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 I  УВОД 

 Извршили смо ревизију саставних делова финансијских извештаја Министарства 

омладине и спорта у делу који се односи на расходе за субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама и накнаде за социјалну заштиту из буџета, а у оквиру 

ревизије Нацрта Закона о завршном рачуну буџета РС за 2011. годину. 
 

 У 2010. години вршили смо ревизију финансијских извештаја Министарства 

омладине и спорта  за 2009. годину о чему смо издали Извештај о ревизији Годишњег 

финансијског извештаја Министарства омладине и спорта за 2009. годину број: 400-

245/2010-03 од 15.12.2010. године. 
 

Ревизија је извршена у Министарству омладине и спорта, на Новом Београду,  улица 

Михајла Пупина 2, у просторијама Палате Србије, источно крило, I спрат, у присуству  

овлашћених лица министарства. 
 

Ревизију су извршила овлашћена лица Државне ревизорске институције. 

 

 1. ПРАВНИ ОСНОВ, ЦИЉ И ПРЕДМЕТ РЕВИЗИЈЕ 
 

 Правни основ за вршење ревизије је дат у Уставу Републике Србије
1
, Закону о 

Државној ревизорској институцији
2
, Закону о буџетском систему

3
 и важећим прописима 

Републике Србије, као и Програму ревизије Државне ревизорске институције за 2011. 

годину број: 02-2349/2011-02 и Закључку број: 400-235/2012-01 о спровођењу ревизије 

Нацрта Закона о завршном рачуну буџета РС за 2011. годину. 
 

 Предмет ове ревизије су делови финансијских извештаја Министарства омладине и 

спорта који приказују финансијске информације о расходима за субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и организацијама и накнаде за социјалну заштиту из буџета. 
 

 Циљ ревизије је био да се изрази мишљење о деловима финансијских извештаја 

Министарства омладине и спорта који приказују финансијске информације о расходима за 

субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама и накнаде за социјалну 

заштиту из буџета. 
 

 1.1. Одговорност руководства за састављање финансијских извештаја  

 

 За тачност података приказаних у овим финансијским извештајима одговорaн је  

министар, Снежана Самарџић Марковић, на основу Одлуке Народне скупштине Републике 

Србије о избору Владе
4
 од 7. јула 2008. године. 

 

 Одговорност за састављање ових финансијских извештаја утврђена је сходно 

одредбама члана 71. Закона о буџетском систему. 

                                                 
1 „Службени гласник РС“, бр. 98/06 
2 „Службени гласник РС“, бр. 101/05, 54/07 и 36/10 
3 „Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10 и 101/11 
4 „Службени гласник РС“, бр. 66/08 
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 Решењем министра, Снежане Самарџић Марковић, број: 66-00-8/07-01/28 од 4. јуна 

2007. године, у складу са Законом о буџетском систему, дато је овлашћење, између осталог, 

помоћнику министра у Сектору за спорт - за преузимање обавеза, односно плаћање из 

области спорта, као и помоћнику министра у Сектору за омладину - за преузимање обавеза, 

односно плаћање из области омладине, при чему је, у извештајном периоду, на положају 

помоћника министра у Сектору за спорт био постављен Драган Атанасов, а на положају 

помоћника министра у Сектору за омладину била постављена Снежана Клашња.  

1.2. Одговорност ревизора 

 

 Наша одговорност је да, на основу извршене ревизије саставних делова финансијских 

извештаја, изразимо мишљење о наведеним деловима финансијских извештаја 

Министарства омладине и спорта. 
 

 Саставни делови финансијских извештаја који су предмет овог извештаја засновани 

су на завршном рачуну који је састављен у складу са прописима важећим у Републици 

Србији. 
 

1.3. Усаглашеност са стандардима / делокруг ревизије 

 

Државна ревизорска институција је постала члан Међународне организације врховних 

ревизијских институција 24. новембра 2008. године (International Organization of Supreme 

Audit Institution, у даљем тексту – INTOSAI) и преузела је обавезу да у свом раду користи 

Међународне стандарде врховних ревизијских институција (International Standards of 

Supreme Audit Institutions, у даљем тексту – ISSAI). До момента њихове имплементације на 

начин предвиђен Законом о Државној ревизорској институцији, за потребе обављања 

ревизије саставних делова финансијских извештаја Министарства омладине и спорта 

коришћени су Међународни стандарди ревизије (IFAC – Међународна федерација 

рачуновођа), који се примењују у Републици Србији у смислу члана 2. Закона о 

рачуноводству и ревизији
5
. Ова могућност је предвиђена и стандардом ISSAI 100 – Основни 

принципи државне ревизије. 

У овом случају коришћен је Међународни стандард ревизије 805 – Посебна 

разматрања – ревизије појединачних финансијских извештаја и одређених елемената, рачуна 

или ставки финансијских извештаја. 

Ревизија укључује спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о 

износима и обелодањивањима података у финансијским извештајима. Избор поступака 

заснован je на ревизорском просуђивању, укључујући процену ризика материјално значајних 

погрешних исказа у финансијским извештајима. Приликом процене ризика, ревизор разматра 

интерне контроле које су релевантне за припрему и фер презентацију финансијских 

извештаја, у циљу осмишљавања ревизијских поступака који су одговарајући у датим 

околностима. Ревизија, такође, укључује оцену примењених рачуноводствених политика и 

процена извршених од стране руководства, као и оцену целокупне презентације 

финансијских извештаја.  
 

Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и адекватни да пруже 

основу за наше ревизорско мишљење. 

                                                 
5 „Службени гласник РС“, бр. 46/06, 111/09 и 99/11 – др. закон 
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II   МИШЉЕЊЕ 

 

 По нашем мишљењу саставни делови финансијских извештаја Министарства 

омладине и спорта у делу који се односи на расходе за субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и организацијама и накнаде за социјалну заштиту из 

буџета, а у оквиру ревизије Нацрта Закона о завршном рачуну буџета РС за 2011. 

годину, по свим материјално значајним аспектима дају истинит и објективан приказ 

исказаних прихода и расхода. 

 

 По нашем мишљењу активности, трансакције и информације које су приказане 

као саставни делови финансијских извештаја Министарства омладине и спорта, а у 

оквиру ревизије Нацрта Закона о завршном рачуну буџета РС за 2011. годину су по 

свим материјално значајним аспектима у складу са прописима у Републици Србији. 

 

 

 

                                                                                                                  

         Генерални државни ревизор 

У Београду, децембар 2012. године  

               Радослав  Сретеновић 
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2.  СУБЈЕКТ РЕВИЗИЈЕ, ДЕЛОКРУГ И ОДГОВОРНО ЛИЦЕ СУБЈЕКТА 

РЕВИЗИЈЕ 

  

 Субјект ревизије је Министарство омладине и спорта, Нови Београд, улица Михајла 

Пупина 2,  Палата Србије, источно крило, I спрат. Матични број: 17693719, ПИБ: 105004944. 

 

 Делокруг субјекта ревизије утврђен је Законом о Министарствима
6
. 

 

Одговорно лице Министарства омладине и спорта је министар. 
 

