
 

Финансијски извештај СТСС  

у периоду од 01. 01. – 30.10.2012. 

  ПРИХОДИ  

Р.бр. Од кога Износ 

1. Министарство омладине и спорта-редован програм            12,000.000,00 

2. Министарство омладине и спорта-међ.такмичење у СРБ              2,000.000,00 

3. Министарство омладине и спорта-камп спортиста              1,583.400,00 

4. Министарство омладине и спорта - стипендије                 3,419.482,00 

5. Министарство омладине и спорта- нац. признања            11,524.696,00 

6. Награде спортиста             2,203.732,00 

 УКУПНО МИНИСТАРСТВО          32.075.903,47 

6. Приходи од регистрације клубова и играча/30%/              1,095.880,00 

7. Олимпијски комитет Србије              2,198.071,00 

8. Приходи од медј асоцијација              5.461.839,00 

9. Приходи  котизација                 213.218,00 

10. Приходи  од донатора                 965.000,00 

 ОСТАЛИ ПРИХОДИ:            9.937.008,00 

 УКУПНО ПРИХОДИ:          42.012.911,83  

 

РАСХОДИ 

Р.бр. За Износ 

1. Међународна такмичења             6,240.265,00 

2. Чланарине ИТТФ, ЕТТУ и БТТУ 2011-2012                169.860,00 

3. Реализација стручних програма – редован програм             2,198.071,00   

4. Уговорна обавеза према стипендистима              3,419.482,00 

5. Уговорна обавеза према нац. признатим лицима            11,524.696,00 

6. Реализација кампа перспективних спортиста             1,583.400,00 

7. Трошкови судијских такси                369.397,00 

8. Награде спортиста Каракашевић/Вукелић             2,203.732,00 

9. Функционисање рада савеза             4.980.000,00 

10. Организација националних такмичења                556.817,00 

11. Орг. међународног такмичења у земљи             5,438.482,00 

12. Трошкови ревизије, Јавних набаки                 165.878,00 

13. Измирење добављача и физичких лица из 201/2011.                911.977,00 

 УКУПНО РАСХОДИ: 39,762.057,00 

 
ПРИХОДИ:          42.012.911,83 

РАСХОДИ:          39.762.057,00 

                             --------------------- 

                               2,250.854,83 dinara  

 

Исказани приход у износу од    2,250.854,83 динара односи се на приход  који је остварен у 
2012. години, где нису приказани трошкови и обавезе према физичким лицима који су настали  
током ранијих година 2009 ,2010, и 2011.године  већ се преносе као обавеза  СТСС у 2012. 
години.  

    1.  



ОПИС РАСХОДА  

 1. Међународна такмичења  

     Трошкови учешће појединаца и екипа на значајним међународним такмичењима 

     која су предвиђена планом и програмом за 2012. и одобрена од стране ИО СТСС.    

    (трошкови смештаја, исхране, такмичарске котизације, авио превоза, комби превоза,   

     осигурање учесника).   

 

2.  Чланарине ИТТФ, ЕТТУ и БТТУ 2011-2012 

     Обавезне чланарине, предвиђене директивама званичних институција. 

       

3.  Реализација стручних програма – редован програм 

     Трошкови  припрема спортиста, смештаја и исхране, трошкови превоза  

      учесника припрема у земљи и иностранству затим,трошкове закупа објекта,  

      лекара и масера. 

 

4.  Уговорна обавеза према стипендистима 

     Исплата стипендија на основу категризације ССС у бруто износу, регулисано  

     уговором МОС/СТСС. 

 

5.    Уговорна обавеза према нац. признатим лицима 

       Исплата националних признања заслужним лицима, регулисано уговором. 

 

6.   Реализација кампа перспективних спортиста 

      Камп је реализован у Стонотениском центру у Суботици сходно  плану и програму     

     СТСС. 

 

7.  Трошкови судијских такси за суђења у земљи – мечеви Е.Л и Србија Јуниор Опен   

      

      

              8. Исплата новчаних награда спортисти Каракашевић Александру и тренеру Вукелић  

                  Борису за постигнут развој и афирмацију у спорту у 2011.  

     

9.   Функционисање рада савеза 

       Трошкове личних доходака са допринсима за 2 запослена, трошкове фиксне  

       и мобилн телефоније, комуналне трошкове, трошкове рачуноводства, канцеларијски 

       материјал, кабловски интернет, техничка подршка рачунара, ПТТ услуге, материјалне  

       трошкове, трошковe репрезентације, организацију Скупштине и седница Извршног  

       одбора, путне трошкове, банкрске провизије пословних рачуна као и  позитивне  

       курсне разлике, трошкове амортизације, 

 

10.  Организација националних такмичења  

       Обухвата трошкове набавке пехара, медаља и плакета, израда диплома, исплата 

       награда спортиста, и техничко вођство,  маркетнска пропаганда, хонорар   

       комесара такмичења. 

 

              11.  Орг. међународног такмичења у земљи 

        Смештај и исхрана учесника,трошкови израде промотивног матeријала, кандидатура  

         и промоција Serbia Youth Opен 2011. накнада за лица ангажована при организацији – 

         техничко руководство, изнајмљивање и транспорт опреме и реквизита, трошкови  

         транспорта учесника. 



  2. 

              12.   Трошкови ревизије финансијског пословања и трошкови ЈНМВ 

                       

               13.    Измирење добављача из 2010/2011. године  

                       Измирење укалкулисаних обавеза према добављачима и физичким лицима 

 

 

 

Београд,  октобар 2012.                                                                         Председник СТСС 

                                                                                                                   КАЛИНИЋ Зоран 
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