РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији правилности пословања Водопривредног привредног друштва
„Хидросрем“ доо, Сремска Митровица за 2018. годину у делу који се односи на јавне
набавке, обрачун и исплату зарада, накнадa зарада и осталих личних расхода и
расподелу и уплату добити

ЗАКЉУЧАК
ВПД „Хидросрем“ д.о.о. Сремска Митровица у 2018. години није примењивало одредбе
Закона о јавним набавкама и није ускладило обрачун и исплату зарада са прописима

Друштво није поступило у складу са Законом о јавним набавкама јер:
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није донет акт којим се ближе уређује поступак јавних набавки, није донет годишњи план
јавних набавки, не евидентирају се подаци о поступцима јавних набавки нити се достављају
Управи за јавне набавке;
извршене су набавке добара и радова у укупној вредности од 11,3 милиона динара, без
спроведеног поступка јавне набавке, иако нису постојали разлози за изузеће од примене,
прописани Законом о јавним набавкама;
друштво је за извршење уговора о јавној набавци са наручиоцем ЈВП „Воде Војводине“
Нови Сад ангажовало подизвођаче за извођење радова у вредности од 6,9 милиона динара
који нису наведени у понуди и уговору.
Друштво није примењивало одредбе Закона о привременом уређивању основице за обрачун
и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава,
услед чега су више обрачунате и исплаћене зараде за 2018. годину за 9,6 милиона динара.
Друштво је за 2018. годину исплатило бруто зараду директору у износу већем од законом
утврђене максималне зараде за 271 хиљаду динара.
Друштво је у 2018. години заснивало радни однос са новим лицима на одређено време и
привремено повременим пословима у броју који прелази 10% од укупног броја запослених
на неодређено време за 1 до 6 запослених, без сагласности тела Владе, што није у складу са
чланом 27е Закона о буџетском систему

Езиме

За уређење области које су биле
предмет ревизије дали смо
осам препорука

ВПД „Хидросрем“ д.о.о. Сремска
Митровица је у обавези да достави
одазивни извештај о отклањању
утврђених неправилности и
доказе о поступању по
датим препорукама