III  НАПОМЕНЕ УЗ РЕВИЗОРСКИ  ИЗВЕШТАЈ 

 

Министарство финансија Републике Србије уз допис Број: 403-1072/2012-001-003-1 

од 18. јуна 2012. године, доставило је Државној ревизорској институцији Републике Србије 

Нaцрт Закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2011. годину, ради израде 

Извештаја у складу са чланом 79. Закона о буџетском систему
7
. Нацрт Закона о завршном 

рачуну буџета Републике Србије за 2011. годину, укључује Биланс стања - образац 1, Биланс 

прихода и расхода – образац 2, Извештај о капиталним издацима и примањима – образац 3, 

Извештај о новчаним токовима – образац 4, Извештај о извршењу буџета Републике, 

Извештај о примљеним донацијама, Извештај о примљеним кредитима, домаћим  и 

иностраним, и извршеним отплатама дугова у току 2011. године и Извештај о издатим 

гаранцијама датим у току 2011. године. 

 

Одговорност за састављање завршног рачуна буџета Републике Србије утврђена је 

сходно одредбама Закона о буџетском систему.  

 

Овим законом, у члану 78. прописано је да Министарство финансија припрема Нацрт 

Закона о завршном рачуну буџета Републике и подноси га Влади. Влада утврђује предлог 

који доставља Народној скупштини Републике Србије.  

 

Дужности и одговорности Управе за трезор, као органа управе у саставу 

Министарства финансија, прописане су у члану 93. поменутог закона, сходно којим ова 

управа обавља послове буџетског рачуноводства и извештавања.  

 

Финансијски извештаји Министарства омладине и спорта представљају саставни део 

завршног рачуна буџета Републике Србије за 2011. годину. У поступку прикупљања доказа 

на основу којих се изражава мишљење о овом завршном рачуну било је потребно извршити 

ревизију и наведених делова финансијских извештаја овог министарства. 

 

Избор наведених делова финансијских извештаја извршен је у складу са 

критеријумима које је Државна ревизорска институција усвојила, а који су засновани на 

ревизорском просуђивању, укључујући процену ризика материјално значајних погрешних 

исказа у финансијским извештајима.  

                                                 
6
 „Службени гласник РС“, бр. 16/11 

7
 „Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10   
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Чланом 11. Уредбе о буџетском рачуноводству
8
 је регулисано да главна књига трезора 

садржи рачуноводствене евиденције за сваког директног и индиректног корисника, као и за 

организације обавезног социјалног осигурања. 

 

Директни и индиректни корисници буџетских средстава који своје финансијско 

пословање не обављају преко сопствених рачуна, воде само помоћне књиге и евиденције у 

складу са чланом 12. став 3. Уредбе.  

 

У складу са чланом 78. Закона о буџетском систему и чланом 4. став 5. Правилника о 

начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских 

средстава и корисника средстава обавезног социјалног осигурања
9
, Министарство је 

доставило Управи за трезор Годишњи финансијски извештај за 2011. годину, на прописаним 

обрасцима Биланс стања - образац 1 и Извештај о извршењу буџета - образац 5.  

 

3.     Текући расходи 

3.1.  Субвенције јавним нефинансијским предузећима и  

        организацијама – конто 451000 

 

Законом о буџету РС за 2011. годину, Министарству омладине и спорта, раздео 27, за 

функцију 810 - Услуге рекреације и спорта, одобрена су средства за субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и организацијама у укупном износу од 66.500 хиљада динара 

из средстава буџета – извор 01. Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће 

се по посебном акту Владе. 

 

У 2011. години Министарство омладине и спорта je са функције 840 извршило  

расходе субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама из буџета (извор 

01) – Конто 451000 у укупном износу од 66.500 хиљада динара. 

 

Тестиране су субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 

у износу од 66.500 хиљада динара, односно 100,00%. 

 

Законом о спорту
10

 у члану 69. у ставу 1. тачка 4) прописано је да је општи интерес у 

области спорта, за чије се остваривање средства обезбеђују у буџету Републике и 

приређивањем игара на срећу, у складу са законом је и организација спортских такмичења и 

спортских манифестација од интереса за Републику.  

 

Влада Републике Србије донела је Уредбу о утврђивању Програма расподеле и 

коришћења средстава за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у 

области спорта за 2011. годину 05 број 110-924/2011 од 10. фебруара 2011. године у вези са 

чланом 69. Закона о спорту, којом су уређени услови и начин расподеле и коришћење 

средстава за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у области 

спорта за 2011. годину.  

 

                                                 
8 „Службени гласник РС“, бр. 125/03 и 12/06 
9 „Службени гласник РС“, бр. 51/07 и 14/08 – испр. 
10 „Службени гласник РС“, бр. 52/96 и 101/05 – др. закон 
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Програмом су дефинисани услови и начин расподеле средстава у укупном износу од 

66.500 хиљада динара, као и динамика коришћења средстава за субвенције за сва предузећа 

која се оснивају за организацију и спровођење спортских такмичења и манифестација од 

општег интереса у области спорта у Републици Србији. Министарство је са корисницима 

средстава субвенција закључило уговоре о реализацији програма који се финансира из 

буџета Републике Србије. 

 

 Министар је донео Решење о расподели и коришћењу средстава за субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и организацијама у области спорта за 2011. годину број: 451-

02-237/2011-03 од 21. фебруара 2011. године, за финансирање четири међународна спортска 

такмичења у укупном износу од 66.500 хиљада динара, а у складу са Уредбом Владе и 

Програмом, чији преглед дајемо у табели која следи: 
 

Ред. 

бр. 
Намена-програм 

Број уговора и 

датум 

Распоред и коришћење 

средстава по Уредби 

Владе 

05-број-110-924/2011  

од 10. фебруара 2011. 

године 

Корисник средстава 

субвенције – по 

Програму Владе 

Исплаћени 

износ у 

хиљадама 

динара 

Напомена 

1 

Међународно 

спортско такмичење-

европско првенство 
карате 2011., у 

периоду од 10. до 13. 

фебруара 2011. 
године 

451-02-422/2011-
03 од 07. марта 

2011. године 

Решење о расподели и 

коришћењу средстава 

451-02-237/2011-03 од 
21.02.2011. 

 ''Светски шампионат 
карате 2010'' доо 

Београд 

9.000 

Пренос 

средстава 

21.03.2011., 
достављен 

извештај 

27.06.2011. 

2 

Међународно 

спортско такмичење-

светски куп у 
веслању 2012. у 

периоду од 03. до 07. 

маја 2012. године 

451-02-

1296/2011-03 од 
04. априла 2011. 

године 

Решење о расподели и 

коришћењу средстава 
451-02-237/2011-03 од 

21.02.2011. 

Предузећу ''Веслање'' 
д.о.о.  

6.000 

Пренос 

средстава 
19.04.2011.., 

достављен 

извештај 
20.08.2012. 

3 

Међународно 

спортско такмичење-
првенство Европе за 

сениоре 2011.  у 

периоду од 17. до 19. 
јуна 2011. године 

451-02-
1075/2011-03 од 

04. априла 2011. 

године 

Решење о расподели и 
коришћењу средстава 

451-02-237/2011-03 од 

21.02.2011. 

