РЕЗИМЕ

Извештај о ревизији правилности пословања општине Нови Бечеј који се односи на јавне набавке за 2019. годину и 2020. годину и
расходе за запослене за 2020. годину, код директних корисника буџетских средстава

Закључци

Налази
У три ревидирана поступка, укупне вредности 10,174 милиона динара обавештење о закљученом уговору о
јавној набавци није објављено на Порталу јавних набавки у року од пет дана од дана закључења Уговора.
Kao додатни услов за учешће у два поступка јавне набавке општине Нови Бечеј, укупне вредности 29,545
милиона динара, није у делу обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке од понуђача захтевано да
имају важеће одобрење од републичког органа надлежног за унутрашње послове, односно надлежног
покрајинског органа управе за вршење делатности промета пиротехничким производима који су део предмета
набавке.
Конкурсном документацијом је као додатни услов за учешће у поступку јавне набавке општине Нови Бечеј,
укупне вредности 19,231 милиона динара, у погледу техничког капацитета одређено да понуђач мора да
располаже дробилицом за млевење камена и цистерном за гориво, што ограничава конкуренцију и није у
логичкој вези са предметом јавне набавке јер није непосредно везано за предмет набавке и његово извршење.

Општина Нови Бечеј је у 2019.
години и 2020. години извршила
исплату у износу од 203,811
милион динара супротно Закону о
јавним набавкама

Конкурсном документацијом је као додатни услов за учешће у поступку јавне набавке општине Нови Бечеј,
укупне вредности 4,167 милиона динара, у погледу кадровског капацитета одређено да понуђач има запослено
једно лице са лиценцом одговорног извођача радова са радним искуством од најмање три године, што је
дискриминаторски услов који ограничава конкуренцију.
Извештај о стручној оцени понуда у поступку јавне набавке укупне вредности 40,773 милиона динара нису
потписали сви чланови Комисије за стручну оцену понуда.
У пет поступака јавних набавки укупне вредности 26,885 милиона динара за члана комисије није именовано
лице које има одговарајуће стручно образовање из области из које је предмет јавне набавке.
У једном поступку јавне набавке, укупне вредности 9,111 милиона динара закључен је Уговор о јавној
набавци са периодом важења до 12 месеци и реализацијом плаћања у две буџетске године који не садржи
одредбу да ће обавезе које доспевају у наредној буџетској години бити реализоване највише до износа
средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.
За чланове комисије за јавну набавку именована су лица која нису запослена у Управи као наручиоцу, али не
из разлога што наручилац нема запослено лице које има одговарајуће стручно образовање из области која је
предмет јавне набавке.
Одлука о спровођењу преговорачког поступка код јавне набавке укупне вредности 63,925 милиона динара
донета је пре коначности Одкуке о обустави поступака чији су закључци о чињеницама представљали правни
основ за покретање преговарачког поступка.

Општина Нови Бечеј је у 2020.
години
исплатила расходе за запослене у
износу од 537 хиљада динара више
од дозвољеног износа.

Нетачном применом коефицијената за обрачун и исплату плата запослених више је обрачунато и исплаћено
338 хиљада динара.
Општинска управа је неправилно преузела обавезе и извршила расходе за додатак на плату за рад дужи од
пуног радног времена (прековремени рад) више за 199 хиљада динара.

Број датих препорука:

Општина Нови Бечеј је у
обавези да у року од 90 дана
достави одазивни извештај о
отклањању утврђених
неправилности и доказе о
поступању по датим
препорукама

Препоручили смо одговорним лицима општине Нови Бечеј:
- да конкурсну документацију и моделе уговора као саставне делове истих, сачињавају сагласно
одредбама Закона о јавним набавкама ,
-да Одлуку о спровођењу преговарачког поступка не доносе пре коначности Одлуке о обустави
поступка чији су закључци о чињеницама представљали правни основ за покретање
преговарачког поступка,
-да за члана комисије именују лице које има одговарајућа стручна знања из области која је
предмет јавне набавке,
-да Уговор o јавној набавци радова, буде закључен у складу са прописима који регулишу јавне
набавке, и да Одлука о додели уговора буде донета на основу Извештаја о стручној оцени понуда,
који је сачињен у складу са одредбама Закона о јавним набавкама,односно потписан од свих
чланова или заменика чланова Комисије за спровођење поступка јавне набавке,
- да Уговор о јавној набавци, који је закључен са периодом важења до 12 месеци и реализацијом
плаћања у две буџетске године, садржи одредбу да ће обавезе које доспевају у наредној буџетској
години бити реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој
буџетској години,
-да конкурсном документацијом у делу захтева гарантног рока не предвиђају гаранцију нижу од
законског минимума, према гарантном листу произвођача,
- да за чланове комисије за јавну набавку, именују лица која су запослена у Управи као
Наручиоцу, из разлога што наручилац има запослено лице које има одговарајуће стручно
образовање из области из које је предмет јавне набавке,
- да конкурсном документацијом у делу обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке,
Наручилац од понуђача захтева да имају важеће одобрење од републичког органа надлежног за
унутрашње послове, односно надлежног покрајинског органа управе за вршење делатности
промета пиротехничким производима који су део предмета набавке, имајући у виду да је дозвола
за обављање те делатности предвиђена Законом о експлозивним материјама, запаљивим
течностима и гасовима,
-да огласе о јавним набавкама објављују под условима и у роковима прописаним одредбама
Закона о јавним набавкама,
- да расходе за социјална давања планирају, евидентирају и исказују у складу са Законом о
буџетском систему, Уредбом о буџетском рачуноводству и Правилником о стандардном
класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем и
- да у складу са Законом о раду, прековремени рад организују тако да не траје дуже од осам
часова недељно.

