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1. УВОД
Државна ревизорска институција издала је 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 број: 400-193/2019-06/14 од 12. новембра 2019.
године Државна ревизорска институција (у даљем тексту Институција) у којем је
навела закључке и налазе.
С обзиром да све откривене неправилности нису биле отклоњене у току
ревизије Институција је од субјекта ревизије захтевала достављање одазивног
извештаја.
Субјект ревизије је у остављеном року од 90 дана доставио одазивни извештај,
који је потписало и печатом оверило одговорно лице.
У одазивном извештају су приказане мере исправљања утврђених
неправилности. У послеревизионом поступку смо прегледали одазивни извештај и
оценили његову веродостојност и оценили да ли су мере исправљања задовољавајуће.
У овом извештају:
 приказујемо неправилности које су обелодањене у извештају о ревизији за које
је захтевано предузимање мера исправљања,
 резимирамо предузете мере исправљања и
 дајемо мишљење о томе да ли су мере за исправљање стања, исказане у
одазивном извештају, задовољавајуће.
2. НЕПРАВИЛНОСТИ И МЕРЕ ИСПРАВЉАЊА
ПРИОРИТЕТ 1
2.1 Јавне набавке
2.1.1 Набавка добра без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке
2.1.1.1 Опис неправилности
Министарство је извршило набавку електричне енергије у вредности од најмање
1,23 милиона динара путем рачуна без спровођења поступка јавне набавке мале
вредности у складу са чланом 39 Закона о јавним набавкама.
2.1.1.2 Исказане мере исправљања
Прегледом одазивног извештаја и достављене документације у прилогу
утврђено је да је Министарство набавку електричне енергије спровело у поступку јавне
набавке мале вредности, у складу са чланом 39 Закона о јавним набавкама.
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Докази:
Одлука о додели оквирног споразума за јавну набавку у поступку јавне набавке
мале вредности – набавка електричне енергије, ЈН 36/2019 број 404-02220/4/2019-02 од 25.12.2019. године,
- Оквирни споразум о купопродаји електричне енергије број 404-02-220/5/2019-02
од 26.12.2019. године и
- Уговор о купопродаји електричне енергије број 404-02-220/6/2019-02 од
15.1.2020. године.
-

2.1.1.3 Оцена мере исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
2.2 Додела субвенција правним лицима
2.2.1 Додела субвенција правним лицима на основу Уредбе о стимулативним
мерама у циљу унапређења комбинованог транспорта
2.2.1.1. Опис неправилности
Министарство је доделило субвенције у укупном износу од 113.994.746 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.
2.2.1.2 Исказане мере исправљања
Министарство је, пре објављивања Одлуке о спровођењу поступка за доделу
стимулативних мера за 2019. годину, доставило Комисији за контролу државне помоћи
предметну Одлуку и општи образац пријаве, и добило Решење Комисије.

-

-

-

Докази:
Нацрт одлуке о спровођењу поступка за доделу средстава као стимулативних
мера путем јавног позива за унапређење комбинованог транспорта за 2019.
годину број 404-00-736/2019-01 од 12.7.2019. године,
Допис Комисији за контролу државне помоћи број 401-00-00736/2019-01 од
12.7.2019. године у којем је наведено да Министарство доставља ради
разматрања на даљу надлежност Одлуку о спровођењу поступка за доделу
средстава као стимулативних мера путем јавног позива за унапређење
комбинованог транспорта за 2019. годину, са Општим обрасцем пријаве
државне помоћи,
Решење Комисије за контролу државне помоћи број 401-00-00115/2019-01/2 од
24. јула 2019. године, којим се дозвољава државна помоћ која се додељује у
складу са Нацртом одлуке о спровођењу поступка за доделу средстава као
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-

стимулативних мера путем јавног позива за унапређење комбинованог
транспорта за 2019. годину и
Одлука о спровођењу поступка за доделу средстава као стимулативних мера
путем јавног позива за унапређење комбинованог транспорта за 2019. годину
број 401-00-736/2019-01 од 14.8.2019. године.

2.2.1.3 Оцена мере исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
3. МИШЉЕЊЕ О ИСКАЗАНИМ МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА
Прегледали смо одазивни извештај, који је поднео субјект ревизије. Оценили смо
да је одазивни извештај, који је потписало и печатом оверило одговорно лице субјекта
ревизије, веродостојан.
Вредновање мера исправљања смо оценили на основу њиховог описа и
достављене документације. Сматрамо да смо добили довољне и одговарајуће доказе да
можемо изрећи мишљење да ли су мере исправљања задовољавајуће.
Оцењујемо, да су мере исправљања, описане у одазивном извештају који је
поднео Субјект ревизије задовољавајуће.
Генерални државни ревизор
____________________________
др Душко Пејовић
Државна ревизорска институција
Макензијева 41
11000 Београд, Србија
9. април 2020. године
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