Предузећу ''Кајак 

доо-Београд''  
15.000 

Пренос 

средстава 
19.04.2011., 

достављен 

извештај 
08.11.2011. 

4 

Међународно 

спортско такмичење-
европско првенство 

рукомет мушкарци 

2012.,  у периоду од 
17. до 19. јануара 

2012. године 

451-02-

1343/1/2011-03 
од 18. априла 

2011. године 

Решење о расподели и 

коришћењу средстава 
451-02-237/2011-03 од 

21.02.2011. 

Предузеће ''Handball 
fantasy 2012''  

36.500 

Пренос 

средстава 
24.05.2011., 

23.06. и 25.07., 

достављен 
извештај 

20.08.2012. 

Укупно по програму-међународна такмичења 66.500  

 

У поступку ревизије извршили смо проверу достављених извештаја о утрошку 

средстава од корисника субвенција – правдање средстава  (извештај ревизора, изводи банке, 

документације везане за поступке јавних набавки, рачуне на основу којих су правдани 

трошкови по закљученим уговорима са корисницима средстава). 

 

Утврђено је да су корисници средстава буџета за реализацију програма 

доставили министарству извештаје о реализацији програма и коришћењу средстава 

буџета Републике са закашњењем, односно нису поступили у складу са чланом 7. 

Уговора о реализацији програма који се финансира из буџета Републике Србије и тиме 

нису испоштовали уговорени рок од 15 дана од дана добијања средстава или завршетка 

реализације програма. 
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3.2. Накнаде за социјалну заштиту из буџета – конто 472000 

 

Законом о буџету РС за 2011. годину, Министарству омладине и спорта планирана су 

средства за Накнаде за социјалну заштиту из буџета - конто 472000 у укупном износу од 

1.569.622 хиљаде динара.  

 

Укупно извршене Накнаде за социјалну заштиту из буџета – конто 472000 износиле 

су 1.422.189 хиљада динара, што чини 90,61% планираних средстава. 

 

Тестиране су Накнаде за социјалну заштиту из буџета у износу од 1.422.189 

хиљада  динара, односно 100,00%. 

 

У табели која следи даје се преглед планираних, извршених и тестираних расхода за 

Накнаде за социјалну заштиту из буџета: 

 

Конто Назив конта 

Укупно 

планирано 

глава 27.0, 27.1 

(ф-ја 810) и 27.4 

(ф-ја 980 и 

пројекат 2601-

08-05) 

Извршено (глава/функција) 

Тестиран 

износ 

% 

тестираног 

износа 

24.0 24.1. 24.4. 

Укупно 
810 810 980 

Пројекат 
2601-08-

05 

472 

Накнаде за 

социјалну заштиту 
из буџета 

1.569.622 773.276 60.991 587.922 0 1.422.189 1.422.189 100,00 

472713 Ученичке награде 
 

0 0 28.130 0 28.130 28.130 100,00 

472714 
Студентске 

стипендије  
0 0 559.792 0 559.792 559.792 100,00 

472731 Спортске награде 
 

603.474 60.991 0 0 664.465 664.465 100,00 

472732 
Спортске 

стипендије  
169.802 0 0 0 169.802 169.802 100,00 

                 

 Утврђено је да су подаци из помоћних књига министарства усаглашени са 

подацима из Нацрта Закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2011. 

годину, за расходе – Накнаде за социјалну заштиту из буџета – конто 472000. 

  

А. Министарство омладине и спорта- глава 24.0 (ШДК 13800) 

 

Законом о буџету РС за 2011. годину, планирана су средства за Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета – конто 472000 у износу од 800.000 хиљада динара за Министарство 

омладине и спорта – Глава 27.0, функција 810. Са ове функције извршене су Накнаде за 

социјалну заштиту из буџета – конто 472000  у износу од 773.276 хиљада динара. 

 

Тестиране су Накнаде за социјалну заштиту из буџета – конто 472000 у износу од 

773.276 хиљада динара, односно 100,00%. 
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Преглед исплаћених спортских награда и спортских стипендија  

за 19 гранских спортских савеза у 2011. години  

 
у хиљадама динара                                         

Ред. 

бр. 
Савез 

Спортске 

награде/нац.призн. 

Спортске 

стипендије 
Свега НП+СС 

Конто - 472731 Конто - 472732 472731+472732 

1 Рукометни савез Србије 102.504 1.352 103.857 

2 Кошаркашки савез Србије 88.925 4.741 93.666 

3 Ватерполо савез  Србије 77.326 5.670 82.995 

4 Спортски савез инвалида Србије 62.431 5.158 67.590 

5 Стрељачки савез Србије 33.314 7.658 40.972 

6 Одбојкашки савез Србије 29.683 9.939 39.622 

7 Фудбалски савез Србије 34.068 3.386 37.455 

8 Атлетски савез Србије 27.543 6.489 34.032 

9 Шаховски савез Србије 30.035 1.665 31.700 

10 Боксерски савез Србије 26.232 200 26.432 

11 Рвачки савез Србије 20.461 3.895 24.356 

12 Џудо савез Србије 19.088 4.305 23.393 

13 Веслачки савез Србије 13.249 9.916 23.165 

14 Стонотениски савез Србије 13.296 4.145 17.441 

15 Кајакашки савез Србије 8.656 7.849 16.506 

16 Пливачки савез Србије 4.857 8.697 13.554 

17 Теквондо  асоцијација Србије 5.509 4.335 9.844 

18 Карате федерација Србије 0 7.870 7.870 

19 Куглашки савез Србије 0 7.870 7.870 

20 Ваздухопловни савез Србије 0 7.292 7.292 

21 Кик бокс савез Србије 0 7.189 7.189 

22 Тениски савез Србије 3.148 3.839 6.987 

23 Планинарски савез Србије 0 5.611 5.611 

24 Гимнастички савез Србије 3.148 2.318 5.466 

25 Специјална олимпијада 0 5.128 5.128 

26 Бициклистички савез Србије 0 4.177 4.177 

27 Савате савез Србије 0 3.935 3.935 

28 Савез спортских риболоваца Србије 0 3.605 3.605 

29 Јет ски савез Србије 0 2.387 2.387 

30 Савез Србије за дизање тегова 0 2.171 2.171 

31 Скијашки савез Србије 0 2.139 2.139 

32 Савез  Србије за боди билдинг 0 2.119 2.119 

33 Једриличарски савез Србије 0 1.836 1.836 

34 Самбо савез Србије 0 1.754 1.754 

35 Мото савез Србије 0 1.693 1.693 

36 Кјокушинкаи савез Србије 0 1.492 1.492 

37 Бадминтон савез Србије 0 1.354 1.354 

38 Боћарски савез Србије 0 1.352 1.352 

39 Српска триатлонска унија 0 892 892 

40 Го савез Србије 0 562 562 

41 Стреличарски савез Србије 0 494 494 

42 Кендо савез Србије 0 484 484 
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Ред. 

бр. 
Савез 

Спортске 

награде/нац.призн. 

