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ПРИЛОЗИ:
1. Уговор о реализацији програма савеза у области спорта који се финансира
из буџета Републике Србије
2. Анекс I Уговора о реализацији програма савеза у области спорта који се
финансира из буџета Републике Србије
3. Предлог годишњих програма надлежних националних спортских савеза
којима се остварује општи интерес у области спорта, које предлажу
Олимпијски комитет Србије, Параолимпијски комитет Србије и Спортски
савез Србије у 2017. години, који је достављен Министарству омладине и
спорта Републике Србије, Београд
4. Ревидирана табела трошкова реализације програма под називом „Трошкови
реализације програма (бруто)“
5. Завршни извештај о реализацији програма

РЕВИЗИЈА САГЛАСНОСТИ
САВЕЗУ ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ СРБИЈЕ, БЕОГРАД
МИНИСТАРСТВУ ОМЛАДИНЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ,
БЕОГРАД
I)

Извршили смо ревизију правилности поступања Савеза за школски
спорт Србије, Београд (у даљем тексту: Савез) у складу са одредбама
Уговора о реализацији програма савеза у области спорта који се
финансира из буџета Републике Србије број 451-02-78/2017-03 од
04. јануара 2017. године (у даљем тексту: Уговор) и Анекса I Уговора о
реализацији програма савеза у области спорта који се финансира из
буџета Републике Србије број 451-02-78/1/2017-03-1 од 02. новембра
2017. године (у даљем тексту: Анекс I Уговорa) закључених између
Савеза и Министарства омладине и спорта Републике Србије, Београд
(у даљем тексту: Министарство). Ревизију смо извршили у складу са
Међународним стандардима ревизије. Ови стандарди налажу да
ревизију планирамо и извршимо на начин који омогућава да се, у разумној
мери, уверимо да је Савез поступио у складу са одговарајућим одредбама
наведеног Уговора и Анекса I Уговора, односно да је Савез:

РЕВИЗИЈА САГЛАСНОСТИ (наставак)
САВЕЗУ ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ СРБИЈЕ, БЕОГРАД
МИНИСТАРСТВУ ОМЛАДИНЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ,
БЕОГРАД
у периоду 01.01-31.12.2017. године реализовао програм којим се
задовољава општи интерес у области спорта у Републици
Србији, а на основу Предлога годишњих програма надлежних
националних спортских савеза којима се остварује општи
интерес у области спорта, које предлажу Олимпијски комитет
Србије, Параолимпијски комитет Србије и Спортски савез
Србије у 2017. години (у даљем тексту: Предлог годишњих
програма)

и

приложенe

ревидиранe

табелe

трошкова

реализације програма под називом „Трошкови реализације
програма (бруто)“ (у даљем тексту: Ревидирана табела
трошкова реализације програма), достављених Министарству,
за средства која се користе за набавку добара, услуга и радова
примењивао Закон о јавним набавкама и
добијена средства употребио искључиво за намене програмских
активности

наведених

у

Ревидираној

табели

трошкова

реализације програма и у оквирима одобреног буџета.
II)

За припремање и одговарајуће обелодањивање приложене документације
одговоран је Савез.
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РЕВИЗИЈА САГЛАСНОСТИ (наставак)
САВЕЗУ ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ СРБИЈЕ, БЕОГРАД
МИНИСТАРСТВУ ОМЛАДИНЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ,
БЕОГРАД
III)

Спровели смо само процедуре и поступке неопходне за ово ангажовање.
Спроведени ангажман укључује прикупљање и испитивање доказа којима
се поткрепљује извршење уговорне обавезе Савеза, а који су садржани у
следећој документацији:
1. Уговор о реализацији програма савеза у области спорта који се
финансира из буџета Републике Србије
2. Анекс I Уговора о реализацији програма савеза у области спорта који
се финансира из буџета Републике Србије
3. Предлог годишњих програма надлежних националних спортских
савеза којима се остварује општи интерес у области спорта, које
предлажу Олимпијски комитет Србије, Параолимпијски комитет
Србије и Спортски савез Србије у 2017. години, који је достављен
Министарству
4. Ревидирана табела трошкова реализације програма, која је
достављена Министарству
5. Завршни извештај о реализацији програма
6. Рачуни добављача испостављени Савезу
7. Остали документи који су основ за исплату (уговор, одлука
надлежног органа и сл.) и
8. Изводи пословне банке и други документи који потврђују плаћања
Савеза.
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РЕВИЗИЈА САГЛАСНОСТИ (наставак)
САВЕЗУ ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ СРБИЈЕ, БЕОГРАД
МИНИСТАРСТВУ ОМЛАДИНЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ,
БЕОГРАД
IV)

