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Послеревизиони извештај о мерама исправљања Природњачког музеја у Београду,
Београд, за 2018. годину
1. УВОД
У Извештају о ревизији правилности пословања Природњачког музеја у
Београду за 2018. годину у делу који се односи на утврђивање, обрачун и исплату
зарада – плата, јавне набавке и остваривање и расподелу сопствених прихода, број:
400-1275/2019-03/12 од 14. новембра 2019. године, Државна ревизорска институција (у
даљем тексту Институција) је издала закључак о усклађености пословања субјекта
ревизије са прописима којима су уређене области које су биле предмет ревизије.
С обзиром да све откривене неправилности нису биле отклоњене у току
ревизије, Институција је од Природњачког музеја захтевала достављање одазивног
извештаја.
Природњачки музеј је у остављеном року од 90 дана доставио одазивни
извештај, који је потписало и печатом оверило одговорно лице, директор др Милан
Пауновић.
У одазивном извештају су приказане мере исправљања утврђених
неправилности. У послеревизионом поступку смо прегледали одазивни извештај и
оценили његову веродостојност и оценили да ли су мере исправљања задовољавајуће.
У овом извештају:
 приказујемо неправилности које су обелодањене у извештају о ревизији за које
је захтевано предузимање мера исправљања,
 резимирамо предузете мере исправљања и
 дајемо мишљење о томе да ли су мере за исправљање стања, исказане у
одазивном извештају, задовољавајуће.
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2. НЕПРАВИЛНОСТИ И МЕРЕ ИСПРАВЉАЊА
ПРИОРИТЕТ 1
2.1 Јавна набавка није спроведена на прописан начин
2.1.1 Опис неправилности
Музеј је у 2018. години извршио набавку рачунара и рачунарске опреме у износу
од 984.973 динара, од добављача: Деск д.о.о. Београд у износу од 756.518 динара, Арт
02 доо у износу од 124.560 динара, PC Foto у износу од 86.571 динара, Гигатрон у
износу од 15.474 динара, Win Win у износу од 990 динара и Emmi у износу од 860
динара, мимо спроведеног поступка јавне набавке, што није у складу са чланом 7.
Закона о јавним набавкама и чланом 56. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему.
2.1.2 Исказане мере исправљања
Природњачки музеј је у циљу отклањања наведене неправилности прихватио
дату препоруку и набавку рачунара и рачунарске опреме у 2019. години спровео у
складу са прописима који уређују област јавних набавки, односно у складу са
одредбама Закона о јавним набавкама, Планом јавних набавки за 2019. годину.
Доказ: План јавних набавки за 2019. годину број 164 од 22.02.2019. године, Одлука о
измени Плана јавних набавки за 2019. годину број 769 од 18.06.2019. године (услед
повећавања првобитно опредељене вредности предмета јавне набавке), Налог за
покретање поступка јавне набавке мале вредности број 794 од 25.06.2019. године,
Одлука о покретању поступка јавне набавке мале вредности рачунара и рачунарске
опреме број 795 од 25.06.2019. године, Решење о образовању комисије број 796 од
25.06.2019. године, Изјава о одсуству сукоба интереса број 796/1 од 25.06.2019. године,
Захтев за додатним појашњењем (електронски) и одговор на исти, број 824 од
01.07.2019. године, Записник о отварању понуда, број 855 од 05.07.2019. године,
Извештај о стручној оцени понуда број 871 од 09.07.2019. године, Одлука о додели
уговора број 876 од 10.07.2019. године, Уговор о набавци рачунара и рачунарске
опреме број 911 од 15.07.2019. године, Обавештење о закљученом уговору број 912 од
15.07.2019. године. Позив за подношење понуда број 811 од 26.06.2019. године и
Конкурсна документација постављени су на Портал јавних набавки 27.06.2019. године.
2.1.3 Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
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3. МИШЉЕЊЕ О ИСКАЗАНИМ МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА
Прегледали смо одазивни извештај који је поднео Природњачки музеј у Београду.
Оценили смо да је одазивни извештај, који је потписало и печатом оверило одговорно
лице Природњачког музеја, веродостојан.
Вредновање мера исправљања смо оценили на основу њиховог описа и
достављене документације. Сматрамо да смо добили довољне и одговарајуће доказе да
можемо изрећи мишљење да ли су мере исправљања задовољавајуће.
Оцењујемо, да су мере исправљања, описане у одазивном извештају који је
поднео Природњачки музеј у Београду, задовољавајуће.
ића:

Генерални државни ревизор
___________________________
Др Душко Пејовић
Државна ревизорска институција
Макензијева 41
11000 Београд, Србија
28. фебруар 2020. године

Обрадила:
_______________________________
Јована Аризановић, државни ревизор
Контролисао:
_______________________________
Данимир Вулиновић,
Врховни државни ревизор
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- Субјекту ревизије
- Архиви
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