Спортске 

стипендије 
Свега НП+СС 

Конто - 472731 Конто - 472732 472731+472732 

43 Савез за синхроно и уметничко 0 339 339 

44 Спортски ауто и картинг савез 0 143 143 

45 Мачевалачки савез Србије 0 114 114 

46 Плесни савез Србије 0 114 114 

47 Сав. за коњ.сп. Ср. за ОЛ. и Ф 0 86 86 

48 Ју Јутусу савез Србије 0 41 41 

  Свега 603.474 169.802 773.276 

 

а) Спортске награде - конто 472731 

 

Министарство омладине и спорта, на функцији 810, исказало је расходе за Спортске 

награде - конто 472731 у износу од 603.474 хиљада динара. 

 

Тестиран је расход за Спортске награде у износу од 603.474 хиљада динара, 

односно 100,00%. 

 

На основу члана 114. став 1. тачка 5) Закона о спорту
11

, члана 11. Уредбе о 

националним признањима и наградама за посебан допринос развоју и афирмацији спорта
12

, 

Решења Владе 05 број: 661-7137/2010 од 07. октобра 2010. године и Решења Владе 05 број: 

661-9268/2010 од 16. децембра 2010. године, Министарство омладине и спорта извршило је 

исплату у износу од 603.474 хиљада динара у 2011. години (19 гранских спортских савеза).  

 

Исплата је извршена носиоцима националних спортских признања, на основу Решења 

о додели националних спортских признања за посебан допринос развоју и афирмацији 

спорта спортистима и тренерима, држављанима Републике Србије, освајачима медаља на 

Олимпијским играма, Параолимпијским играма, Шаховској олимпијади, светским и 

европским првенствима у олимпијским спортовима и носиоцима светских рекорда у 

олимпијским спортовима
13

 које је донела Влада Републике Србије у претходним годинама 

према списку носилаца националних спортских признања 19 националних гранских савеза за 

2007, 2008, 2009, 2010. и 2011. годину.  

 

Националним гранским савезима врши се пренос средстава за текући месец, по 

достављању доказа о исплатама за претходни месец. Правдање исплата врши се копијом 

извода из банке о уплати на рачун савеза, копијом извода из банке о уплати на текуће рачуне 

спортиста, копијом извода из банке о плаћеним порезима за исплаћена признања, копијом 

овереног списка спортиста добитника националних признања на основу освојених медаља и 

фотокопијом пореске пријаве - обрасца ПП ОПЈ-6. 

 

 

 

                                                 
11 „Службени гласник РС“, бр. 24/11 и 99/11 – др. закони 
12 „Службени гласник РС“, бр. 24/09 и 88/09 
13 „Службени гласник РС“, бр. 22/07, 37/08, 24/09, 44/09, 51/09, 79/09, 85/09, 111/09, 11/10, 36/10, 40/10, 67/10, 73/10 и 98/10 
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б) Спортске стипендије - конто 472732 

 

Министарство омладине и спорта, на функцији 810, исказало је расходе за Спортске 

стипендије - конто 472732 у износу од 169.802 хиљада динара. 

 

Тестиран је расход за Спортске стипендије у износу 169.802 хиљада динара, 

односно  100,00%. 

 

Министар омладине и спорта је на основу члана 129. Закона о спорту
14

, донео 

Правилник о ближим условима и критеријумима за стипендије врхунских спортиста и за 

новчану помоћ врхунским спортистима
15

. Овим правилником су прописани услови и 

критеријуми за стипендирање врхунских спортиста за спортско усавршавање и за новчану 

помоћ врхунским спортистима са посебним заслугама. 

 

Број стипендија које могу добити врхунски спортисти истог гранског савеза одређује 

се према рангу спорта утврђеном Републичком категоризацијом спортова (члан 127. Закона о 

спорту). Новчану помоћ може добити и заслужни спортиста, тј. врхунски спортиста са 

посебним заслугама за развој спорта који је рангиран категоризацијом спортиста (члан 128. 

Закона о спорту). 

 

  Чланом 139. Закона о спорту, прописано је да Комисију за припрему националних 

категоризација спортова, спортиста и спортских стручњака чине представници Олимпијског 

комитета Србије, Спортског савеза Србије и Републичког завода. 

 

 Законом о спорту прописано је да министар утврђује услове и критеријуме за 

стипендирање врхунских спортиста аматера за спортско усавршавање и за доделу новчане 

помоћи врхунским спортистима са посебним заслугама, као и критеријуме за утврђивање 

висине месечног износа стипендија и висине новчане помоћи.  

 

Исплата стипендија врхунским спортистима вршeна је преко гранских савеза чији је 

врхунски спортиста члан на основу решења о додели стипендија врхунским спортистима 

националних гранских савеза за 2011. годину, уговора о стипендирању врхунских спортиста 

закључених између Министарства омладине и спорта, надлежних гранских савеза и 

спортисте, као и решења о исплати средстава, а према списку корисника спортских 

стипендија националних гранских савеза. 

 

Националним гранским савезима врши се пренос средстава за текући месец, по 

достављању доказа о исплатама за претходни месец. Правдање средстава врши се копијом 

извода из банке о уплати на рачун савеза, копијом извода из банке о уплати на текуће рачуне 

спортиста, изводом из банке о плаћеним порезима за исплаћене стипендије, копијом пореске 

пријаве и збирном табелом извештаја о исплати. 

 

Листе носилаца националних признања, награда и стипендија за 2011. годину 

утврђују се на основу: Закона о спорту; Уредбе о националним признањима и наградама за 

                                                 
14 „Службени гласник РС“, бр. 24/11 и 99/11 – др. закони 
15 „Службени гласник РС“, бр. 18/00, 12/09 и 1/11 
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посебан допринос развоју и афирмацији спорта
16

; Решења о додели националних спортских 

признања за посебан допринос развоју и афирмацији спорта спортистима и тренерима, 

држављанима Републике Србије, освајачима медаља на олимпијским играма, 

параолимпијским играма, шаховској олимпијади, светским и европским првенствима у 

олимпијским спортовима и носиоцима светских рекорда у олимпијским спортовима
17

  које је 

донела Влада Републике Србије у претходним годинама и Правилника о ближим условима и 

критеријумима за стипендирање врхунских спортиста и за новчану помоћ врхунским 

спортистима
18

. 

 

Утврђено је да је исплата националних признања, спортских награда и 

стипендија вршена преко националних гранских спортских савеза за наредни месец,  на 

основу достављених доказа (копије оригиналне документације) о исплатама за 

претходни месец.  

 

Б. Буџетски фонд за финансирање спорта – Глава 27.1 (ШДК 50025) 

 

Буџетски фонд за финансирање спорта је евиденциони конто у оквиру главне књиге 

трезора који је предвиђен Законом о играма на срећу
19

. 

 

Буџетски фондови оснивају се одлуком надлежног органа на неодређено време и 

њима, у оквиру своје надлежности, управљају министарства надлежна за послове: социјалне 

заштите, просвете и спорта, државне управе и локалне самоуправе, како је предвиђено 

Законом о играма на срећу
20

. Новим Законом о играма на срећу, који је ступио на снагу 

02.12.2011. године, Буџетским фондовима управљају министарства надлежна за послове: 

социјалне заштите, спорта и омладине, локалне самоуправе и здравља. 

