РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији правилности пословања Института друштвених наука, Београд у делу који се односи на јавне
набавке за 2018. и 2019. годину и остваривање и расподелу прихода за 2019. годину

Закључци

Налази

Институт није вршио измене Правилника о поступку јавних набавки у вези са
чланом 39. ставови 1 и 2 Закона о јавним набавкама ради усклађивања са
изменама Закона о јавним набавкама, што није у складу са чланом 22. Закона о
јавним набавкама.
Институт није донео План набавки на које се закон не примењује за 2018. и
2019. годину и није поступио у складу са чланом 2. Правилника о форми и
садржини плана набавки и извештаја о извршењу плана.

Институт није интерним актима у потпуности
смањио ризик од настанка одређених
неправилности утврђених код планирања и
спровођења јавних набавки.

Институт је у 2018. и 2019. години набавио
добра и услуге у износу од 8,29 милиона
динара, а да није примењивао пропис којим се
уређују правила у поступцима јавних набавки.

Институт је у 2019. години остварио укупне
приходе у износу од 125,16 милиона динара.

Институт није распоредио приходе у износу од
1,14 милиона динара за намене за које су
средства примљена.
Институт није донео акт о расподели
сопствених прихода.

Одлуке о покретању поступака јавних набавки не садрже податке о
финансијском плану, што није у складу са чланом 53. став 1. тачка 7) Закона о
јавним набавкама
Институт није достављао Управи за јавне набавке тромесечне извештаје за
спроведене поступке набавке на које се не примењују одредбе Закона о јавним
набавкама, што није у складу са чланом 134. став 2 тачка 2) Закона о јавним
набавкама.
Новим Законом о јавним набавкама, који се примењује од 1. јула 2020. године
није прописана обавеза подношења тромесечних извештаја, па из тог разлога
препоруку по овом основу нисмо дали.

Институт није обезбедио конкурентне понуде и пружио доказе да су плаћена
добра и услуге биле економски најисплативије за набавке чија процењена
вредност није већа од прописане, у 2018. години у износу од 4.818.024 динара и
у 2019. години у износу од 3.473.218 динара, што није у складу са чланом 39.
став 3 Закона о јавним набавкама.
Институт је у 2019. години остварио укупне приходе у износу од 125,16 милиона
динара, од чега су приходи од Министарства просвете, науке и технолошког
развоја у износу од 111,70 милиона динара (89%), приходи од тржишних
пројеката у износу од 13,29 милиона динара (10%) и остали пословни приходи у
износу од 177 хиљада динара (1%), у складу са чланом 96. Закона о
научноистраживачкој делатности, односно чланом 103. Закона о науци и
истраживањима.

Институт није распоредио приходе у износу од 1,14 милиона динара за намене за
које су средства примљена.

Институт није донео акт о расподели сопствених прихода, што није у складу са чланом
109. Закона о науци и истраживањима.

Број датих препорука:

Институт друштвених наука,
Београд 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 Институту друштвених наука, Београд да:
- приликом доношења плана набавки обухвати све елементе у погледу садржаја предвиђених
прописима који регулишу област јавних набавки;
- приликом спровођења набавки добара и услуга обезбеди конкуренцију у складу са прописима
којима је уређена област јавних набавки;
- одлуке о покретању поступака јавних набавки доноси у складу са прописима којима је уређена
област јавних набавки;
- распоред средстава врши у складу са наменом примљених средстава;
- донесе акт о расподели сопствених прихода у складу са прописима који уређују област науке и
истраживања.

