ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СПОРТСКОГ САВЕЗА ГЛУВИХ СРБИЈЕ ЗА
ЗА ПЕРИОД НОВЕМБАР 2012.- ДЕЦЕМБАР 2014. 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 ревизора, међународна такмичења, домаћа такмичења,
категоризацију спортиста за 2014.,упознавање са извештајем Надзорног одбора,
стручно усавршавање.
УПРАВНИ ОДБОР
У извештајном периоду одржане су 4 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 у мају
месецу 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.
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МЕЂУНАРОДНА ТАКМИЧЕЊА
СВЕТСКЕ ИГРЕ ГЛУВИХ - ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ
У 2013. учешће на Светским играма глувих (Олимпијским играма глувих), које
су одржане у Бугарској-Софији од 26.07.-04.08.2013.године, учествовале су
репрезентације у рукомету, рвању, стрељаштву, и 1 пливач.
Репрезентација глувих Србије у рукомету освојила је сребрну медаљу а
стрелац Миковић-Мучибабић Гордана бронзану медаљу, док остали такмичари,
стрелци су постигли одговарајуће добре резултате а пливач и рвачи нису испунили
очекивања да ће много боље бити пласирани на Светским играма (Олимпијским
играма глувих).
КОНГРЕС СВЕТСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ ГЛУВИХ
Наша делегација у саставу: Господин Антоловић Жељко, председник и
Господин Јовановић Милосав, и Раденковић Александар, потпредседници Савеза
учествовали су у раду Конгреса ИЦСД који је одржан у Бугарској -Софији за време
Светских игара глувих .
Наши делегати су покренули иницијативу да се Интернационални комитет
спорта глувих учлани у Међународни Олимпијски комитет, што је и прихваћено, и
новоизабрани председник ИЦСД покренуће процедуру за покушај учлањења у
Међународни Олимпијски комитет, како би глуви спортисти могли остваривати
права као и параолимпијци који су чланови Међународног олимпијског комитета.
КВАЛИФИКАЦИЈЕ ЗА ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО ГЛУВИХ У МАЛОМ ФУДБАЛУ
(Молдавија јануар 2014. године)
Крајњим напором , уз позајмљивање средстава, с обзиром да је такмичење
одржано у јануар месецу, а финансирање од стране Министарства отпочето у
фебруару 2014.г., обезбеђено је да репрезентација глувих у малом фудбалу путује
на квалификације у Молдавију (да нисмо отпутовали морали би да платимо казну од
5.000 ЕУ).
Репрезентација глувих у малом фудбалу није успела да се квалификује за
Европско првенство. Констатује се да је постигла веома лоше резултате у односу
на противнике.
СВЕТСКО ПРВЕНСТВО ГЛУВИХ У РУКОМЕТУ (Турска јуни 2014.г.)
И поред финансијских потешкоћа репрезентација глувих у рукомету је
одржала припреме у трајању од 3 дана, а затим је отпутовала у Турску минибусом
(део трошкова за минибус су сносили сами играчи).
На првом Светском првенству глувих у рукомету наша репрезентација је
освојила бронзану медаљу , што је велики успех и традиција да рукомет на задњих 7
такмичења освији медаљу. Честитке освајачима медаље.
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СВЕТСКО ПРВЕНСТВО ГЛУВИХ У ШАХУ - ШАХОВСКА ОЛИМПИЈАДА
(Хрватска-Опатија јуни 2014.)
Наша шаховска репрезентације је учествовала на Светском првенству глувих
у шаху - Шаховска олимпијада и није постигла одговарајући резултат због
дисквалификације нашег шахисте Стојковића из Ниша, потшо је утврђено
контролним прегледом на самом такмичењу да није довољно глув, па су сви
постигнути његови резултати брисани, тако да је репрезентација заузела тек 10
место.
Извештај са овог првенства поднеће селектор Цимеша Раде на седници УО
ССГС, која се одржава 21. децембра 2014.г. и који ће размотрити Управни одбор и
донети одговарајући закључак.
ДОМАЋА ТАКМИЧЕЊА
У 2013. и 2014.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 2014.г. пошто
су се пријавиле само 2 екипе), у малом фудбалу-футсалу, стрељаштво екипно и
појединачно за жене и мушкарце, кошарци, куглању екипно и појединачно и рукомету.
Користимо прилику да се захвалимо свим домаћинима првенстава на добро
организованим првенствима заједно са Спортским савезом глувих Србије а у 2015.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.

