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ПРИЛОЗИ:
1. Уговор о реализацији програма савеза у области спорта који се финансира
из буџета Републике Србије
2. Предлог годишњих програма националних спортских савеза којима се
остварује општи интерес у области спорта, које предлажу Олимпијски
комитет Србије, Параолимпијски комитет Србије и Спортски савез Србије
у 2016. години, који је достављен Министарству омладине и спорта
Републике Србије, Београд
3. Ревидирана табела трошкова реализације програма под називом “Трошкови
реализације програма (бруто)“
4. Завршни извештај о реализацији програма

ПРИЛОЗИ

РЕВИЗИЈА САГЛАСНОСТИ
КАЈАКАШКОМ САВЕЗУ СРБИЈЕ, БЕОГРАД
МИНИСТАРСТВУ ОМЛАДИНЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ,
БЕОГРАД
I)

Извршили смо ревизију правилности поступања Кајакашког савеза
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 451-02-15/2016-03 од 11. јануара 2016.
године (у даљем тексту: Уговор) закљученог 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, односно да је Савез:
у периоду 01.01-31.12.2016. године реализовао програм којим се
задовољава општи интерес у области спорта у Републици
Србији, а на основу Предлога годишњих програма националних
спортских савеза којима се остварује општи интерес у области
спорта,

које

предлажу

Олимпијски

комитет

Србије,

Параолимпијски комитет Србије и Спортски савез Србије у
2016. години (у даљем тексту: Предлог годишњих програма) и

РЕВИЗИЈА САГЛАСНОСТИ (наставак)
КАЈАКАШКОМ САВЕЗУ СРБИЈЕ, БЕОГРАД
МИНИСТАРСТВУ ОМЛАДИНЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ,
БЕОГРАД
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.

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. Предлог годишњих програма националних спортских савеза којима се
остварује општи интерес у области спорта, које предлажу
Олимпијски комитет Србије, Параолимпијски комитет Србије и
Спортски савез Србије у 2016. години, који је достављен
Министарству,
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РЕВИЗИЈА САГЛАСНОСТИ (наставак)
КАЈАКАШКОМ САВЕЗУ СРБИЈЕ, БЕОГРАД
МИНИСТАРСТВУ ОМЛАДИНЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ,
БЕОГРАД
3. Ревидирана табела трошкова реализације програма, која је
достављена Министарству,
4. Завршни извештај о реализацији програма,
5. Рачуни добављача испостављени Савезу,
6. Остали документи који су основ за исплату (уговор, одлука
надлежног органа и сл.) и
7. Изводи пословних банака и други документи који потврђују плаћања
Савеза.
IV)

На основу спроведених процедура и разматрања документације наведене
у тачки III овог Извештаја, констатујемо:
а. Дана 11. јануара 2016. године, а на основу поднетог Предлога
годишњих програма, закључен је Уговор између Министарства и
Савеза којим су Савезу одобрена средства у износу од 44.000.000,00
динара. Наведена средства уплаћена су у целости и то следећом
динамиком:

11.000.000,00

динара

дана

15.01.2016.

године,

15.000.000,00 динара дана 19.02.2016. године, 3.000.000,00 динара дана
01.04.2016. године, 1.000.000,00 динара дана 28.04.2016. године,
500.000,00 динара дана 30.05.2016. године, 2.000.000,00 динара дана
30.06.2016. године, 2.000.000,00 динара дана 29.07.2016. године,
2.000.000,00 динара дана 09.08.2016. године, 1.000.000,00 динара дана
10.08.2016. године, 2.500.000,00 динара дана 13.09.2016. године,
1.750.000,00 динара дана 13.10.2016. године и 2.250.000,00 динара дана
30.11.2016. године.
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б. На основу Завршног извештаја о реализацији програма, као и на основу
увида у достављену документацију, укупно утрошена средства износе
47.637.653,82 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)

37.945.000,00

40.917.658,77

Трошкови путовања и дневнице за
лица која непосредно учествују у
реализацији програма

5.700.000,00

6.552.632,07

Трошкови куповине опреме и
реквизита

5.350.000,00

5.486.592,11

Трошкови смештаја и исхране

16.650.000,00

17.752.321,98

Трошкови котизације за учешће

380.000,00

430.473,32

Трошкови изнајмљивања простора,
опреме и реквизита

630.000,00

558.238,04

4.426.500,00

5.011.055,89

Транспорт опреме и реквизита

140.000,00

158.331,45

Осигурање

320.000,00

361.919,50

Финансијске услуге (банкарске и
књиговодствене)

400.000,00

421.118,52

4.000,00

4.590,00

Ширење информација и комуникације
(маркетинг); набавка пропагандног
материјала

131.000,00

150.000,00

Штампање публикација и материјала

310.000,00

330.319,00

Набавка средстава за опоравак
спортиста

920.000,00

1.021.448,47

Хонорари лица која учествују у
реализацији програма

Визе
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РЕВИЗИЈА САГЛАСНОСТИ (наставак)
КАЈАКАШКОМ САВЕЗУ 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)

Здравствени прегледи спортиста и
медицинска едукација

360.000,00

277.017,32

Антидопинг контрола и едукација

79.000,00

90.000,00

Спровођење ревизије реализације
програма

500.000,00

528.000,00

Трошкови зараде привремено
запослених стручних лица на
реализацији програма (бруто зарада)

515.000,00

587.212,93

14.500,00

16.285,50

145.000,00

166.400,00

62.000,00

70.902,61

ТРОШКОВИ

Спровођење јавних набавки
Набавка стручне литературе и
компјутерских програма
Школарине и стипендије, као и
котизације за учешће у стручном
усавршавању спортским стручњацима
и стручњацима у спорту
Чланарина међународној федерацији

84.000,00

95.185,20

Куповина и изнајмљивање возила

504.000,00

485.120,00

Набавка пехара, медаља, диплома и
сл.

320.000,00

362.494,86

ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ

6.055.000,00

6.719.995,05

Зараде запослених

3.365.000,00

3.866.661,96

Материјални трошкови

2.400.000,00

2.530.488,25

290.000,00

322.844,84

44.000.000,00

47.637.653,82

Административни трошкови
УКУПНО:
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РЕВИЗИЈА САГЛАСНОСТИ (наставак)
КАЈАКАШКОМ САВЕЗУ 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:
ART-MONTAGE Kft, Budapest (ЈН 10/2015) за набавку мини кајака
четвороседа;
„D SPORT SYSTEM“ д.о.о. Нови Сад (ЈН 1/2016) за набавку
суплемената за спортисте;
„DA CAPO 4“ д.о.о. Београд (ЈН 2/2016) за набавку спортске
опреме за чланове репрезентативних селекција и
„TTC TOP TRAVEL CENTAR“ д.о.о. Београд за набавку услуга
резервације превоза, смештаја и исхране у земљи и иностранству.
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 које се односе на наменско коришћење средстава
Министарства.
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