На основу спроведених процедура и разматрања документације наведене
у тачки III овог Извештаја, констатујемо:
а. Дана 04. јануара 2017. године, а на основу поднетог Предлога
годишњих програма, закључен је Уговор између Министарства и
Савеза којим су Савезу одобрена средства у износу од 50.000.000,00
динара. Анексом I Уговора од 02. новембра 2017. године Савезу су
одобрена додатна средства у износу од 600.000,00 динара тако да
укупно одобрена средства Савеза износе 50.600.000,00 динара.
Наведена средства уплаћена су у целости и то следећом динамиком:
4.000.000,00 динара дана 31.01.2017. године, 2.000.000,00 динара дана
28.02.2017. године, 5.000.000,00 динара дана 30.03.2017. године,
8.000.000,00 динара дана 28.04.2017. године, 5.200.000,00 динара дана
29.05.2017. године, 4.000.000,00 динара дана 14.06.2017. године,
4.300.000,00 динара дана 28.07.2017. године, 3.400.000,00 динара дана
14.08.2017. године, 3.600.000,00 динара дана 29.09.2017. године,
5.000.000,00 динара дана 30.10.2017. године, 600.000,00 динара дана
15.11.2017. године, 3.000.000,00 динара дана 17.11.2017. године и
2.500.000,00 динара дана 01.12.2017. године.
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РЕВИЗИЈА САГЛАСНОСТИ (наставак)
САВЕЗУ ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ СРБИЈЕ, БЕОГРАД
МИНИСТАРСТВУ ОМЛАДИНЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ,
БЕОГРАД
б. На основу Завршног извештаја о реализацији програма, као и на основу
увида у достављену документацију, укупно утрошена средства износе
50.600.686,78 динара. Преглед трошкова по врстама и потврде
Ревизора на основу тестирања дати су у следећој табели:

ТРОШКОВИ

ДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ

Ревидирана табела
трошкова реализације
програма
(у динарима)

Завршни извештај о
реализацији програма потврђено од стране
Ревизора
(у динарима)

47.810.000,00

47.796.685,70

Трошкови путовања (превоз) за
спортисте и спортске стручњаке који
непосредно учествују у реализацији
програма

656.400,00

700.861,20

Трошкови путовања (превоз) за друга
лица која непосредно учествују у
реализацији програма

450.220,00

450.218,37

Трошкови куповине спортске опреме
(дресови, тренерке, торбе, лопте и др.)
и реквизита

500.000,00

499.287,17

Трошкови куповине остале основне
опреме потребне за непосредну
реализацију програма (струњаче,
чамци, једрилице, гимнастичке справе,
кошеви, голови и др.)

6.900,00

6.900,00

7.220.000,00

7.171.109,25

Трошкови котизације за учешће на
такмичењу

912.000,00

910.916,53

Трошкови изнајмљивања простора

222.000,00

221.458,23

Трошкови смештаја и исхране
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РЕВИЗИЈА САГЛАСНОСТИ (наставак)
САВЕЗУ ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ СРБИЈЕ, БЕОГРАД
МИНИСТАРСТВУ ОМЛАДИНЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ,
БЕОГРАД

ТРОШКОВИ

Хонорари лица која учествују у
реализацији програма
Транспорт опреме и реквизита

Ревидирана табела
трошкова реализације
програма
(у динарима)

Завршни извештај о
реализацији
програма потврђено од стране
Ревизора
(у динарима)

22.500.000,00

22.581.744,83

470.000,00

463.950,00

Осигурање врхунских спортиста,
спортских стручњака и спортиста
репрезентативаца (чл. 21 Закона о
спорту)

57.000,00

56.786,42

Финансијске услуге (банкарске и
књиговодствене)

350.000,00

365.857,55

3.363.000,00

3.361.842,00

Маркетинг и набавка пропагандног
материјала
Превод докумената
Штампање публикација и материјала
Антидопинг контрола и едукација
Спровођење екстерне ревизије
реализације програма
Трошкови зараде лица запослених на
реализацији програма (бруто зарада)
Спровођење јавних набавки
Набавка стручне литературе и
компјутерских програма1
Школарине и стручно оспособљавање,
као и котизације за учешће у стручном
усавршавању спортским стручњацима
и стручњацима у спорту

