије колеге репрезентативце. О значају ових
окупљања више ће говорити тренер рукометне репрезентације глувих Србије
Бракочевић Миливоје.
АКТИВНОСТИ ПРЕМА МИНИСТАРСТВУ ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
Спортски савез глувих Србије дужан је да преда програм рада за наредну
годину (2016.г.) до 15. маја 2015.г. године Спортском савезу Србије за редовну
делатност а директно Министарству омладине и спорта Републике Србије у истом
периоду за кампове, што је и учињено.
После разматрања програма рада- редовна делатност и кампови
Мининистарство позива Савез на потписивање уговора о финансирању Савеза за
редовну делатност и посебно уговора за кампове.
У складу са потписаним уговорима о реализацији редовног Програм Спортског
савеза глувих Србије у области спорта који се финансира из буџета Републике
Србије достављен је уредан Програм за 2016.г .. а исто тако у складу са Уговором
о финансирању кампова перспективних спортиста чланова гранских спортских
савеза доставили смо Програм за кампове.
Све напред наведене радње су извршене у складу са потписаним уговорима у
назначеним роковима.
Спортски савез глувих Србије на основу потписаног уговора дужан је да
доставља Министарству омладине и спорта кварталне извештаје а затим
завршни извештај за редовну делатност( за 2015.г. у јануар 2016.г.).
Констатује се да су квартални извештаји уредно предавани у 2015.г., као и
завршни извештај Министарству омладине и спорта за 2014.г. у јануару 2015.г.
Извештаји су прихваћени без било каквих примедби од стране Министарства
омладине и спорта Републике Србије.
Извештај са кампова се доставља јединствено и исти је предати за 2015. г.
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По први пут у 2014.г. а затим је потврђен статус и за 2015.г., тако да смо
успели да стипендисти примају стипендије и у 2015.години.
Потврдом статуса у 2015.г. и 2016.г. стипендисти ће добијати стипендије
закључно са децембром 2017. године.

КАМПОВИ
У току 2015.г. одржан је кампо за младе перспективне глуве спортисте, и
то у Караташу уз учешће 8 спортиста, сниматеља Станић Драгана, тренера у
рукомету Бракочевић Миливоја, тренера у стрељаштву Антоловић Жељка .
Мали број спортиста је из разлога што смо добили минималне паре за
реализацију кампова за 2015.г. па не би даље коментарисали насталу ситуацију.
Комплетне трошкове Кампова сносио је Спортски савез глувих Србије на
основу одобрених средстава од стране Министарства омладине и спорта
Републике Србије искључиво за ту намену у висини од 225.000,00 динара за 2015.г.
(боравак једног спортисте 10 дана кошта 20.000,00 динара).
ТЕНДЕРСКА КОМИСИЈА
У складу са Законским прописима формирана је тендерска комисија у саставу:
Трајковић Весна, дипломирани правник, председник, Драговић Властимир,
економиста, члан и Кнежевић Теодора, економиста, члан, али у овој години нисмо
имали потреме за радом тендерске комисије из разлога што нам ниједна набавка
није била 400.000,00 динара и више.
ИЗВЕШТАЈ И МИШЉЕЊЕ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА
У складу са законским прописима пословање Спортског савеза глувих Србије
контролоше независни ревизор, који је дужан да достави извештај извршене
ревизије утрошених буџетских средстава за сваку календарску годину за редовну
делатност, као и мишљење независног ревизора о утрошку буџетских средстава за
кампове.
Независни ревизор доставља своје извештаје Спортском савезу глувих
Србије а Савез је обавезан приликом достављања завршног извештаја да достави
уз њега извештај и мишљење независног ревизора Министарству омладине и
спорта Републике Србије.
Извештај независног ревизора за 2014.г.је прихваћен без примедби од стране
Министарства омладине и спорта Републике Србије.
НАДЗОРНИ ОДБОР
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Надзорни одбор у саставу: председник Тепавац Владимир, Милић Зорица, члан
и Кнежевић Светлана, члан, извршио је контролу рада Савеза у 2014.г. и достављен
је као посебан докумет уз овај извештај, извештај Надзорног одбора Спортског
савеза глувих Србије о пословању и раду у 2014. години.
У иизвештају нисмо улазили у детаље а на евентуална питања које се
односе на извештај одговоре ће Вам дати: председник, генерални секретар,
тренери, селектори и такмичарска комисија.
На крају би истакли да Влада Републике Србије-Министарство омладине и
спорта допринели су у значајној мери реализацији наших програма обезбеђивањем
неопходних средстава за њихово финансирање.
Београд, 26.новембар 2015.г

СПОРТСКИ САВЕЗ ГЛУВИХ СРБИЈЕ
Председник,
Жељко Антоловић,с.р.
Генерални секретар,
Иван Аливојводић,с.р.

