РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији правилности пословања Министарства грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре за 2018. годину у делу који се односи на јавне набавке, доделу
субвенција правним лицима и преузимање и евидентирање обавеза

ЗАКЉУЧАК
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре није спровело поступак
јавне набавке електричне енергије и није поднело пријаву државне помоћи у складу са
прописима.
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Министарство је планирало јавне набавке и набавке на које се не примењује Закон о јавним
набавкама; донело потребна интерна-општа акта у области јавних набавки; доставило у
року тромесечне извештаје и спровело поступке јавних набавки и набавки, након којих је
закључило уговоре или издало наруџбенице у складу са прописима који регулишу област
јавних набавки, осим за набавку електричне енергије у вредности од најмање 1,23 милиона
динара која је извршена путем рачуна, без спровођења поступка јавне набавке мале
вредности у складу са чланом 39 Закона о јавним набавкама.
Министарство је доделило субвенције у укупном износу од 113,99 милиона динара у складу
са Уредбом о стимулативним мерама у циљу унапређења комбинованог транспорта и
Уредбом о правилима за доделу државне помоћи, али није поднело Комисији за контролу
државне помоћи пријаву државне помоћи пре доделе, већ након доделе, што није у складу са
чланом 11 став 1 Закона о контроли државне помоћи и чланом 3 став 1 Уредбе о начину и
поступку пријављивања државне помоћи.

езиме
ЕФЕКТИ САРАДЊЕ
Министарство је у току ревизије предузело мере у погледу примене
Интерног плана за спречавање корупције.

За уређење области
које су биле предмет
ревизије дали смо
две препоруке.

СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ
Скренута је пажња за додељене субвенције у износу од 27,84 милијарди динара:
- да седам корисника субвенција није доставило Министарству пратећу
документацију о наменском коришћењу субвенција уз извештаје о трошењу, у
складу са Програмима о распореду и коришћењу средстава субвенција за 2018.
годину и
- да код једног корисника субвенција Програмом о распореду и коришћењу
средстава субвенција за 2018. годину није одређена обавеза да доставља
Министарству месечне извештаје са пратећом документацијом којом се доказује
наменско коришћење субвенција
- да прописима који се односе на ревидирани период није уређен начин и
поступак вршења контроле коришћења средстава субвенција
- да је дана 19. октобра 2019. године ступио на снагу Закон о контроли
државне помоћи1 који између осталог прописује да Комисија за контролу државне
помоћи врши контролу наменског коришћења додељене државне помоћи.
Скренута је пажња да потенцијалне обавезе из судских спорова у којима је тужена
Република Србија (из надлежности Министарства), које могу утицати на
остваривање циљева и задатака Министарства, износe 3,2 милиона евра и 3,34
милијарди динара.
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