 

Законом о играма на срећу („Службени гласник РС“ број 84/04, 85/05-др. закони и 

95/10) предвиђено је да се део средстава који је приход буџета Републике у износу од 40% 

(наменска примања буџета) распоређује у износу од по 20% за финансирање: 

1) Црвеног крста Србије; 

2) организација особа са инвалидитетом и других удружења чији је циљ унапређење 

социјално-економског и друштвеног положаја особа са инвалидитетом; 

3) установа социјалне заштите и других удружења чији је циљ унапређење 

социјално-економског и друштвеног положаја лица у стању социјалне потребе; 

4) спорта; 

5) Јединица локалне самоуправе. 

 

Новим Законом о играма на срећу предвиђено је да се део средстава који је приход 

буџета Републике у износу од 40% (наменска примања буџета) распоређује у износу од по 

19% за финансирање горе наведених институција, с тим да се наменска примања буџета у 

износу од 5% распоређују за финансирање лечења ретких болести.  

 

 

                                                 
16 „Службени гласник РС“, бр. 24/09 и 88/09 
17 „Службени гласник РС“, бр. 22/07, 37/08, 24/09, 44/09, 51/09, 79/09, 85/09, 111/09, 11/10, 36/10, 40/10, 67/10, 73/10 и 98/10 
18 „Службени гласник РС“, бр. 18/00, 12/09 и 1/11 
19 „Службени гласник РС“, бр. 88/11 
20 „Службени гласник РС“, бр. 84/04, 85/05 - др. закон и 95/10 
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Извори финансирања буџетских фондова су: 

1) апропријације обезбеђене у буџету за текућу годину; 

2) накнаде за приређивање игара на срећу; 

3) накнада за дозволу и накнада за добијено одобрење за приређивање посебних 

игара на срећу, односно сагласност за приређивање наградне игре у роби и 

услугама; 

4) других извора. 
 

Рачуноводствено финансијске послове за Буџетски фонд за финансирање спорта 

обавља Министарство омладине и спорта.   
            
 Законом о буџету РС за 2011. годину за Буџетски фонд за финансирање спорта – 

Глава 27.1 , функција 810, планирана су средства за Накнаде за социјалну заштиту из буџета 

- конто 472000 у износу од 81.000 хиљада динара, из других извора (извор 04 и 13). 
 

 Буџетски фонд за финансирање спорта исказао је расходе за Спортске награде  - конто 

472731 у износу од 60.991 хиљаду динара. 
 

 Тестиран је расход за Спортске награде у износу  60.991 хиљаду динара, односно     

100,00%. 
 

Исплата спортских награда у 2011. години вршена је на основу члана 69. Закона о 

спорту
21

 став 1. тачка 10), члана 7. став 1. Уредбе о националним признањима и наградама за 

посебан допринос развоју и афирмацији спорта
22

, на основу четири Решења Владе о додели 

новчане награде, Решења о распореду средстава, Решења о исплати средстава и Уговора о 

додели новчане награде закључених између Министарства омладине и спорта и гранских 

савеза.  
 

Преглед документације на основу које је  извршено плаћање 

Спортских награда са Буџетског фонда за финансирање спорта у 2011. години 
 

Ред. 

бр. 

Број и датум 

Решења Владе о 

додели новчане 

награде 

спортистима 

Новчана награда 

Решење о 

исплати 

средстава 

Број уговора о додели 

новчане награде - савез  

Датум 

исплате 

Исплаћени 

износ       

(у 

хиљадама 

динара) 

1 

05 број 661-

667/2011 од 
03.02.2011. године 

за пет спортиста за освојени 

ДЕЈВИС Куп у РС, у 

Београду, од 03.- 05. 
децембра 2010. године, по 

30.000 евра 

450-451-02-
104/2011-03/8 

од 15.03.2011. 

године 

450-451-02-104/2011-03/5-

Тениски савез Србије 
24.03.2011. 15.385 

2 

05 број 661-

610/2011 од 

03.02.2011. године 

за  једног спортисту и 

тренера, за освојену бронзану 

медаљу на Светском 

првенству у стоном тенису за 

особе са инвалидитетом, у 
Кореји од 25.10 до 

03.11.2010., по 20.000 евра 

450-451-02-

1649/2010-

03/8 од 

29.03.2011. 
године 

450-451-02-1649/5/2010-03- 

Спортски савез инвалида 

Србије 

07.04.2011. 4.143 

3 

05 број 661-

613/2011 од 
03.02.2011. године 

за три спортисткиње и 
тренера, за освојену сребрну 

медаљу екипно на Светском 

првенству у стоном тенису за 
особе са инвалидитетом, у 

Кореји, од 25.10 до 

03.11.2010., по 25.000 евра 

450-451-02-

1644/2010-

03/8 од 
26.04.2011. 

године 

450-451-02-1644/5/2010-03- 

Спортски савез инвалида 
Србије 

06.05.2011. 10.074 

                                                 
21 „Службени гласник РС“, бр. 52/96 и 101/05 – др. закон 
22 „Службени гласник РС“, бр. 24/09 и 88/09 
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Ред. 

бр. 

Број и датум 

Решења Владе о 

додели новчане 

награде 

спортистима 

Новчана награда 

Решење о 

исплати 

средстава 

Број уговора о додели 

новчане награде - савез  

Датум 

исплате 

Исплаћени 

износ       

(у 

хиљадама 

динара) 

4 
05 број 661-
1581/2011 од 

17.03.2011. године 

за 14 спортиста, за освојену 

бронзану медаљу на 
Светском првенству у 

одбојци, у Италији, од 25.09. 

до 10.10.2010. по 20.000 евра 

450-451-02-

1565/2011-
03/8 од 

29.09.2011. 

године 

450-451-02-1565/2010-03/05-  

Одбојкашки савез Србије 
30.09.2011. 28.387 

5 

05 број 661-

5805/2011 од 

21.07.2011. године 

за једног спортисту и тренера 

за освојену сребрну медаљу 

на Првенству Европе у 
стрељаштву, у Италији, од 

01-06 марта 2011. године, по 

15.000 евра 

450-451-02-
1311/2011-

03/8 од 

18.10.2011. 
године 

450-451-02-1311/2011-03/5 - 
Стрељачки савез Србије 

27.10.2011. 3.002 

Укупно 60.991 

           

 Спортске награде исплаћиване су спортистима и тренерима преко националних 

гранских савеза у динарској противвредности, по средњем курсу Народне банке Србије. 

 

            Национални грански савез врши правдање средстава копијом извода из банке о 

уплати на рачун савеза, копијом извода из банке о уплати на текуће рачуне спортиста и 

тренера, изводом из банке о плаћеним порезима за исплаћене награде, копијом пореске 

пријаве. 

 

           Утврђено је да су исплате спортских награда исплаћених са Буџетског фонда за 

финансирање спорта правилно исказане. 

 

В. Фонд за младе таленте – Глава 27.4 (ШДК 13803) 

 

Фонд за младе таленте Републике Србије као индиректни корисник буџетских 

средстава у оквиру раздела Министарства омладине и спорта формиран је Одлуком о 

образовању Фонда за младе таленте Републике Србије
23

. 

