РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији правилности пословања Медицинског факултета у Београду у делу који се односи на утврђивање,
обрачин и исплату примања запослених у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2019. године и јавне набавке у периоду од 1.
јануара 2018. године до 31. децембра 2019. године

Закључци

Налази

Број запослених лица на Факултету је
мањи од максимално дозвољеног броја

На дан 31. децембра 2019. године на Факултету је било укупно запослено 990 лица. Одлуком о
максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних
служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину
предвиђен је број од 1.040 лица.

Факултет је износ мање примљених
средстава из буџета Републике Србије за
обрачун и исплату плата и припадајућих
доприноса запосленима исплатио из
сопствених прихода.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је пренело Факултету у 2019. години,
средства за финансирање плата и припадајућих доприноса у износу од 1.089.477 хиљада динара за
868,38 запослених (према параметрима Министарства из 2014. године).
Факултет је на име плата и припадајућих доприноса запосленима у 2019. години исплатио средства
у износу од 1.215.145 хиљада динара. Разлику између средстава исплаћених на име плата и
припадајућих доприноса за постојећи, односно одобрени број запослених и средстава пренетих из
буџета Републике Србије, Факултет је исплатио из сопствених прихода у износу од 125.668 хиљада
динара, од чега за плате запослених износ од 107.282 хиљаде динара и припадајуће доприносе
износ од 18.386 хиљада динара.

Факултет је
уредио поступак јавне набавке и
планирања у складу са Законом о јавним

Факултет је донео Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке број 60/III-5 од 12. јула
2016. године којим је ближе уредио поступак јавне набавке
Факултет је донео План јавних набавки за 2018. и План јавних набавки за 2019. годину, који
садрже све прописане елементе
Факултет је објавио на Порталу јавних набавки План јавних набавки за 2018. и План јавних
набавки за 2019. годину у прописаном року.

Факултет није поступао у складу са
Законом о јавним набавкама у погледу
извештавања у прописаним роковима
приликом спровођења најмање 12
поступака јавних набавки.

Факултет за набавку добара, радова и услуга у 2018. и 2019. години спровео поступке јавних
набавки добара, радова и услуга у укупном износу од 418.381 хиљадe динара и то: у 2018. години
43 поступка у укупној вредности од 262.865 хиљаде динара, а у 2019. години 37 поступка у
укупном износу од 155.516 хиљада динара. У односу на јавне набавке које су спроведене у 2018. и
2019. години узорковано је 32 поступака, по основу којих је закључено 130 уговора у вредности од
288.661 хиљаде динара.
Факултет није објављивао Одлуку о додели уговора/закључењу оквирног споразума за јавне
набавке у року од три дана од дана доношења у шест од 32 спроведена поступка.
Факултет није објављивао обавештење о закљученом уговору/оквирном споразуму у року од пет
дана од дана закључења уговора у шест од 32 спроведена поступка
Факултет није донео Одлуке о додели уговора/закључењу оквирног споразума за јавне набавке у
року од 25 дана од дана отварања понуда у два од 32 спроведена поступка.

Факултет је преузео обавезе и извршио
плаћања у вредности од најмање 2.640
хиљада динара, изнад вредности
закључених уговора, односно без
спроведених поступака јавне набавке.

Факултет је за јавне набавке број 120/11-2018 (услуге посредовања при набавци путних карата и
смештаја у земљи и иностранству за потребе Mедицинског факултета у Београду) и број 03/18
(Сервис и одржавање лабораторијске опреме - Партија 3. Ламинарна комора за стерилан рад,
произвођач Nuaire, Model NU-425-600) преузео обавезу и извршио плаћања у износу од најмање
2.640 хиљада динара, изнад вредности закључених уговора, односно без спроведених поступака
јавне набавке, а да нису постојали разлози за изузеће од примене Закона о јавним набавкама

СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ
- Факултет је у 2004. години донео Правилник о елементима за одређивање зарада, начин
утврђивања и исплата зарада и других примања запослених на Медицинском факултету, којим је, поред
осталог, ближе уређен начин утврђивања плате која се финасира из буџета. Имајући у виду да су плате
запослених у високошколским установама уређене Законом о платама у државним органима и јавним
службама, Уредбом о нормативима и стандардима услова рада универзитета и факултета за делатности које
се финансирају из буџета и Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним
службама, Медицински факултет није имао законска овлашћења да плате које се финансирају из буџета
уреди интерним актом.
- У вези са применом члана 267. Закона о здравственој заштити, потребно је да надлежни органи у
оквиру својих надлежности предузму активности у вези са закључивањем споразума и усклађивањем
радноправног статуса наставника и сарадника који изводе наставу из клиничких предмета у здравственој
установи и који током наставе пружају и здравствене услуге.

Број датих препорука:
Медицински факултет у Београду
је у обавези да у року од 90 дана
достави одазивни извештај о
отклањању утврђених
неправилности и доказе о
поступању по датим препорукама.

1

Препоручили смо одговорним лицима Медицинског факултета у Београду да поступке јавних набавки
спроводе у складу са одредбама Закона о јавним набавкама и прате извршење закључених уговора у
складу са интерним актом којим је уређен поступак јавне набавке.

