
Редни број Назив пројекта Период реализације Реализовано 

1 Мале олимпијске игре (лопте и мреже за школе) 2013.-2015. година 70.250,00 КМ

2 Лопте у школе (у сарадњи са МПОС РС) 2014. година 15.400,00 КМ

3 Опрема за терене одбојке на пијеску 2015-2018. година 62.800,00 КМ

4                Подршка одбојкашким камповима -МПОС РС 2013-2018. година 56.700,00 КМ

5 Донација опреме за клубове са подручја погеђених поплавом 2015. година 41.000,00 КМ

6 Одбојкашки камп и семинар Требиње (подршка Олимп.солидарности) 2015. година 25.000,00 КМ

ЦЕВ љетњи фестивал за младе и

Семинар за тренере и судије одбојке на пијеску

8 Курс Левел 1 (подршка Олимпијске солидарности) 2018. година 10.000,00 КМ

9 Донација одбојкашких лопти MIKASA и GALA за одбојкашке клубове 2019. година 18.800,00 КМ

10 Донација одбојкашких лопти GALA за одбојкашке клубове 2020. година 12.584,00 КМ

339.874,00 КМУкупна финансијска вриједност реализованих пројеката

ПРЕГЛЕД  

.

2016. година 27.340,00 КМ

РЕАЛИЗОВАНИХ РАЗВОЈНИХ ПРОЈЕКАТА У ОСРС ЗА ПЕРИОД 2013-2020.

7

    гдје се ради о подршци Министартва породице, омладине и спорта Републике Српске.

1. Сви пројекти су реализовани путем ОС БиХ из донација ФИВБ и ЦЕВ и уз подршку Олимпијске солидарности, изузев на редном броју 2 и 4.

Модрича, фебруар 2021. године

    који су директно у функцији потреба одбојкашких клубова). Када се узме у обзир ово издвајање и финансијска вриједност реализованих пројеката као

    Изузетак су подаци у тачки 5. обзиром да је испоручена опрема (лопте и мреже) за коју су узети подаци о вриједности из других набавки.

2. Вриједност опреме или утрошених финансијских средстава кориштена је из података о набавци (на основу више понуда).  

    директно улагање у развој одбојке то подразумијева да је у истом периоду улагање било 567.602 КМ, а то у суштини значи да је у односу на приход од

    клубова у истом периоду у развој одбојке уложено  преко 62% средстава више.

4.  У истом периоду  на  трошкове такмичења и за рад кампа ОС РС је из властитих прихода уложио 259.112 КМ (не рачунајући и разне друге трошкове ОС РС 

3. У истом периоду ОС РС је од клубова остварио приход од чланарине и котизације у укупном износу од  352.754 КМ.


