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

ЗАКЉУЧАК
Министарство трговине, туризма и телекомуникација није утврдило елементе критеријума за
оцену пројеката развоја туризма, ни методологију за доделу бодова која омогућава накнадну
објективну проверу оцењивања пројеката и утврђивање учешћа средстава Министарства у
финансирању пројеката и доделило је de minimis државну помоћ у виду субвенција, при чему
није поштовало прописе.
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У поступку ревизије нису нам пружени докази да је Комисија Министарства приликом вредновања
поднетих пројеката по којима су одобрена средства субвенција у изнoсу од 224,62 милиона динара
применила критеријуме за коришћење бесповратних средстава утврђене Програмом распореда и
коришћења субвенција и дотација намењених за пројекте развоја туризма у 2018. години, нити су
нам пружени докази на који начин је Kомисија утврдила учешће средстава Министарства у
финансирању вредности поднетих пројеката. Министарство није утврдило елементе критеријума за
оцену пројеката, ни методологију за доделу бодова која омогућава накнадну објективну проверу
оцењивања пројеката и утврђивање учешћа средстава Министарства у финансирању пројеката.
Министарство је доделило de minimis државну помоћ у виду субвенција у укупном износу од 18,81
милиона динара за: развој бањског туризма; очување и развој традиционалних заната, и подстицање
унапређења организованог туристичког промета страних туриста на територији Републике Србије, али
није донело одлуку о оправданости доделе de minimis државне помоћи и није у писаној форми
обавестило корисника државне помоћи о томе да му додељује de minimis државну помоћ, нити је
после доделе доставило Комисији за контролу државне помоћи попуњену Табелу додељене de minimis
државне помоћи, што није у складу са чланом 95д ст. 1, 2 и 5 Уредбе о правилима за доделу државне
помоћи.

име
СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ
Скренута је пажња за додељене субвенције у укупном износу од 542,50 милиона
динара:
- да пет корисника субвенција (ЈП „Скијалишта Србије“, Београд, „Тврђава
Голубачки град“ д.о.о, Голубац, „Парк Палић“ д.о.о, Палић, ЈП „Стара планина“,
Књажевац и „Туристичка организација Србије, Београд), Програмима о распореду и
коришћењу средстава субвенција, односно давања сагласности на Програм рада са
Финансијским планом за 2018. годину нису обавезани да доставе Министарству
извештаје и пратећу документацију о наменском коришћењу срeдстава субвенција,
да прописима који се односе на ревидирани период није уређен начин и
поступак вршења контроле коришћења средстава субвенција и
- 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 177,62 милиона динара.
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За уређење области које су
биле предмет ревизије дали
смо
две препоруке.

Министарство трговине,
туризма и
телекомуникација је у
обавези да достави
одазивни извештај о
отклањању утврђених
неправилности и
доказе о поступању по
датим препорукама.