11.900,00

11.915,58

495.000,00

464.700,00

90.000,00

90.000,00

420.000,00

420.000,00

7.775.000,00

7.773.412,89

12.000,00

12.000,00

393.770,00

393.750,00

32.500,00

32.500,00

У Ревидираној табели трошкова реализације програма за коју постоји сагласност Министарства, установљена је
техничка грешка на позицији Набавка стручне литературе и компјутерских програма. Савез је Министарству доставио
измену са исправним износом у оквиру наведене позиције за коју се очекује сагласност Министарства.
1
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РЕВИЗИЈА САГЛАСНОСТИ (наставак)
САВЕЗУ ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ СРБИЈЕ, БЕОГРАД
МИНИСТАРСТВУ ОМЛАДИНЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ,
БЕОГРАД

Ревидирана табела
трошкова реализације
програма
(у динарима)

Завршни извештај о
реализацији
програма потврђено од стране
Ревизора
(у динарима)

125.110,00

121.405,49

Трошкови обезбеђења и лекарске
службе на такмичењу

70.000,00

71.676,97

Куповина и изнајмљивање возила

15.000,00

13.530,00

Набавка пехара, медаља, диплома и сл.

971.000,00

895.984,00

Дневнице спортиста и спортских
стручњака који учествују на
припремама, односно међународном
такмичењу

125.600,00

121.801,50

Дневнице других лица који учествују у
реализацији програма

15.600,00

15.510,80

Набавка канцеларијске опреме
(компјутер, телефон, штампач,
телевизор, пројектор и сл.) неопходне
за реализацију програма

470.000,00

496.364,30

80.000,00

71.202,62

ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ

2.790.000,00

2.804.001,08

Зараде запослених код носиоца
програма који не реализују непосредно
програмске активности

2.390.000,00

2.392.034,11

400.000,00

411.966,97

50.600.000,00

50.600.686,78

ТРОШКОВИ

Чланске обавезе према међународној
федерацији2

Набавка канцеларијског материјала
неопходног за рализацију програма
(оловке, папир и др.)

Остали трошкови (трошкови
комуналних услуга, птт трошкови,
интернет, набавка канцеларијског
материјала и сл.)
УКУПНО:

2

У Ревидираној табели трошкова реализације програма за коју постоји сагласност Министарства, установљена је
техничка грешка на позицији Чланске обавезе према међународној федерацији. Савез је Министарству доставио измену
са исправним износом у оквиру наведене позиције за коју се очекује сагласност Министарства.
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РЕВИЗИЈА САГЛАСНОСТИ (наставак)
САВЕЗУ ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ СРБИЈЕ, БЕОГРАД
МИНИСТАРСТВУ ОМЛАДИНЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ,
БЕОГРАД
в. Савез је, у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и припадајућим подзаконским
актима, спровео поступке јавне набавке и закључио уговоре са
следећим понуђачима:
Милица Вуковић предузетник обрада метала и трговина Grand
Trofej Београд (ЈНМВ 1/2017-10) за набавку пехара и медаља;
Sportski video centar JEF 1 Radovan Maksimović preduzetnik Београд
(ЈНМВ 2/2017-23) за набавку услуга оглашавања у медијима;
Kristina Jovanović - Đurić preduzetnik Agencija za grafički dizajn,
organizaciju seminara i promocija MAX MEDIA Београд (ЈНМВ
3/2017-100) за набавку услуга организације маркетиншких и
промотивних активности, представљања Савеза за школски спорт
Србије и
„Југ Комерц“ д.о.о. Лесковац (ЈНМВ 4/2017-109) за набавку услуга
смештаја и исхране на Државном првенству у рукомету у
Лесковцу.
г. Вишак утрошених средстава изнад буџетских Савез је финансирао из
сопствених извора.
д. По нашем мишљењу, Савез је, у свим аспектима, поступио у складу са
одредбама Уговора и Анекса I Уговора, које се односе на наменско
коришћење средстава Министарства.
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РЕВИЗИЈА САГЛАСНОСТИ (наставак)
САВЕЗУ ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ СРБИЈЕ, БЕОГРАД
МИНИСТАРСТВУ ОМЛАДИНЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ,
БЕОГРАД
V)

Овај Извештај се односи на потврду Ревизора о извршењу уговорних
обавеза наведених у тачки I Извештаја и не може се проширити на друга
питања нити на финансијске извештаје Савеза посматране у целини.

У Београду, 29. децембра 2017. године
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