РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији правилности пословања Јавног предузећа „Путеви Србије“, Београд у делу који се односи
на јавне набавке за 2018. и 2019. годину и накнаде по уговорима за рад ван радног односа и осталим уговорима
са физичким лицима за 2019. годину

ЗАКЉУЧАК

Јавно предузеће „Путеви Србије“, Београд је у 2018. и 2019.
години набавило добра, услуге и радове у износу од 51,38
милијарди динара без спроведеног поступка јавне набавке, а да
нису постојали разлози за изузеће од примене Закона о јавним
набавкама; није документовало да је процењену вредност
јавних набавки утврђивало у складу са Законом о јавним
набавкама, за процењену вредност 51 јавне набавке у износу од
7,18 милијарди динара; покренуло је 30 поступака јавних
набавки процењене вредности 6,01 милијарде динара а да нису
били испуњени услови за покретање поступака; и поступке и
активности на додели уговора није спровело у складу са
Законом о јавним набавкама код 22 јавне набавке процењене
вредности 4,63 милијарде динара.
Именовано лице више од шест година обавља функцију
вршиоца дужности директора Предузећа, што није у складу са
Законом о јавним предузећима, којим је прописано да период
обављања функције вршиоца дужности директора не може
бити дужи од једне године.

14
За уређење области које су биле предмет ревизије дато је 14 препорука које су усмерене на то да Јавно предузеће
„Путеви Србије“, Београд:
- набавке радова на одржавању и заштити путева, радове на одржавању инсталација јавног осветљења и
електроенергетских постројења на државним путевима, услуге постављања и одржавања мобилних санитарних
система на аутопутевима Републике Србије и друге набавке када не постоји основ за изузеће од примене Закона о
П јавним набавкама, спроводи у поступку јавне набавке;
Р - сачињава записнике о спроведеном истраживању тржишта на начин који је уређен чланом 18 Правилника о
Е
набавкама Јавног предузећа „Путеви Србије“ као и да чува прикупљену документацију и податке о одређивању
П
процењене вредности јавне набавке;
О
Р - уведе контролне активности којима ће обезбедити да се благовремено планирају набавке у годишњем плану набавки,
У на начин да се не покрећу поступци набавки пре него што су испуњени услови за покретање поступка;
К - уведе контролне активности којима ће обезбедити да поступци и активности на додели уговора буду спроведени у
Е складу са Законом о јавним набавкама, на начин да се у Извештају о поступку јавне набавке наводе подизвођачи ако
постоје, да се одбијају понуде понуђача који није доказао да испуњава услове из предмета набавке, да се одлуке о
додели уговора доносе и објављују на Порталу јавних набавки у прописаном року;
- Надзорни одбор Јавног предузећа „Путеви Србије“ покрене иницијативу за именовање директора Предузећа у складу
са Законом о јавним предузећима.

Јавно предузеће „Путеви Србије“, Београд је у обавези да у року од 90 дана достави одазивни извештај о отклањању
откривених неправилности и доказе о поступању по датим препорукама.

