РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији правилности пословања Јавног предузећа „Национални парк
Тара“Бајина Башта за 2018. годину у делу који се односи на јавне набавке, обрачун и
исплату зарада, накнада зарада и осталих личних расхода и расподелу и уплату добити

ЗАКЉУЧАК
ЈП „Национални парк Тара“ Бајина Башта, у 2018. години, није у
потпуности ускладило јавне набавке, обрачун и исплату зарада, накнада
зарада и осталих личних расхода са прописима
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Предузеће није поступило у складу са Законом о јавним набавкама јер је:
 процењену вредност јавних набавки у укупном износу од 36.710.000 динара, утврдило
без испитивања и истраживања тржишта предмета набавке;
 спровело јавну набавку чија процењена вредност износи 16.700.000 динара без ПДВ-а и
већа је од троструког износа из члана 39 став 1 Закона о јавним набавкама, а да за члана
комисије није именовало службеника за јавне набавке;
 у поступку јавне набавке половног камиона са дизалицом и приколицом изабран је
понуђач чија је понуда морала бити одбијена јер садржи битне недостатке;
 у 2018. години, извршило набавку услуга сече шума и услуга повезаних са сечом шума,
за 1.679.820 динара без ПДВ-а више од уговорене вредности, а да претходно није
спровело поступак јавне набавке,
 након закључења уговора о јавним набавкама, повећало обим предмета набавке за
1.033.262 динара, односно за 16% више од уговорене вредности;
 у току 2018. године извршило набавку добара у укупном износу од 647.805 динара, а да
претходно није спровело поступак јавне набавке.

ЕФЕКТИ САРАДЊЕ
У току ревизије, отклоњене су неправилности:
 за обрачун и исплату увећања зараде по
основу минулог рада, Предузеће је
применило основицу коју чини основна
зарада запосленог;
 запосленима који су радили на дан
државног и верског празника који је
нерадни дан Предузеће је уместо накнаде
зараде за време одсуствовања са рада
обрачунало и исплатило зараду за рад на
тај дан.

За уређење области која је
била предмет ревизије
дали смо шест препорука.

ЈП „Национални парк
Тара“ Бајина Башта
је у обавези да достави
одазивни извештај о
отклањању утврђених
неправилности и доказе
о поступању по датим
препорукама.

