РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији правилности пословања Општине Ариље у делу који се односи на јавне набавке за 2019. и 2020. годину и расходе за
запослене за 2020. годину, код директних корисника буџетских средстава

Закључци

Налази

Општина Ариље није у 2019. и 2020. години у
четири ревидирана поступка јавних набавки
укупне уговорене вредности најмање 186 милиона
динара без ПДВ-а поступала у складу са Законом о
јавним набавкама, један закључен уговор није
објавила у складу са Законом док је за набавке на
које се Закон не примењује а биле су предмет
ревизије применила исте принципе као код
поступака јавних набавки мале вредности.

Општина Ариље је током 2020. године расходе за
запослене (плате, додатке на плате као и накнаде
плате, социјалне доприносе на терет послодавца,
накнаде у натури, социјална давања запосленима,
накнаде трошкова, награде запосленима)
планирала, извршила и евидентирала у складу са
свим прописима који уређују ове области.

1) Општинска управа Општине Ариље у 2019. и 2020. години је имала запослене
службенике за јавне набавке али исти нису положили стручни испит за службенике за
јавне набавке, није евидентирала све радње и акте током процеса планирања набавки и у
четири ревидирана поступка јавних набавки, чија је укупна уговорена вредност 186
милиона динара без ПДВ-а, није поступала у складу са Законом о јавним набавкама.
2) Општина Ариље по једном уговору у вредности од 300 хиљада динара након обављене
услуге извршила је плаћање а да није достављен извештај да је услуга извршена;
3) Општинска управа Општине Ариље за један ревидирани поступак није објавила
обавештење о закљученом уговору у складу са Законом о јавним набавкама;
4) Општина Ариље је у 2019. и 2020. години за набавке на које се закон не примењује а
биле су предмет ревизије применила исте принципе као код поступака јавних набавки
мале вредности.

Општина Ариље је за 2020. годину планирала масу средстава за плате у складу са
прописима; имала је усклађен број запослених на неодређено и одређено време; Директни
корисници буџетских средстава Oпштине Ариље су исплатили плате, додатке на плате и
накнаде плате у складу са прописима. Општина Ариље је и остале расходе за запослене
исплатила у складу са прописима и на основу веродостојне рачуноводствене
документације.

СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ
Скрећемо пажњу на налаз Јавне набавке хемијских производа – противградне ракете где је Општина Ариље закључила протокол
о сарадњи са Хидрометеоролошким заводом. Потписници Протокола су се договорили да као субјекти система одбране од града
и субјекти смањења ризика од катастрофа које укључују и град као елементарну непогоду, заједнички раде на остваривању
сарадње на плану смањења ризика од града као елементарне непогоде, кроз ефикасније планирање и координирирано
коришћење материјалних и кадровских ресурса којима расположу као субјекти система одбране од града.
С обзиром да је чланом 14. Закона о одбрани од града дефинисано да се средства за финансирање система одбране од града
обезбеђују из (1) буџета Републике Србије, (2) дела премија осигурања усева и (3) других извора, у складу са Законом а да у
складу са чланом 9 истог Закона, органи јединица локалне самоуправе у оквиру својих надлежности у области одбране од града
за подручје локалне самоуправе обезбеђују подршку за функционисање система одбране од града на својој територији, па тако у
финансирању противградне заштите делимично учествују и АП Војводина и неке јединице локалне самоуправе. Због различитог
тумачења одредби Закона о одбрани од града које се односе на обезбеђивање подршке за функционисање система одбране од
граде и мишљења Министарства пољопривреде у вези са финансирањем истог, јединице локалне самоуправе и АП Војводине
неједнако поступају у овом проблему, па неке учествују, а неке не у финансирању противградне заштите.
Законом о одбрани од града није прецизирано шта подразумева „обезбеђивање подршке за функционисање система одбране од
града”.

Број датих препорука
Препоручили смо одговорним лицима Општине Ариље да:

Општина Ариље је у обавези
да у року од 90 дана достави
Одазивни извештај о
отклањању утврђених
неправилности и доказе о
поступању по датим
препорукама.
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- евидентира и документује све радње током планирања јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама;
- не нарушава начело једнакости понуђача у односу на њихово седиште;
- не поставља кадровске услове који нису у вези са предметом јавне набавке као додатни услов ;
- конкурсну документацију припремају у складу са Правилником о начину обављања послова јавне набавке у Општинској
управи Општине Ариље;
- након обављене услуге обезбеде доказ да је услуга извршена на основу чега би било извршено плаћање у складу са
Законом о јавним набавкама;
- (1) се Стратегија управљања ризиком ажурира у складу са прописима; (2) се најмање једном годишње анализирају и
ажурирају контролне активности за свођење ризика на прихватљив ниво и (3) обезбеде да налози захтева за плаћање
преузетих обавеза по јавним набавкама буду потписани од стране лица које треба да изврши контролу и одобри плаћање;
- изврши измену интерног акта за службеника за јавне набавке и предвиди услов поседовања сертификата за службеника за
јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама;
- лицима која обављају послове јавних набавки омогући оспособљавање за обављање послова јавних набавки и полагање
испита за службеника за јавне набавке као и континуирано усаврашавање у складу са Законом о јавним набавкама ;
- место интерног ревизора попуне одговарајућим запосленим лицем за интерну ревизију и
- редовно објављују обавештења на порталу Управе за јавне набавке и интернет страници Општине Ариље..