 

Задатак Фонда је да стипендира најбоље студенте завршних година студија, учествује 

у стипендирању стручне праксе и обезбеди награде ученицима средњих школа за постигнуте 

успехе на признатим такмичењима у земљи и иностранству. Одлуком су прописани услови 

за добијање стипендија и награда, обавезе стипендиста, максимални износи стипендија, 

минимални и максимални износи награда, надлежност Министарства омладине и спорта. 

Именовани су председник и чланови Фонда. Средства фонда утврђују се у буџету Републике 

Србије, а Фонд у зависности од висине средстава утврђује износе награда и број стипендија 

за сваку календарску годину. 

 

Министарство омладине и спорта обавља рачуноводствено финансијске послове за 

Фонд. Такође, врши прикупљање и води евиденцију података потребних за пружање 

финансијске помоћи,  о којима разматра и одлучује Фонд за младе таленте Републике Србије. 

 

Законом о буџету РС за 2011. годину за Фонд за младе таленте – Глава 27.4 , функција 

980, планирана су средства у износу од 688.622 хиљада динара, из буџета (извор 01), а 

средства у износу од 99.370 хиљада динара планирана су за Пројекат Подршка  

                                                 
23 „Службени гласник РС“, бр. 71/08, 44/09 и  37/11 
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стипендирању студената на студијама у земљама ЕУ и размени студената, у оквиру пројеката 

који се финансирају из ИПА 2008 – шифра пројекта 2601-08-05, из буџета (извор 01). 

 

Фонд за младе таленте, са функције 980, исказао је расходе за Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета – конто 472000 у износу од 587.922 хиљада динара. 

 

 Тестиран је расход за Накнаде за социјалну заштиту из буџета у износу  587.922 

хиљада динара, односно 100,00%. 

 

а)  Ученичке награде –конто 472713  
 

Фонд за младе таленте, на функцији 980, исказало је расходе за Ученичке награде - 

конто 472713 у износу од 28.130 хиљада динара. 

 

Тестиран је расход  за Ученичке награде у износу 28.130 хиљада динара, односно 

100,00%. 

 

Министар је донео је Одлуку о расписивању конкурса за доделу награда ученицима 

средњих школа за постигнуте успехе на признатим такмичењима у земљи и иностранству у 

току календарске 2010. године, број 451-02-129/2011-04 од 31.01.2011. године. У Одлуци су 

наведени услови које кандидати треба да испуњавају, критеријуми и стандарди који ће се 

поштовати, такмичења која се неће признавати, као и рок до када ће конкурс бити отворен. 

Конкурс је објављен у дневним листовима: “Политика“, „Пресс“, „Вечерње новости“, 

„Блиц“, „Данас“ и „24 сата“.  

 

Такође је министар, за Фонд за младе таленте, донео следеће одлуке: Одлуку о 

усвајању критеријума за награђивање ученика средњих школа у области физичког васпитања 

и спорта (на школским спортским такмичењима и међународним спортским првенствима) 

број 611-00-2/2011-04 од 31.01.2011. године и Одлуку о усвојеним стандардима за рангирање 

такмичења у земљи и иностранству у области музичке и балетске уметности број 611-00-

3/2011-04 од 13.01.2011. године (стандарди за три ранга такмичења са наведеним местима и 

називима такмичења). 

 

По истеку рока за пријављивање на конкурс, извршено је евидентирање свих 

приспелих пријава, извршена је обрада и контрола података и састављена је листа кандидата. 

Од укупно 889 кандидата, 725 кандидата испуњавало је све услове конкурса, имало потпуну 

документацију на основу које је сачињена Коначна листа добитника награда. Остали 

кандидати (164) нису испунили услове конкурса и/или нису имали потпуну документацију 

по наведеном конкурсу. 

 

Министар је донео Одлуку о усвајању коначних резултата и коначне листе добитника 

награда по Конкурсу за доделу награда ученицима средњих школа за постигнуте успехе на 

признатим такмичењима у земљи и иностранству у току календарске 2010. године број 451-

02-1565/2011-04 од 13. јуна 2011. године, Одлуку о утврђивању новчаних износа награда по 

наведеном конкурсу, осим из области уметности број 451-02-1562/2011-04 од 13. јуна 2011. 

године, Одлуку о утврђивању новчаних износа награда по Конкурсу за награђивање ученика 

средњих школа за постигнуте успехе на признатим такмичењима из области уметности број 

451-02-1563/2011-04 и Одлуку о утврђивању новчаних износа награда по Конкурсу за 
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награђивање ученика средњих школа из области физичког васпитања и спорта за нивое 

екипних такмичења из области физичког васпитања број 451-02-1564/2011-04 од 13. јуна 

2011. године. Коначна листа добитника ученичких награда садржи име и презиме кандидата, 

име родитеља, назив такмичења, освојено место/награда и ниво/ранг. 

 

На основу горе донетих одлука извршена је исплата награда за 725 ученика средњих 

школа за постигнуте успехе на признатим такмичењима у земљи и иностранству. Награде су 

исплаћиване за следећа такмичења и то: за такмичење у области уметности за три ранга 

такмичења у износу од 20 до 200 хиљада динара,  Републичко у износу од 20 до 40 хиљада 

динара, Међународно регионално у износу од 50 до 70 хиљада динара, Европско у износу од 

80 до 100 хиљада динара и Светско у износу од 120 до 200 хиљада динара. Исплата је 

извршена на основу решења о исплати средстава са прилогом Коначне листе добитника 

награда (име и презиме кандидата, назив такмичења, освојено место/награда, ниво/ранг, 

текући рачун и ЈМБГ). 

 

Преглед укупно исплаћених ученичких награда у 2011. години 

Број Решења о исплати 
Датум 

исплате 

Број 

ученика 

Исплаћено у 

хиљадама 

динара 

401-00-03/2011-04/34/1 04.07.2011. 681 26.820 

401-00-03/2011-04/41/1 18.07.2011. 23 650 

401-00-03/2011-04/46/1 22.07.2011. 8 260 

401-00-03/2011-04/49/1 26.07.2011. 5 150 

401-00-03/2011-04/51/1 29.07.2011. 6 200 

401-00-03/2011-04/56/1 15.09.2011. 2 50 

Свега исплаћене награде   725 28.130 

 

Преглед исплаћених ученичких награда по врсти такмичења  

и по освојеним местима у 2011. години 

 
                                                                                                                                                                                     у хиљадама динара 

 

04.07.2011. 
Решење о исплати број 401-00-03/2011-

04/34/1 

Бр. 

учен. 
Исплаћено 

1. место/број 

ученика/износ 

2. место/број 

ученика/износ 

3. место/број 

ученика/износ 

  Европско такмичење 4 350 0  0 3  270 1  80 

  Међународно рег.такмичење 16 920 5  350 2  120 9  450 

  Такмич.из обл.уметн.првог ранга 7 1.160 2  400 4  640 1  120 

  Такмич.из обл.уметн.другог ранга 4 240 0  0 4  240 0  0 

  Такмич.из обл.уметн.трећег ранга 100 3.340 49  1.960 36  1.080 15  300 

  Републичко такмичење 512 15.130 168  6.720 153  4.590 191  3.820 

  Светско такмичење 38 5.680 3  600 22  3.520 13  1.560 

Свега, 04.07.2011. по Решењу 401-00-03/2011-04/34/1 681 26.820 227  10.030 224  10.460 230  6.330 

18.07.2011. 
Решење о исплати број 401-00-03/2011-

04/41/1 

Бр. 

