РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији правилности пословања Универзитета у Новом Саду за 2020. годину у делу који се односи на
утврђивање, обрачун и исплату примања запослених за 2020. годину и јавне набавке за 2019. и 2020. годину

Закључци

Налази

Универзитет је извршио повраћај 1,3 милиона динара у буџет
Републике Србије

Универзитет у Новом Саду је извршио повраћај у буџет Републике износа од 1,3 милиона динара, на
име више уплаћених средстава за плате, додатке и накнаде запослених и социјалне доприносе на терет
послодавца од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Универзитет је из буџетских средстава више исплатио 134
хиљаде динара на име увећања плате запосленог по основу
руковођења

Приликом обрачуна и исплате плата за једно лице примењено је увећање по основу руковођења у
висини од 20% уместо прописаних 5% и на тај начин на терет буџетских средстава више је исплаћен
износ од 134 хиљаде динара.

Универзитет је исплатио износ од 984 хиљаде динара на име
награда за јубилеј Универзитета, на терет сопствених
средстава, иако ова врста давања није била дозвољена Законом
о буџету Републике Србије за 2020. годину

Универзитет је извршио расходе у укупном износу од 984 хиљаде динара на име исплате награда за
јубилеј Универзитета, свим запосленима, у једнаким износима.

Универзитет је на терет буџетских средстава обрачунао и
исплатио накнаду за време привремене спречености за рад у
висини од 85%, уместо прописаних 65% просечне зараде

Универзитет је обрачунао и на терет буџетских средстава исплатио накнаду зараде за време
привремене спречености за рад у висини од 85% просечне зараде у претходних дванаест месеци пре
месеца у којем је наступила привремена спреченост за рад.

Универзитет није интерним актом уредио расподелу
сопствених прихода за плате запослених

Универзитет није интерним актом уредио начин стицања и расподеле сопствених прихода, па са тим у
вези ни расподелу сопствених прихода за исплату плата запослених.

Универзитет није објавио измене и допуне Плана јавних
набавки за 2019. годину

Универзитет није на Порталу јавних набавки објавио прву и другу измену Плана јавних набавки.

Поступци јавних набавки комуналних услуга и тонера и
кетриџа нису спроведени по прописаној процедури

Универзит jе: (1) на основу неприхватљивих понуда за набавку тонера и кетриџа у 2019. и 2020.
години закључио уговоре; (2) на различит начин дефинисао додатни услов у погледу кадровског
капацитета у упутству понуђачима за сачињавање понуде, у односу на модел уговора и касније
закључен уговор и (3) исплатио аванс у износу од 200 хиљада динара, иако исплата аванса није
уговорена.

Оглашавање и извештавање о спроведеним поступцима јавних
набавки није у потпуности извршено у складу са прописима

Универзитет није објавио или није објавио у прописаном року огласе о јавним набавкама, док
Квартални извештаји по основу набавки спроведених у 2019. години достављени Управи за јавне
набавке садрже значајна одступања
2 у погледу вредности закључених уговора.
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Скретање пажње
Скрећемо пажњу да критеријуми на основу којих Министарство просвете, науке и технолошког развоја врши обрачун
потребних средстава за плате запослених у високом образовању нису адекватни, јер се заснивају на параметрима из 2014.
године.
Скрећемо пажњу на недовољну регулисаност исплате накнада запосленима у случајевима када се исплата врши из више извора
финансирања, што за последицу има увећање вредности часа за обрачун накнада запослених.
Скрећемо пажњу да Уредбом о нормативима и стандардима услова рада универзитета и факултета није уређено питање увећања
плата запослених по основу руковођења за руководиоце организационих јединица Универзитета без својства правног лица.
Скрећемо пажњу да услед не вршења интерне ревизије изостаје независно уверавање о томе да ли се јавна средства код
индиректних корисника троше у складу са принципима доброг финансијског управљања.

Ефекти сарадње:
У поступку ревизије Универзитет је донео Правилник о стицању и располагању сопственим приходима Универзитета у Новом Саду, бр ој 01-240/1 од 20. септембра 2021.
године.

Универзитет у Новом Саду
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 Универзитета у Новом Саду да:
- примењују прописане износе увећања плата по основу руковођења;
- обрачун и исплату накнада врше у складу са прописима;
- не врше исплату и обрачун нестандарних и нетранспарентних облика награда;
- План јавних набавки, као и измене и допуне истог објављују на прописан начин ;
- огласе о јавним набавкама објављују на прописан начин ;
- у поступку оцене и прегледа понуду одбију све неприхватљиве понуде;

Број датих препорука:

- конкурсну документацију сачињавају на начин да понуђачи могу да припреме прихватљиву понуду;
- извештаје достављају Канцеларији за јавне набавке на прописан начин;
- расходе извршавају у складу са одредбама закључених уговора;
- обавештења о додели уговора објављују у прописаном року;
- наставе са реализацијом активности на имплементацији адекватног система финансијског управљања и контроле.
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