РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији правилности пословања Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу, у делу који се
односи на јавне набавке за 2019. и 2020. годину и расходе за запослене у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године

Закључци

Налази

Факултет је набавио добра и услуге
у износу од 12,18 милиона динара, а
да није применио закон којим се
уређују поступци јавних набавки.

Факултет је у 2019. и 2020. години: набавио услуге и добра у укупном износу најмање од 4,57
милиона динара, на начин да није обезбедио конкурентне понуде ни пружио доказе да су
плаћене услуге биле економски најисплативије; није објективно и на основу истраживања
тржишта одредио процењену вредност јавне набавке машине за хартију, штампарске и
књиговезачке машине, уговорене вредности 1,12 милиона динара; ограничио конкуренцију у
поступку јавне набавке музичких инструмената - клавира укупне уговорене вредности од 6,49
милиона динара, коришћењем дискриминаторских услова у оквиру конкурсне документације, у
делу који се односи на техничку спецификацију

Факултет је набавио добра у износу
од 319 хиљада динара без
спроведеног поступка јавне набавке

Факултет је извршио набавку три дигитална клавира без спроведеног поступка јавне набавке у
2020. години и извршио плаћање у износу од 319 хиљада динара са пдв-ом, више од вредности
спроведеног поступка јавне набавке мале вредности и закљученог уговора.

Факултет је исплатио плате и
социјалне доприносе више 38,82
милиона динара из буџетских
средстава

Факултет је на основу одлука декана увећао коефицијенте и основице за обрачун плата и на тај
начин исплатио више у износу од најмање 38,82 милиона динара из буџета Републике Србије у
2020. години.

Факултет је средства из буџета
Републике Србије одређена за плате
у износу од 12,30 милиона динара,
утрошио за друге намене.

Факултет је средства буџета Републике Србије у износу од најмање 12,30 милиона динара
уместо за плате утрошио за: накнаде за докторске студије у износу од 3,19 милиона динара;
стимулације у износу од 1,27 милиона динара; уговоре о допунском раду професорима са
других факултета износ од 7,84 милиона динара

Факултет је исплатио минули рад
више у износу од 398 хиљада
динара, супротно прописима

Факултет је обрачунао и исплатио минули рад на износ увећане основне плате и на тај начин
исплатио више у износу од најмање 398 хиљада динара из буџета Републике Србије

Факултет није одредио елементе за
увећање плата запосленима
сразмерно учешћу трошкова рада у
оствареном сопственом приходу.

Факултет није одредио елементе за обрачун и исплату плата запослених из сопствених
средстава и у којим случајевима се плате могу увећати сразмерно учешћу трошкова рада у
оствареном сопственом приходу

Факултет није обелоданио
финансијске податке, ни податке о
висини плата запослених

Факултет није на својој интернет страници објавио финансијски план и финансијске извештаје
и није у Информатору о раду ( ажуриран 2018. године) обелоданио податке о висини плата
руководилаца и појединих категорија запослених

СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ
Скрећемо пажњу да Министарство просвете, науке и технолошког развоја:
- врши обрачун потребних средстава за плате, накнаде и додатке запослених и припадајуће социјалне
доприносе на терет послодавца на основу неадекватних критеријума, и на тај начин су Филолошкоуметничком факултету Универзитета у Крагујевцу средства пренета у већем износу од стварно
потребних;
- врши ревизију пословања мањег броја индиректних корисника из своје надлежности и на тај начин
изостаје независно уверавање о томе да ли се јавна средства код индиректних корисника троше у складу
са принципима доброг финансијског управљања и утврђеним ризицима пословања.

Број датих

Филилошко-уметнички
факултет Универзитета у
Крагујевцу 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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Препоручили смо одговорним лицима Филилошко-уметничког факултета Универзитета у
Крагујевцу да:
- годишњи план набавки садржи и план набавки на које се не примењује закон о јавним
набавкама
- набавке услуга, добара и радова спроводе у складу са прописима којима је уређена област
јавних набавки;
- интерним актом одреде колико је учешће трошкова рада у оствареним сопственим приходима и
уреде исплате плате из сопствених прихода;
- приликом обрачуна и исплате плате из средстава буџета Републике Србије примењује елементе
за обрачун плате у складу са прописима;
- обрачун додатка за минули рад врше у складу са прописима;