учен. 
Исплаћено 

1. место/број 

ученика/износ 

2. место/број 

ученика/износ 

3. место/број 

ученика/износ 

  Такмич.из области уметности трећег р. 6 190 2 80 3 90 1 20 

  Републичко такмичење 17 460 5 200 2 60 10 200 

Свега, 18.07.2011. по Решењу 401-00-03/2011-04/41/1 23 650 7 280 5 150 11 220 

22.07.2011. 
Решење о исплати број 401-00-03/2011-

04/46/1 

Бр. 

учен. 
Исплаћено 

1. место/број 

ученика/износ 

2. место/број 

ученика/износ 

3. место/број 

ученика/износ 

  Међународно-регионално  такмичење 2 110 0 0 1 60 1 50 

  Републичко такмичење 6 150 1 40 1 30 4 80 

Свега, 22.07.2011. по Решењу 401-00-03/2011-04/46/1 8 260 1 40 2 90 5 130 

26.07.2011. 
Решење о исплати број 401-00-03/2011-

04/49/1 

Бр. 

учен. 
Исплаћено 

1. место/број 

ученика/износ 

2. место/број 

ученика/износ 

3. место/број 

ученика/износ 

  Такмич.из области уметности трећег р. 2 70 1 40 1 30 0 0 

  Републичко такмичење 3 80 1 40 0 0 2 40 

Свега, 26.07.2011. по Решењу 401-00-03/2011-04/49/1 5 150 2 80 1 30 2 40 
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29.07.2011. 
Решење о исплати број 401-00-03/2011-

04/51/1 

Бр. 

учен. 
Исплаћено 

1. место/број 

ученика/износ 

2. место/број 

ученика/износ 

3. место/број 

ученика/износ 

  Међународно-регионално  такмичење 1 70 1 70 0 0 0 0 

  Такмич.из области уметности трећег р. 2 50 0 0 1 30 1 20 

  Републичко такмичење 3 80 0 0 2 60 1 20 

Свега, 29.07.2011. по Решењу 401-00-03/2011-04/51/1 6 200 1 70 3 90 2 40 

15.09.2011. 
Решење о исплати број 401-00-03/2011-

04/56/1 

Бр. 

учен. 
Исплаћено 

1. место/број 

ученика/износ 

2. место/број 

ученика/износ 

3. место/број 

ученика/износ 

  Такмич.из области уметности трећег р. 1 30 0 0 1 30 0 0 

  Републичко такмичење 1 20 0 0 0 0 1 20 

Свега,15.09.2011. по Решењу 401-00-03/2011-04/56/1 2 50 0 0 1 30 1 20 

УКУПНО 725 28.130 238 10.500 236 10.850 251 6.780 

 

 Утврђено је да су исплате ученичких награда исплаћених са Фонда за младе 

таленте правилно исказане. 

 

б) Студентске стипендије – конто 472714 

 

Фонд за младе таленте, на функцији  980, исказало је расходе за Студентске 

стипендије - конто 472714 у износу од 559.792 хиљада динара. 

 

Тестиран је расход за Студентске стипендије у износу 559.792 хиљада динара, 

односно  100,00%. 

 

- Стипендије  студената у земљама Европске уније, Европске асоцијације за 

слободну трговину (ЕФТА) и на водећим светским универзитетима 

 

Министар донео је Одлуку о расписивању Конкурса за стипендирање најбољих 

студената завршне године студија првог степена студија и студената студија другог и трећег 

степена на универзитетима земаља чланица Европске уније и Европске асоцијације за 

слободну трговину (ЕФТА) и на водећим светским универзитетима за школску 2011/2012. 

годину. Конкурс је објављен у дневним листовима: “Политика“, „Пресс“, „Вечерње 

новости“, „Блиц“, „Данас“ и „24 сата“. У Одлуци су наведени услови које кандидати треба да 

испуњавају, документација коју кандидати треба да доставе и начин пријављивања на 

конкурс, као и рок до када ће конкурс бити отворен. 

 

По истеку рока за пријављивање на конкурс, извршено је евидентирање свих 

приспелих пријава, извршена је обрада и контрола података и састављена је листа кандидата. 

Од укупно 490 кандидата, 413 кандидата испуњавало је све услове конкурса, имало потпуну 

документацију на основу које је сачињена Коначна листа добитника стипендија. Остали 

кандидати (77) нису испунили услове конкурса и/или нису имали потпуну документацију по 

наведеном конкурсу. 

 

 Министар је донео Одлуку број: 670-00-3113/1/2010-04 од 16. новембра  2011. године, 

којом је усвојена Листа коначних резултата по Конкурсу за стипендирање најбољих 

студената завршне године студија првог степена студија и студената студија другог и трећег 

степена на универзитетима земаља чланица Европске уније и Европске асоцијације за 

слободну трговину (ЕФТА) и на водећим светским универзитетима за школску 2011/2012. 

годину, која садржи укупно 490 кандидата. На коначној листи су евидентирана имена 

кандидата, факултети које студент похађа, област (друштвено-хуманистичка, природно-
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математичка, уметност, техничко-технолошка и медицина), степен студија, страни 

универзитет и земља где ће кандидат наставити студије. За сваког кандидата који није стекао 

право на стипендирање наведен је разлог (неоверена документација, непотпуни обрасци за 

пријаву итд.). Фонд за младе таленте Републике Србије је на својој 31. Телефонској седници 

одржаној 01. децембра 2011. године размотрио примедбе кандидата по конкурсу и након тога 

донео је Одлуку о измени и допуни Одлуке број: 670-00-3113/2011-04 од 16. новембра 2011. 

године. Одлука је донета 01. децембра 2011. године, број: 670-00-3113/1/2011-04 и њоме је 

усвојена нова Листа коначних резултата за стипендисте и то: 415 студената добитника и 75 

који нису испунили услове или нису имали потпуну документацију. 

 

 Дана 16. новембра 2011. године, министар је донео Одлуку број: 670-01-3114/2011-04 

којом је утврђен укупан износ средстава (285.516 хиљада динара) за стипендирање кандидата 

са Листе добитника стипендија. Тачком 2. Одлуке дефинисано је да ће се средства 

равномерно распоредити у складу са бројем студената. 

 

 Са добитницима стипендија закључени су Уговори о стипендирању на укупан износ 

од 578.000 хиљада динара. 

 

- Стипендије најбољих студената завршних година: основних академских 

студија или дипломских академских студија – мастер или интегрисаних 

академских студија са високошколских установа чији је оснивач Република 

Србија за школску 2010/2011   

 

Министар донео је Одлуку о расписивању Конкурса за стипендирање најбољих 

студената завршних година: основних академских студија или дипломских академских 

студија – мастер или интегрисаних академских студија са високошколских установа чији је 

оснивач Република Србија за школску 2010/2011 годину, број: 670-00-326/2010-04 од 16. 

