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1. Уговор о реализацији програма организације међународног спортског
такмичења 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 број 451-02-177/2017-03 од
02. марта 2017. године
3. Ревидиран Предлог годишњег - програма којим се остварује општи интерес
у области спорта у виду организовања међународног такмичења у
2017. години, који је достављен Министарству омладине и спорта
Републике Србије, Београд
4. Завршни извештај о реализацији програма
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I)

Извршили смо ревизију правилности поступања Кајакашког савеза
Србије, Београд (у даљем тексту: Савез) у складу са одредбама Уговора
о

реализацији

програма

организације

међународног

спортског

такмичења који се финансира из буџета Републике Србије број
451-02-177/2017-03 од 02. марта 2017. године (у даљем тексту: Уговор)
и Анекса I Уговора о реализацији програма савеза у области спорта који
се финансира из буџета Републике Србије (у даљем тексту: Анекс I
Уговора) 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:
реализовао програм организације међународног спортског
такмичења за 2017. годину под називом „Првенство Европе у
кајаку и кануу на мирним водама за јуниоре и сениоре до 23
године” којим се задовољава општи интерес у области спорта
у Републици Србији,
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а на основу Ревидираног Предлога годишњег - програма којим се
остварује

општи

интерес

у

области

спорта

у

виду

организовања међународног такмичења у 2017. години (у даљем
тексту: Ревидиран Предлог годишњег - програма), достављеног
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 Ревидираном Предлогу годишњег програма и у оквирима одобреног буџета.
II)

За припремање и одговарајуће обелодањивање приложене документације
одговоран је Савез.

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 организације међународног спортског
такмичења 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. Ревидиран Предлог годишњег - програма којим се остварује општи
интерес у области спорта у виду организовања међународног
такмичења у 2017. години, који је достављен Министарству,
4. Завршни извештај о реализацији програма,
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5. Рачуни добављача испостављени Савезу,
6. Остали документи који су основ за исплату (уговор, одлука
надлежног органа и сл.) и
7. Изводи Управе за трезор Министарства финансија Републике
Србије, пословне банке и други документи који потврђују плаћања
Савеза.
IV)

На основу спроведених процедура и разматрања документације наведене
у тачки III овог Извештаја, констатујемо:
а. Дана 02. марта 2017. године, а на основу поднетог Предлога годишњег
- програма , закључен је Уговор између Министарства и Савеза којим
су Савезу одобрена средства у износу од 10.000.000,00 динара. Анексом
I Уговора од 08. јуна 2017. године Савезу су одобрена додатна
средства у износу од 3.000.000,00 динара, тако да укупно одобрена
средства Савеза износе 13.000.000,00 динара. Наведена средства
уплаћена су на Уговором предвиђени наменски рачун Савеза следећом
динамиком: износ од 10.000.000,00 динара дана 24. марта 2017. године
и износ од 3.000.000,00 динара дана 14. јуна 2017. године.
б. У току године дошло је до потребе одступања од првобитног буџета
програма, услед чега је Савез саставио и поднео Министарству молбу
за издавање сагласности за измену плана програма. Министарство је
дало сагласност за предложене измене наведене у Ревидираном
Предлогу годишњег - програма, односно да се на основу истог врши
даља процена оправданости утрошка средстава.
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в. На основу Завршног извештаја о реализацији програма, као и на основу
увида у достављену документацију, укупно утрошена средства износе
13.166.423,36 динара. Преглед трошкова по врстама и потврде
Ревизора на основу тестирања дати су у следећој табели:

ТРОШКОВИ

ДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ

Ревидиран
Предлог - годишњег
програма
(у динарима)

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

12.772.000,00

12.938.725,02

Превоз учесника

2.500.000,00

2.179.334,67

Трошкови смештаја и исхране и воде
током такмичења

3.000.000,00

3.243.316,29

Трошкови изнајмљивања опреме и
реквизита

6.200.000,00

6.442.648,80

Финансијске услуге (банкарске и
књиговодствене)

19.000,00

9.501,66

Набавка пропагандног материјала и
маркетинг

30.000,00

30.000,00

Штампање публикација и материјала

400.000,00

411.087,60

Антидопинг контрола

315.000,00

315.000,00

Ревизија реализације програма

108.000,00

108.000,00

Трошкови обезбеђења и лекарске
службе на такмичењу

200.000,00

199.836,00

ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ

228.000,00

227.698,34

Остали трошкови (електрична
енергија, трошкови комуналних
услуга, птт трошкови, интернет,
набавка канцеларијског материјала и
сл.)

228.000,00

227.698,34

13.000.000,00

13.166.423,36

УКУПНО:
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г. 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:
ЈКП „Градско саобраћајно предузеће“ Београд (ЈНМВ 11/2017)
Партија 1 - услуга транспорта учесника градским аутобусима на
релацији регатни центар Ада Циганлија до изабраних хотела;
Саобраћајно предузеће „ЛАСТА“ а.д. Београд (ЈНМВ 11/2017)
Партија 2 - услуга транспорта учесника високотуристичким
аутобусима при доласку и одласку, на релацији од Београдског
аеродрома до изабраних хотела и назад;
Хотел „ШУМАДИЈА“ д.о.о. Београд (ЈНМВ 6/2017) за набавку
услуга хотелског смештаја за представнике Европске кајакашке
асоцијације и чланове судијског жирија током одржавања ЕП за
јуниоре и сениоре до 23 године на мирним водама 2017 у Београду;
Друштво

за

производњу,

промет

и

пословне

услуге

„MI.KO.TRADE“ д.о.о. Београд (ЈНМВ 8/2017) за набавку услуга
исхране у Регатном центру за чланове организационог комитета,
волонтере и представнике европске кајакашке федерације током
одржавања ЕП за јуниоре и сениоре до 23 године на мирним
водама 2017 у Београду и
„BEOEXPO SYSTEM“ д.о.о. Београд (ЈНМВ 4/2017) за набавку
услуга постављања привремених структура и стаза за Првенство
Европе за јуниоре и сениоре до 23 године на мирним водама 2017 у
Београду.
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д. Вишак утрошених средстава изнад буџетских Савез је финансирао из
других извора.
ђ. 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.
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, 25. јула 2017. године
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