РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији правилности пословања општине Бачка Топола који се односи на јавне набавке за 2018. и 2019. годину
и расходе за запослене за 2019. годину

Закључци

Налази
Предшколска установа „Бамби“ Бачка Топола је у 2019. години преузела обавезе и извршила расходе
у износу од 1,43 милиона динара, без претходно спроведеног поступка јавне набавке
Као додатни услов за учешће у једном поступку јавне набавке општине Бачка Топола, уговорене
вредности са ПДВ 7,99 милиона динара одређена је обавеза ангажовања извршилаца и координатора
са пребивалиштем на територији општине Бачка Топола

Општина Бачка Топола је у 2018. и 2019.
години извршила исплату у износу од 34,6
милиона динара супротно Закону о
јавним набавкама

Као додатни услов код једне јавне набавке Предшколске установе „Бамби“ Бачка Топола је одређено
да понуђач мора да поседује одговарајуће доставно возило за врсту робе коју производи – доставља,
што дискриминише понуђаче који предметним возилима располажу на основу уговора о закупу или
по другом основу у складу са законом
Као додатни услов кадровског капацитета код једне јавне набавке Предшколске установе „Бамби“
Бачка Топола одређено је да понуђач има у радном односу према Закону о раду одређени број
запослених што дискриминише и онемогућава учешће понуђача који имају радно ангажована лица по
другом основу сагласно одредбама Закона о раду
Предшколска установа „Бамби“ Бачка Топола је једном понуђачу доделила уговор вредности 1,27
милиона динара а да није испунио додатне услове у погледу пословног и техничког капацитета
Код већине спроведених поступака јавних набавки за члана комисије није именовано лице које има
одговарајуће стручно образовање из области из које је предмет јавне набавке
Члан комисије, односно заменик члана комисије, у три поступка јавне набавке вредности 25,34
милиона динара није потписао изјаву о одсутности сукоба интереса
Функционеру општине Бачка Топола на име прековременог рада исплаћено је
0,03 милиона динара

Општина Бачка Топола је у 2019. години
исплатила расходе за запослене у износу
од 1,46 милиона динара изабраним,
постављеним и запосленима лицима,
више од дозвољеног износа

Неисправном применом нето основице и погрешним прерачуном цене рада, приликом обрачуна и
исплате плате, пореза и доприноса, више је исплаћено 0,28 милиона динара
Применом већег броја часова рада у месецу фебруару, марту, априлу, јуну, септембру и новембру
2019. године на име плата и припадајућих доприноса више је обрачунато и исплаћено 0,31 милион
динара
Нетачном применом коефицијената за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама више је
обрачунато и исплаћено 0,018 милиона динара
Директни и индиректни корисници буџета општине Бачка Топола су исплатили солидарну помоћ
изабраним именованим, постављеним и запосленим лицима у износу од
0,82 милиона динара

Број датих препорука:

Општина Бачка Топола је у
обавези да у року од 90 дана
достави одазивни извештај о
отклањању утврђених
неправилности и доказе о
поступању по датим
препорукама
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Препоручили смо одговорним лицима:
- индиректних корисника буџета општине Бачка Топола да донесу акт којим се ближе уређује
поступак јавне набавке унутар наручиоца;
- општине Бачка Топола да поступке јавних набавки спроводе и обавезе преузимају лица, сагласно
одредбама Закона о јавним набавкама и Закона о буџетском систему
- општине Бачка Топола да за члана комисије именују лица која има одговарајућа стручна знања из
области која је предмет јавне набавке, критеријуме за избор привредних субјеката у поступцима
јавних набавки утврђују у складу са Законом о јавним набавкама, поступак отварања понуда и
вођење Записника о отварању понуда врше у складу са Законом о јавним набавкама и подзаконским
актима, заменици чланова комисије потписују изјаву о одсутности сукоба интереса, објављују огласе
о јавној набавци у роковима утврђеним Законом, обавештење о измени уговора пошаљу на
објављивање на Порталу јавних набавки у року од десет дана од дана измене уговора и податке
садржане у конкурсној документацији и податке садржане у јавном позиву и другим огласима који се
користе као јавни позив наводе тако да не буду у супротности;
- Предшколске установе „Бамби“ Бачка Топола да одбију понуду, односно пријаву као
неприхватљиву, ако нису испуњени критеријуми за избор привредног субјекта, за члана комисије
именују лице које има одговарајућа стручна знања из области која је предмет јавне набавке,
критеријуме за избор привредних субјеката у поступцима јавних набавки утврђују у складу са
Законом о јавним набавкама, објављују огласе о јавној набавци у роковима утврђеним Законом и
обавезе преузимају и расходе извршавају у складу прописима који уређују јавне набавке;
- Скупштине општине Бачка Топола да појединачна акта којим се утврђују плате, накнаде и друга
примања изабраних и постављених лица доносе од стране надлежних одбора и да увећање плате за
прековремени рад не утврђују и не исплаћују функционерима;
- Општинског већа општине Бачка Топола да се појединачна акта којим се утврђују плате, накнаде и
друга примања изабраних и постављених лица доносе од стране надлежних одбора;
- Председнику општине Бачка Топола да се појединачна акта којим се утврђују плате, накнаде и
друга примања изабраних и постављених лица доносе од стране надлежних одбора и да обрачун и
исплата плата и социјалних доприноса на терет послодавца врше у складу са прописаним
основицама;
- Општинске управе Бачка Топола да се обрачун и исплата плата и социјалних доприноса на терет
послодавца врше у складу са прописаним основицама.
- Предшколске установе „Бамби“ Бачка Топола да обрачун и исплату минималне зараде врше у
складу са временом проведеним на раду;
- Дома културе општине Бачка Топола да обрачун и исплату минималне зараде врше у складу са
временом проведеним на раду и обрачун и исплату плата, додатака и накнада запослених врше на
основу прописаних основица и кофицијената;
- Библиотеке „Ержебет Јухас“ Бачка Топола да обрачун и исплату минималне зараде врше у складу
са временом проведеним на раду и да обрачун и исплату плата, додатака и накнада запослених врше
на основу прописаних основица и кофицијената;
-директних и индиректних корисника буџета општине Бачка Топола да исплату солидарне помоћи за
побољшање материјалног и социјалног положаја запослених у органима општине Бачка Топола врше
у складу са важећим законским и другим прописима.

