РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији правилности пословања Универзитета у Београду - Учитељског факултета, Београд, у делу који се односи на јавне набавке у
периоду од 1.јануара 2019. до 31. децембра 2020. године и плате, додатке на плату, накнаде плате, накнаде трошкова и друга примања у периоду
од 1. јануара до 31. децембра 2020. годину

Закључци

Налази

За услуге угоститељства Факултет
је потрошио више од средстава
обезбеђених финансијским
планом, у 2019. години 6,20
милиона динара и у 2020. години
3,41 милион динара.
Факултет је у 2019. и 2020. години,
без спровођења поступака јавне
набавке, набавио добра, услуге и
радове у укупној вредности од
19,45 милиона динара без ПДВ.
Факултет је обавезу плаћања цене
набављеног пелета извршио
супротно уговореном начину
плаћања, одмах по закључењу
уговора о јавној набавци иако је у
поступку јавне набавке пондерисао
одложено плаћање

Факултет је у 2020. години због
погрешног обрачуна плата,
накнада плата и додатака на плату
исплатио више 46,35 милиона
динара.

Факултет је сваког месеца
превремено исплаћивао први део
плате

Факултет је за услуге угоститељства у 2019. години преузео обавезе у износу од 6,95 милион динара који је већи за 6,20
милиона динара од износа средстава обезбеђених Финансијским планом Факултета за 2019. годину, а у 2020. години у
износу од 4,16 милиона динара који је већи за 3,41 милион динара од износа средстава обезбеђених Финансијским
планом за 2020. годину.

Факултет је, без спровођења поступака јавне набавке, делећи истоврсне јавне набавке на више набавки и одређујући
процењену вредност набавке до 500 хиљада динара, набавио добра, услуге и радове у 2019. години у износу од 11,30
милиона динара без ПДВ и у 2020. години у износу од 8,31 милиона динара без ПДВ.

Факултет је у поступку јавне набавке пелета вредновао одложено плаћање као један од критеријума за избор
најповољније понуде, а потом је уговорену цену од 1,43 милиона динара за 50 тона пелета исплатио у целости сутрадан
по закључењу уговора и пре испоруке пелета, што није у складу са Уговором о купопродаји од 13.11.2019. године којим
је уговорен рок плаћања од 90 дана од испоруке.

Из буџета Републике Србије за плате запослених и социјалне доприносе на терет послодавца, више обрачунато и
исплаћено 42,99 милиона динара, јер су плате запослених обрачунате на основу цене рада коју је утврдио Савет
Факултета и коефицијената утврђених Правилником о раду Факултета, уместо на основу основице коју је утврдила
Влада и коефицијената утврђених уредбама Владе.
За плате и социјалне доприносе на терет послодавца из сопствених прихода исплаћено је више за 2,63 милиона динара
јер су плате за 10 до 12 запослених сваког месеца увећаване из сопствених прихода за више од 30%.

Факултет је превремено, до краја текућег месеца, исплаћивао први део плате за тај месец, уместо до 15. дана наредног
месеца, како је прописано.

СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ
Накнада плате за време проведено на годишњем одмору, плаћеном одсуству и државном празнику, на коју запослени има право по закону којим се уређује рад, исплаћује
се из средстава буџета Републике Србије, а просечна плата запосленог у претходних 12 месеци, која се узима као основица за обрачун те накнаде састоји се од дела који
се исплаћује из буџета и дела који се исплаћује из сопствених прихода. Сагласно овоме основица за обрачун ове накнада плате би требало да буде само део плате

Број датих препорука:
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Одговорном лицу Факултета је препоручено:
- да планира средства у складу са потребама Факултета, да обавезе преузима искључиво до висине
средстава обезбеђених финансијским планом и да прати извршавање финансијског плана;
- да примењује одредбе Закона о јавним набавкама из 2019. године на набавку радова, добара, услуга чија
је процењена вредност једнака или већа од прагова наведених у члану 27. тог закона и да одређивање
процењене вредности предмета јавне набавке не врши на начин који има за циљ избегавање примене овог
закона, нити у том циљу да врши поделу предмета јавне набавке на више набавки;
- да обавезе које преузима уговором о јавној набавци извршава у складу са уговором и да у поступку јавне
набавке не ограничава конкуренцију;
- да се плате запослених које се финансирају из буџета Републике Србије обрачунавају и исплаћују у
складу са основицом и коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама које
утврђује Влада;
- да општа и појединачна акта која се односе на увећање плата из сопствених прихода усклади са
одредбама члана 12. став 1. Закона о платама у државним органима и јавним службама и чланом 74.
Правилника о раду из 2020. године водећи рачуна да рад на који се односи увећање није обухваћен
коефицијентом којим се изражавају сложеност послова, одговорност, услови рада и стручна спрема;
- да се исплата првог дела плате усклади са чланом 19. став 2. Посебног колективног уговора за високо
образовање, односно да се први део плате исплаћује до 15. дана у месецу за претходни месец.

