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Уговор о реализацији програма кампа за перспективне спортисте
Ревидиран Предлог годишњег програма националног гранског спортског
савеза којим се остварује општи интерес у области спорта кроз
организовање кампова за перспективне спортисте у 2017. години, који је
достављен Министарству омладине и спорта Републике Србије, Београд
Завршни извештај о реализацији програма кампа перспективних спортиста

РЕВИЗИЈА САГЛАСНОСТИ
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I)

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

програма

кампа

за

перспективне

спортисте

бр. 451-02-121/2017-03 од 24. маја 2017. 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:
реализовао организацију кампа перспективних спортиста у 2017.
години,
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
националног гранског спортског савеза којим се остварује општи
интерес у области спорта кроз организовање кампова за
перспективне спортисте у 2017. години (у даљем тексту:
Ревидиран

Предлог

Министарству.

годишњег

програма)

достављеном
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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 кампа за перспективне спортисте,
2. Ревидиран Предлог годишњег програма националног гранског
спортског савеза којим се остварује општи интерес у области
спорта кроз организовање кампова за перспективне спортисте у
2017. години, који је достављен Министарству,
3. Завршни извештај о реализацији програма кампа перспективних
спортиста,
4. Рачуни добављача испостављени Савезу,
5. Остали документи који су основ за исплату (уговор, одлука
надлежног органа и сл.) и
6. Извод Управе за трезор Министарства финансија Републике Србије
који потврђујe плаћања добављачу.
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IV)

На основу спроведених процедура и разматрања документације наведене
у тачки III овог Извештаја, констатујемо:
а. Дана 24. маја 2017. године закључен је Уговор између Министарства и
Савеза којим су Савезу одобрена средства у износу од 600.000,00
динара за реализацију програма кампа перспективних спортиста у
2017. години, а којим је била предвиђена цена пансиона у износу до
2.900,00 динара дневно по учеснику. Наведена средства уплаћена су у
укупном износу на Уговором предвиђени наменски рачун Савеза код
Управе за трезор Министарства финансија Републике Србије дана
13. јуна 2017. године.
б. На основу Завршног извештаја о реализацији програма кампа
перспективних спортиста, као и на основу увида у достављену
документацију, укупно утрошена средства Савеза износе 600.000,00
динара. Наведени износ Савез је у целости утрошио на услуге
смештаја и исхране учесника (пансиони) и трошкове тестирања
спортиста како је Уговором и Ревидираним Предлогом годишњег
програма било предвиђено.
в. Савез није имао потребу да спроводи поступак јавне набавке у складу
са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015) и припадајућим подзаконским актима.
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г. 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, 28. јула 2017. године
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