АКТИВНОСТИ ПРЕМА МИНИСТАРСТВУ ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
Спортски савез глувих Србије дужан је да преда програм рада за наредну
годину до 15. маја претходне 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 2013.г и 2014.г.. а исто тако у складу са
Уговором о финансирању кампова перспективних спортиста чланова гранских
спортских савеза доставили смо Програм за кампове.
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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.
Констатује се да су квартални извештаји уредно предавани, као и завршни
извештај Министарству омладине и спорта и да су као такви за 2013.г. прихваћени
без било каквих примедби од стране Министарства омладине и спорта Републике
Србије.
Извештај са кампова се доставља јединствено и исти су предати за 2013. и
2014.г. и прихваћени су без примедби од стране Министарства омладине и спорта
Републике Србије.
По први пут у 2014.г. успели смо да се изборимо на основу постигнутих
резултата да наших 10 врхунских спортиста - заслужних спортиста добија
стипендију током 2014.г. у складу са Законом о спорту и Правилником о
стипендирању, на основу којих Спортски савез глувих Србије може добити највише
10 стипендија, иако има већи број заслужних спортиста и спортиста међународног
разреда (сви немогу због квоте да добијају стипендују).
Констатује се да је програм рада за 2015.г. већ предат у мају 2014.г. о коме ће
се расправљати на седници Управног одбора и Скупштини савеза 21. децембра 2014.
године, као предлог а коначно доношење одлуке о извршењу плана и програма за
2015.г. биће донет од стране УО по потписивању уговора са Министарством
омладине и спорта Републике Србије за редовну делатност и кампове у 2015.
години.
КАМПОВИ
У току 2013.г. и 2014.г. организовани су и одржани кампови за младе
перспективне глуве спортисте .
С обзиром да смо добили мала средства у 2013.г. 500.000.00 динара и у 2014.г.
250.000,00 динара, нисмо могли позивати и састављати репрезентације по
спортовима, него смо позивали на кампове перспективне спортисте (дечаке и
девојчице) у следећим спортовима: рукомету, рвању, стрељаштву и фудбалу.
На камповима је учествовало укупно 35 младих спортиста и 5 стручњака и
руководиоц кампа.
Оба кампа су одржана у августу месецу 2013.г и 2014.г. у Крупњу, на основу
тендера који су уредно обављени у складу са законом. .
Констатује се да су кампови одвијани без било каквих проблема уз контролу
и рад са испитаним тренерима и руководиоцем кампа.
На оба Кампа је био присутан сниматељ Станић Драган и медицински радник.
Општа оцена је да кампови имају великог одјека међу младим спортистима и
постоји све веће интересовање, али проблем укључења већих броја перспективних
спортиста су минимална средства која се добијају од Министарства омладине и
спорта, пошто сваки учесник кампа мора да буде на кампу свих 10 дана.
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У складу са Законом спроведеном процедуром јавних набавки
малих
вредности- тендер, је спроведен успешно, што је констатовао и независни ревизор
у свом мишљењу.
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 500.000,00 динара за 2013.г. и
250.000,00 динара за 2014. годину.
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, спровела је тендере у
2013.г. и 2014.г. за кампове и припреме репрезентације глувих Србије у рукомету, за
јавне набавке мале вредности (хотелски смештај и исхрана).
Независни ревизор констатовао је у својим извештајима да је јавна набавка
мале врдности спроведена у складу са законским приписима.

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 2013.г.је прихваћен без примедби од стране
Министарства омладине и спорта Републике Србије.
НАДЗОРНИ ОДБОР
Надзорни одбор у саставу: председник Тепавац Владимир, Милић Зорица, члан
и Кнежевић Светлана, члан, извршио је контролу рада Савеза у 2013.г. и доставља,
као посебан докумет уз овај извештај, извештај Надзорног одбора Спортског
савеза глувих Србије о пословању и раду у 2013. години.

6

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Као и сваке године генерални секретар Иван Аливојводић, учествовао је у
циљу стручног усавршавања на семинару 7 националном семинару за секретаре,
који је организовао Републички Завод за спорт, Спортски савез Србије под
покровитељство Министарства омладине и спорта, који је одржан 29. новембра
2014.г. у Београду. Тако да је добијен сертификат-потврда о стручном
усавршавању на 7 националном семинару за секретаре.
Влада Републике Србије-Министарство омладине и спорта допринели су у
значајној мери реализацији наших програма обезбеђивањем неопходних средстава за
њихово финансирање.
Београд, 17.децембар 2014.г

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

