РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији правилности пословања Млекарске школе са домом ученика „Др Обрен Пејић“ у Пироту у
делу који се односи на јавне набавке у периоду од 1. јануара 2018. године до 31. децембра 2019. године и
остваривање и расподелу сопствених и других прихода и примања у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2019.

Закључци

Налази

Школа је уредила поступак јавне набавке и
планирања у складу са Законом о јавним
набавкама

Школа је донела Правилник о поступку јавне набавке у Млекарској школи са
домом ученика „Др Обрен Пејић“ у Пироту којим је ближе уредила поступак
јавне набавке, у складу са Законом о јавним набавкама.
Школа је донела План јавних набавки за 2018. и План јавних набавки за 2019.
годину, који садрже све прописане елементе у складу са Законом о јавним
набавкама
Школа је објавила на Порталу јавних набавки План јавних набавки за 2018. и
План јавних набавки за 2019. годину у року који је прописан Законом о јавним
набавкама.

Школа није систематизовала радно место
које се односи на службеника за јавне
набавке.

Школа није систематизовала Правилником о организацији и систематизацији
радних места у Млекарској школи са домом ученика „Др Обрен Пејић“ у Пироту
број 01-315/1 од 20.03.2018. године радно место које се односи на службеника за
јавне набавке.

Школа је за набавку добара, радова и
услуга у 2018. години спровела 11
поступака у укупној вредности од 16.389
хиљада динара, а у 2019. години 13
поступака у укупном износу од 31.756
хиљада динара и о томе извештавала у
складу са Законом о јавним набавкама.

Млекарска школа са домом ученика "Др Обрен Пејић" у Пироту је за набавку
намирница (смрзнуто пециво, воће и поврће, остали прехрамбени производи,
мед и џем и кондиторски производи) преузела обавезе и извршила расходе у
износу од најмање 197 хиљада динара, изнад вредности закљученог уговора,
односно без спроведеног поступка јавне набавке, а да нису постојали разлози за
изузеће од примене Закона о јавним набавкама, што није у складу са одредбама
Закона о јавним набавкама и Закона о буџетском систему.

Школа је правилно утврдила висину цене
исхране, смештаја и васпитног рада у дому
за ученике који се финансирају из буџета.

Школа је ученицима наплаћивала смештај и исхрану по ценама које су утврђене
Решењем о утврђивању цена смештаја и исхране у ученичким домовима за
ученике који се финансирају из буџета Републике Србије.

Школа је правилно утврдила висину цене
исхране, смештаја и васпитног рада у дому
за студенте који се финансирају из буџета.

Школа је студентима наплаћивала смештај и исхрану по ценама које су утврђене
Решењем о утврђивању цена смештаја и исхране у установама студентског стандарда за
студенте који се финансирају из буџета Републике Србије.

Статутом Млекарске школе са домом ученика „Др Обрен Пејић“ у Пироту број
02-219/1 од 28.02.2018. године у члану 19. став 4. је предвиђено да Школа у
оквиру своје делатности, ради коришћења слободних капацитета може пружати
услуге трeћим лицима, на основу сагласности министрства надлежног за област
образовања.

Школа је користила сопствене приходе за
утврђене намене

Школа је у 2019. години пружала услуге смештаја и исхране трећим лицима без
прибављене сагласности министрства надлежног за област образовања, што није
у складу са чланом 23. Закона о ученичком и студентском стандарду и по том
основу остварила приходе у износу од 519 хиљада динара. Министарство
просвете, науке и технолошког развоја је Школи дало сагласност за обављање
проширене делатности Решењем број 022-05-294/2003-03 од 10.1.2005. године.
Наведеним решењем није обухваћена делатност смештаја екстерних гостију у
смештајне капацитете дома.
Школа је за пружене услуге смештаја и исхране трећих лица издавала рачуне,
водила помоћну евиденцију потраживања и књигу гостију.

Школа је пружала услуге смештаја и
исхране трећим лицима, без сагласности
ресорног министрства.

Млекарска школа са домом
ученика „Др Обрен Пејић“ у
Пироту је у обавези да у року
од 90 дана достави одазивни
извештај о отклањању
утврђених неправилности и
доказе о поступању по датим
препорукама.

Школа је уредила поступак остваривања и расподеле сопствених прихода
Правилником о поступку стицања и расподеле сопствених прихода Млекарске
школе са домом ученика „Др Обрен Пејић“ у Пироту број 02-1315/1 од
28.11.2019. године
Школа је у 2019. години, сопствене приходе и примања у износу од 95.230
хиљада динара расподелила на расходе за запослене у износу од 12.225 хиљада
динара, расходе за коришћење услуга у износу од 26.765 хиљада динара, остале
расходе у износу од 457 хиљада динара и издатке за нефинансијску имовину у
износу од 55.783 хиљаде динара.
Број датих препорука:

15

Препоручили смо одговорним лицима Млекарске школе са домом ученика „Др Обрен
Пејић“ у Пироту да:
- прате извршење закључених уговора у складу са интерним актом којим је уређен поступак
јавне набавке;
- прибаве сагласност оснивача за обављање додатне делатности.

