
 
  

 
РЕВИЗИЈА САГЛАСНОСТИ 

 

 

СТРЕЉАЧКОМ САВЕЗУ СРБИЈЕ, БЕОГРАД 

МИНИСТАРСТВУ ОМЛАДИНЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, 

БЕОГРАД 

   

I) Извршили смо ревизију правилности поступања Стрељачког 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 451-02-17/2016-03 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) 
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РЕВИЗИЈА САГЛАСНОСТИ (наставак) 

 

 

СТРЕЉАЧКОМ САВЕЗУ СРБИЈЕ, БЕОГРАД 

 

МИНИСТАРСТВУ ОМЛАДИНЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, 

БЕОГРАД 
 

 и приложенe ревидиранe табелe трошкова реализације 

програма под називом „Трошкови реализације програма 

(бруто)“ (у даљем тексту: Ревидирана табела трошкова 

реализације програма),  

 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 Предлогу годишњих програма и 

Ревидираној табели трошкова реализације програма, који су 

достављени Министарству 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) 

 

 

СТРЕЉАЧКОМ САВЕЗУ СРБИЈЕ, БЕОГРАД 

 

МИНИСТАРСТВУ ОМЛАДИНЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, 

БЕОГРАД 

 

3. Ревидирана табела трошкова реализације програма под називом 

„Трошкови реализације програма (бруто)“, 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 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 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 36.500.000,00 

динара. Наведена средства уплаћена су у укупном износу и то следећом 

динамиком: 8.500.000,00 динара дана 15.01.2016. године, 12.000.000,00 

динара дана 19.02.2016. године, 1.000.000,00 динара дана 01.04.2016. 

године, 2.000.000,00 динара дана 28.04.2016. године, 2.000.000,00 

динара дана 30.05.2016. године, 4.000.000,00 динара дана 30.06.2015. 

године, 2.000.000,00 динара дана 29.07.2016. године, 1.500.000,00 

динара дана 13.09.2016. године, 1.600.000,00 динара дана 13.10.2016. 

године и 1.900.000,00 динара дана 30.11.2016. године. 
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РЕВИЗИЈА САГЛАСНОСТИ (наставак) 

 

 

СТРЕЉАЧКОМ САВЕЗУ СРБИЈЕ, БЕОГРАД 

 

МИНИСТАРСТВУ ОМЛАДИНЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, 

БЕОГРАД 

 

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 редовног програма дана 15. 

новембра 2016. године. Министарство је дана 28.12.2016. године дало 

сагласност за предложене измене наведене у приложеној Ревидираној 

табели трошкова реализације програма, односно да се на основу 

поменуте ревидиране табеле врши даља процена оправданости 

утрошка средстава.  

 

в.   На основу Завршног извештаја о реализацији програма, као и на основу 

увида у достављену документацију, укупно утрошена средства износе 

34.665.455,44 динара. Преглед трошкова по врстама и потврде 

Ревизора на основу тестирања дати су у следећој табели: 
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РЕВИЗИЈА САГЛАСНОСТИ (наставак) 

 

 

СТРЕЉАЧКОМ САВЕЗУ СРБИЈЕ, БЕОГРАД 

 

МИНИСТАРСТВУ ОМЛАДИНЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, 

БЕОГРАД 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРОШКОВИ 

Ревидирана табела 

трошкова реализације 

програма 

(у динарима) 

Завршни 

извештај о 

реализацији 

програма - 

потврђено од 

стране Ревизора                  

(у динарима) 

ДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 29.500.000,00 28.339.217,34 

Трошкови путовања и дневнице за 

лица која непосредно учествују у 

реализацији програма 

4.100.000,00 3.274.825,40 

Трошкови куповине опреме и 

реквизита 
8.200.000,00 7.893.612,37 

Трошкови смештаја и исхране 6.900.000,00 7.014.956,77 

Трошкови котизације за учешће 2.600.000,00 2.870.070,11 

Трошкови изнајмљивања 

простора, опреме и реквизита 
800.000,00 730.118,09 

Хонорари лица која учествују у 

реализацији програма 
2.100.000,00 2.039.488,14 

Транспорт опреме и реквизита 130.000,00 105.600,00 

Осигурање 150.000,00 148.178,00 

Финансијске услуге (банкарске и 

књиговодствене) 
700.000,00 737.981,05 

Визе 110.000,00 115.094,00 

Штампање публикација и 

материјала 
100.000,00 18.975,00 

Набавка средстава за опоравак 

спортиста 
160.000,00 139.043,55 

Здравствени прегледи спортиста и 

медицинска едукација 
500.000,00 376.822,00 

Антидопинг контрола и едукација 90.000,00 90.000,00 
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РЕВИЗИЈА САГЛАСНОСТИ (наставак) 

 

 

СТРЕЉАЧКОМ САВЕЗУ СРБИЈЕ, БЕОГРАД 

 

МИНИСТАРСТВУ ОМЛАДИНЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, 

БЕОГРАД 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ТРОШКОВИ 

Ревидирана табела 

трошкова 

реализације 

програма 

(у динарима) 

Завршни извештај о 

реализацији 

програма -  

потврђено од стране 

Ревизора                    

(у динарима) 

Спровођење ревизије 

реализације програма 
450.000,00 367.200,00 

Спровођење јавних набавки 40.000,00 18.711,00 

Набавка стручне литературе и 

компјутерских програма 
220.000,00 215.040,00 

Школарине и стипендије, као и 

котизације за учешће у 

стручном усавршавању 

спортским стручњацима и 

стручњацима у спорту 

150.000,00 154.678,75 

Чланарина међународној 

федерацији 
100.000,00 80.061,94 

Куповина и изнајмљивање 

возила 
1.500.000,00 1.657.597,15 

Набавка пехара, медаља, 

диплома и сл. 
400.000,00 291.164,00 

ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 7.000.000,00 6.326.238,10 

Зараде запослених 4.200.000,00 3.965.195,22 

Материјални трошкови 1.100.000,00 687.897,47 

Административни трошкови 1.700.000,00 1.673.145,41 

УКУПНО: 36.500.000,00 34.665.455,44 
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РЕВИЗИЈА САГЛАСНОСТИ (наставак) 

 

 

СТРЕЉАЧКОМ САВЕЗУ СРБИЈЕ, БЕОГРАД 

 

МИНИСТАРСТВУ ОМЛАДИНЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, 

БЕОГРАД 

 

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: 

 

 „CD Травел“ д.о.о. Београд (ЈНМВ 02/2016) за набавку услуге 

псредовања при резервацији хотелског смештаја у иностранству; 

 „CD Травел“ д.о.о. Београд (О.П. 03/2016) за набавку услуге 

псредовања при резервацији хотелског смештаја у земљи; 

 ,,FlyFly Травел“ д.о.о. Београд (О.П. 04/2016) за набавку услуге 

резервације и обезбеђења авио карата; 

 ,,Fastmobility“ д.о.о. Београд (ЈНМВ 05/2016) за набавку услуга 

изнајмљивање комби возила и 

 ,,Bullet“ д.о.о. Београд (О.П. 6/2016) за набавку спортске муниције. 

 

д.   Неутрошена средства Савеза износе 1.834.544.56 динара. 

 

ђ.  По нашем мишљењу, Савез је, у свим аспектима, поступио у складу са 

одредбама 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, 12. јануара 2017. године   

         

Лиценцирани овлашћени ревизор 

 

_________________________ 

Проф. др Зоран Ђерковић 

 


