РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања
Министарства омладине и спорта, Београд за 2018. годину

МИШЉЕЊЕ
Мишљење са резервом
Мишљење са резервом
о финансијским извештајима
о правилности пословања
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Министарство је извршило доделу средстава за 86 спортских савеза за финансирање редовних и посебних
програма у области спорта, програма међународних интернационалних такмичења и за програме спортских
кампова у укупном износу од 2.198.193 хиљадe динара без процене квалитета годишњих програма и без
примене критеријума за вредновање квалитета, иако су исти прописани Правилником о одобравању и
финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта.

Министарство је Предузећу „Европске универзитетске игре 2020.“ доо Београд, као носиоцу програма,
одобрило средства за реализацију програма у износу од 50.000 хиљада динара, а да није извршило надзор над
реализацијом Програма, односно контролу наменског коришћења одобрених средстава из претходне године у
износу од 143.154 хиљаде динара.
Министарство је приликом контроле реализације одобрених програма (Савеза за школски спорт, Рвачког
савеза и Спортског савеза Србије) реализоване трошкове у износу од најмање 26.033 хиљаде динара оценило
као прихватљиве, иако се исти, на основу достављене документације, не могу довести у везу са одобреним
Л
програмом.
Министарство је спровело 7 поступака јавне набавке радова у износу од 288.498 хиљада динара без поштовања
законских процедура приликом припреме конкурсне документације (у делу захтевања додатних услова) и
одобравања промене одређених елемената понуде.
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Министарство је преузело обавезе и извршило расходе по основу уговора о делу са 27 лица, ради обављања
послова који спадају у делатност послодавца у износу од 18.172 хиљаде динара.

Министарство је преузело обавезе и извршило расходе по основу уговора о привременим и повременим
пословима за обављање истоврсних послова у трајању дужем од законом прописаног максималног рока
З
трајања привремених и повремених послова, односно 120 радних дана у износу од 491 хиљаде динара.
У Билансу стања Министарство је више исказало набавну вредност опреме у износу од 24.681 хиљаде динара,
јер из евиденције није искњижило дотрајалу опрему након извршеног пописа, више исказало нефинансијску
имовину у припреми у износу од 4.000 хиљада динара јер из књиговодствених евиденција није искњижен
пројекат изградње Еколошког рекреативног центра Бањица у Белој Паланци иако је исти окончан и мање
И
исказало вредност опреме у износу од 4.164 хиљаде динара јер није извршило евидентирање набављене
опреме.

Министарство, односно Влада
Републике Србије, није донело Одлуку о
оснивању Буџетског фонда за
финансирање спорта, којом би се
дефинисала сврха оснивања буџетског
фонда, време за које се буџетски фонд
оснива, надлежни орган за управљање
фондом и извори финансирања
буџетског фонда, у складу са Законом о
буџетском систему.

Закон о спорту и Уредба о
националним спортским признањима
и новчаним наградама нису
усаглашени у погледу стицања права
на доделу националног спортског
признања у виду доживотног
месечног новчаног примања.

БРОЈ ДАТИХ ПРЕПОРУКА

Ефекти сарадње
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Министарство је донело Директиву о начину
коришћења службених телефона, средстава
репрезентације и службених моторних возила.
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Министарство је упутило захтев Министарству
финансија ради добијања сагласности за отварање и
коришћење рачуна код Комерцијалне банке.
Министарство је извршило исправке књижења на
контима имовине.
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Извршавање
расхода

Фин. управљање и
контрола

Министарство је у обавези да у року од
90 дана достави одазивни извештај о
отклањању утврђених неправилности и
доказе о поступању по датим
препорукама.

Јавне набавке

Сачињавање
биланса стања