септембра 2010. године. У Одлуци су наведени услови које кандидати треба да испуњавају, 

документација коју треба да доставе кандидати, начин пријављивања на конкурс, рок до када 

ће конкурс бити отворен. Конкурс је објављен у дневним листовима: “Политика“, „Пресс“, 

„Вечерње новости“, „Блиц“, „Данас“ и „24 сата“. 

 

По истеку рока за пријављивање на конкурс, извршено је евидентирање свих 

приспелих пријава, извршена је обрада и контрола података и састављена је листа кандидата. 

Од укупно 2.731 кандидата, 2.572 кандидата испуњавало је све услове конкурса, имало 

потпуну документацију, док 159 кандидата нису испунили услове конкурса и/или нису 

имали потпуну документацију по наведеном конкурсу. 

 

 Министар је донео Одлуку број: 670-00-3556/2010-04 од 29. децембра  2011. године, 

којом је усвојена Листа кандидата по Конкурсу за стипендирање најбољих студената 

завршних година: основних академских студија или дипломских академских студија – 

мастер или интегрисаних академских студија са високошколских установа чији је оснивач 

Република Србија за школску 2010/2011 годину, која садржи укупно 2.731 кандидата. На 

коначној листи су евидентирана имена кандидата, факултети које студент похађа, област 

(друштвено-хуманистичка, природно-математичка, уметност, техничко-технолошка, 

медицина и спорт), степен студија, универзитет. За сваког кандидата који није стекао право 

на стипендирање наведен је разлог (неодговарајућа документација или  непотпуни услови).  
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           Одлуком број: 670-00-3556/1/2010-04 од 31. јануара 2011. године усвојена је листа 

добитника стипендија по Конкурсу за стипендирање најбољих студената завршних година: 

основних академских студија или дипломских академских студија – мастер или 

интегрисаних академских студија са високошколских установа чији је оснивач Република 

Србија за школску 2010/2011 годину која садржи 991 кандидата. 
 

           Одлуком број: 670-00-30/2011-04 од 31. јануара 2011. године утврђени су новчани 

износи стипендија по Конкурсу за стипендирање најбољих студената завршних година: 

основних академских студија или дипломских академских студија – мастер или 

интегрисаних академских студија са високошколских установа чији је оснивач Република 

Србија за школску 2010/2011 годину за 991 стипендисту у износу од 25 хиљада динара 

месечно (нето) по кандидату за период од 10 наставних месеци. 
 

           Са добитницима стипендија закључени су Уговори о стипендирању на месечни нето 

износ од 25 хиљада динара. 
 

Преглед исплаћених студентских стипендија у 2011. години 
ЕУ-стипендије 

Датум исплате Број Решења за исплату 
Исплаћено у 

хиљадама динара 

24.01.2011. 401-00-6/10-04/60/3 709 

20.12..2011. 401-00-03/11-04/86/1 1.373 

20.12.2011. 401-00-03/11-04/85/1 2.746 

20.12.2011. 401-00-03/11-04/84/1 2.746 

21.12.2011. 401-00-03/11-04/79/1 144.153 

21.12.2011. 401-00-03/11-04/87/1 2.059 

22.12.2011. 401-00-03/11-04/83/1 131.110 

Свега исплаћено стипендија за ЕУ – 415 стипендиста 284.896 

РС-стипендије 

Датум исплате Број Решења за исплату 
Исплаћено у 

хиљадама динара 

25.03.2011. 401-00-03/11-04/8/1 26.169 

25.03.2011. 401-00-03/11-04/15/1 1.322 

30.03.2011. 401-00-03/11-04/16/1 27.490 

26.04.2011. 401-00-03/11-04/20/1 27.490 

28.04.2011. 401-00-03/11-04/21/1 27.517 

29.04.2011. 401-00-03/11-04/22/1 27.490 

09.05.2011. 401-00-03/11-04/8/1 28 

16.05.2011. 401-00-03/11-04/24/1 27.490 

20.05.2011. 401-00-03/11-04/25/1 27.490 

14.06.2011. 401-00-03/11-04/27/1 27.490 

14.07.2011. 401-00-03/11-04/35/1 27.490 

12.09.2011. враћена стипендија /две рате/ -50 

21.10.2011. 401-00-03/11-04/63/1 27.483 

Свега исплаћено стипендија за РС - 978 стипендиста 274.896 

Збирно стипендије ЕУ+РС= конто 472714 559.792 

 

 Исплата студентских стипендија вршена је на основу потписаних уговора о 

стипендирању, Решења о исплати средстава уз прилог спискова добитника стипендија са 

назначеним именом и презименом студената, ЈМБГ-ом, текућим рачуном, бројем уговора и 

износом.  
 

           Утврђено је да су исплате студентских стипендија извршених са Фонда за младе 

таленте правилно исказане. 
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IV ПРЕТХОДНИ ПОСТУПЦИ И КОРЕСПОДЕНЦИЈА СА СУБЈЕКТОМ 

РЕВИЗИЈЕ ПРЕ ИЗРАЖАВАЊА МИШЉЕЊА 

 

1. Ради спровођења ревизије Нацрта Закона о завршном рачуну буџета за 2011. 

годину, Генерални државни ревизор донео је Закључак о спровођењу ревизије 

Нацрта Закона о завршном рачуну буџета за 2011. годину број: 400-235/2012-01 од 

06. фебруара 2012. године. 

 

2. Министарство је одредило овлашћена лица за контакт са тимом Државне 

ревизорске институције. 

 

3. Нацрт Извештаја о ревизији саставних делова Финансијских извештаја 

Министарства омладине и спорта за 2011. годину,  достављен је Министарству 

омладине и спорта 06.11.2012. године.  

 

4. Министарство омладине и спорта је у законом предвиђеном року доставило 

Мишљење број: 450-10/2012 од 09.11.2012. године, којим не оспорава ниједан налаз 

садржан у Нацрту Извештаја о ревизији саставних делова Финансијских извештаја 

Министарства омладине и спорта за 2011. годину. 

 

5. Предлог Извештаја о ревизији саставних делова Финансијских извештаја 

Министарства омладине и спорта за 2011. годину,  достављен је Министарству 

омладине и спорта 27.11.2012. године.  

 

6. Министарство није у остављеном року доставило примедбе на Предлог Извештаја 

о ревизији саставних делова Финансијских извештаја Министарства омладине и 

спорта за 2011. годину. 

 

  

 V ПРЕПОРУКЕ 

 

1. Препоручује се Министарству омладине и спорта да успостави механизме у 

процесу контроле достављања извештаја за реализацију програма субвенција у 

складу са потписаним уговором и да се финансијски извештаји о утрошеним 

средствима сачињавају тако да садрже наведену структуру трошкова из обрасца 

пријаве програма. Тиме би се омогућило боље праћење и контрола утрошених 

средстава, односно да су извршене активности реализоване у свему према 

предложеном програму корисника средстава (тачка 3.1.) 

 


