РЕЗИМЕ
Управљање „Програмом модернизације школа“

Недовољна ефикасност у раду Министарства просвете и
ЈУП-а, утицала је да се пројекат „Програм модернизације
школа“ продужава више пута, као и да један део одабраних
школских објеката не буде укључен у пројекат
Пројекат „Програм модернизације школа“ подразумева, пре свега, изградњу, проширење, реконструкцију
и/или опремање школа широм Србије. Процењена вредност пројекта је око 100 милиона евра, од чега је
50 милиона евра обезбеђено из кредита Европске инвестиционе банке. Пројекат је започео 2010. године.
Пројектом од почетка управља Министарство просвете, док је у вођење пројекта ЈУП укључен од 2014.
године. Опремање и радови, на 213 одабраних школских објеката, требало је да буду завршени до краја
2014. године.
Међутим, рок је продужаван три пута, последњи пут до краја 2021. године. У просеку, од закључења
уговора о извођењу радова до пријема изведених радова, било је потребно око три године по школском
објекту, што је знатно више времена од очекиваног. За анализу просечног трајања, у обзир је узето 117
школских објеката, уговорених у периоду 2015-2018. година, док су разлози дугог трајања утврђивани на
девет одабраних студија случаја.
Увођење извођача у
радове трајало је дуже
време од очекиваног, на
шта су утицали сви
учесници пројекта. При
том, посебан утицај
имало је Министарство
просвете, јер није
обезбедило проверу
техничке документације
и спремности за градњу,
пре расписивања јавне
набавке радова.

На захтеве извођача за
продужавање рока није
благовремено одговарано,
на шта је утицала
недовољна ефикасност у
раду стручног надзора.
Такође, Министарство
просвете у осам од 12
посматраних ситуација
није применило
одговарајући начин
продужавања рока за
извођење радова.

Примењени начин
продужавања рока
утицао је да стручни
надзор и комисија за
пријем изведених
радова не утврде
кашњење у извођењу
радова, због чега је
изостало навођење
разлога и одговорности,
као и евентуална
наплата пенала по том
основу.

Пријем изведених радова,
ни код једне од девет
студија случаја, није
извршен у примереном
року, на шта су утицали
Министарство просвете,
стручни надзор и извођач.
Наведено је имало за
последицу да су наставно
особље и ђаци почињали
са коришћењем објеката
пре пријема.

Недовољна ефикасност и ангажованост свих учесника, утицала је да
реализација „Програма модернизације школа“ буде знатно спорија него
што је планирано. Последица наведеног је да око 18% одабраних
школских објеката није укључено у пројекат. За већину неукључених
објеката, због хитности радова и споре реализације пројекта, школе су
потражиле друге изворе финансирања, док је мањи део школа одбијен,
због неспремности и недостатка расположивих средстава.

Кључне препоруке
Министарству просвете,
да:
обезбеди проверу
комплетности и
адекватности техничке
документације, као и
спремности за градњу,
пре расписивања јавне
набавке радова
продужење рока за
извођење радова врши
на одговарајући начин
предузме неопходне
активности како би се
пријем изведених
радова извршавао без
одлагања
осигура да се
утврђивање кашњења у
извођењу радова врши
на адекватан начин, уз
детаљно навођење
разлога и одговорности
додатно обрати пажњу
на реализацију уговора
о извођењу радова, код
којих извођач касни,
како би благовремено
предузело неопходне
мере
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