
ДРИ: Утврђене су неправилности у управљању финансијама у вредности 1,8 милијарди евра у 2017. години
среда, 22 мај 2019 12:04

Председник Државне ревизорске институције (ДРИ) Душко Пејовић рекао је данас да је
контрола те институције код 209 субјеката који користе јавна средства утврдила да су у
2017. години направили грешке и разне неправилности у вредности 217 милијарди
динара, што је око 1,8 милијарди евра.

  

  

Он је на представљању извештаја ДРИ о раду за прошлу годину рекао да је та
институција констатовала да је јавни дуг Србије 28. фебруара 2018. године износио 62,5
одсто бруто домаћег производа, а да нису укључене обавезе по основу реституције,
односно враћања одузете имовине после Другог светског рата.

  

Јавни дуг Србије је, према његовим речима 1. октобра прошле године износио 58,69
одсто БДП и, такође, није укључивао обавезе по основу реституције, а Закон о
буџетском систему ограничава тај дуг на 45 одсто.
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Пејовић је навео да су резултати ревизије финансијских извештаја и правилности
пословања показали да када је реч о финансијском управљању код 77 одсто корисника
јавних средстава интерна ревизија није успостављена на одговарајући начин.

  

"Пронашли смо, не мале, већ фундаменталне грешке, системи финансија нису уређени
иако има и позитивних тенденција и примера добре праксе", рекао је Пејовић.

  

Због неправилности обрачуна расхода за запослене утврђено је да је више исплаћено
1,44 милијарде динара (односно око 12 милиона евра) од чега је 779 милиона динара
исплаћено на име већих зарада, 366 милиона без правног основа и још око 300 милиона
због других неправилности.

  

Он је рекао да је пет факултета (економски факултети у Београду и у Крагујевцу,
Правни и Филозофски факултет у Новом Саду и Филолошки факултет у Београду)
поделило веће зараде јер су та средства добили од Министарства просвете на основу
погрешног обрачуна према подацима из 2014. године и због тога су поднете прекршајне
пријаве.

  

Пејовић: Поправка путева пред изборе без валидне документације

  

Ревизијом финансијских извештаја код 119 субјеката чије су јавне набавке вределе 3,14
милијарди динара утврђено је, како је рекао, да код 12 одсто постоје неправилности, а
најчешћа је да је закључен уговор без спроведене јавне набавке које су се углавном
односиле на инвестиције у градњу и реновирање објеката.

  

Једна од честих неправилности је, према његовим речима и поправка путева пред
изборе без валидне документације.

  

Пејовић је додао да је осам локалних власти одобрило 31 милијарду динара (око 263
милиона евра) за текуће пословање и покриће губитака јавних предузећа због чега су
смањили могућности за унапређење инфраструктуре.
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У Јагодини девет кривичних пријава

  

ДРИ је током прошле године поднела 289 пријава против 157 одговорних лица, 242
захтева за покретање прекршајног поступка, 26 пријава за привредни преступ и 21
кривичну пријаву.

  

Једна од самоуправа у коју је Пејовић апострофирао због неправилности утврђених
ревизијом је и Јагодина где је, како је рекао, према одговорнима покренуто девет
кривичних пријава.

  

  

(Бета, Инсајдер )
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https://insajder.net/sr/sajt/vazno/14527/DRI-U-2017-utvr%C4%91ene-nepravilnosti-u-upravljanju-finansijama-u-vrednosti-18-milijardi-evra.htm

