РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији правилности пословања Филозофског факултета Универзитета у Београду, у делу који се односи на утврђивање, обрачун 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

Факултет није уредио потребно време за обављање послова
наставе наставника и сарадника и појединих послова
научноистраживачког рада.

Факултет није структуру и потребно време за обављање појединих послова научноистраживачког рада и послова наставе наставника и
сарадника који су засновали радни однос са пуним радним временом на факултету, а која се уређује са по 20 часова седмично у оквиру
40-часовног седмичног радног времена, ближе уредио општим актом факултета.

Факултет је за плате и социјалне доприносе исплатио из
буџетских средстава 95.251.000 динара више у односу на
прописани износ.

Факултет је применио увећане коефицијенте за поједина радна места и групе послова и основицу у односу на прописану, чиме је више
исплатио плате и социјалне доприносе на терет послодавца из средстава буџета у износу од 95.250.894 динара.

Факултет није одредио елементе за обрачун и исплату увећања
плата запосленима из сопствених средстава.

Факултет није одредио општим актом случајеве када изузетно могу да се увећају плате сразмерно учешћу трошкова рада у оствареном
сопственом приходу, нити је утврдио елементе за обрачун и исплату тог увећања.

Поједина акта донета у поступцима јавних набавки не садрже
све елементе прописане Законом о јавним набавкама.

У спроведеним поступцима јавних набавки мале вредности у 2018. и 2019. години (укупно 21 поступак), конкурсна документација не
садржи образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни; код спроведених отворених поступака и јавне набавке мале
вредности у 2018. и у 2019. години (укупно 25 поступака) конкурсна документација не садржи део Обрасца понуде који се односи на
опис предмета набавке.

Факултет је извршио расходе у износу од 907 хиљада динара за
набавку добара и услуга без спроведеног поступка јавне
набавке.

Факултет је преузео обавезе и извршио расходе у укупном износу од 907.209 динара без спроведеног поступка јавне набавке, а по
основу закључених уговора.

Оглашавање и обавештавање у поступцима јавних набавки у
2018. години и 2019. години, није извршено у складу са
роковима који су прописани Законом о јавним набавкама.

Факултет није објавио позив за подношење понуда на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа, за набавку
електричне енергије, у једном од три спроведена отворена поступка. Факултет није објавио Обавештење о обустави поступка, у року, у
једном од три спроведена поступка. Факултет није доставио уговор о јавној набавци понуђачу у шест од 10 спроведених поступака.
Факултет није објавио обавештење о закљученом уговору о јавној набавци у 16 од 25 спроведених поступака.

ЕФЕКТИ САРАДЊЕ:

1. Факултет је започео активност на изради општег акта који ће ближе уредити структуру и потребно време за обављање послова наставе наставника и сарадника и
појединих послова научноистраживачког рада.
2. Факултет је започео активности на изради општег акта којим ће се одредити случајеви када изузетно могу да се увећају плате сразмерно учешћу трошкова рада у
оствареном сопственом приходу, као и елементе за обрачун и исплату тог увећања.
Број датих препорука:

Филозофски факултет
Универзитета 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.
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Препоручили смо одговорним лицима Филозофског факултета Универзитета у Београду да:
- наставе активности на изради општег акта којим ће ближе уредити структуру и потребно време за обављање појединих послова
научноистраживачког рада и послова наставе наставника и сарадника који су засновали радни однос са пуним радним временом на
факултету;
- плате запослених које се финансирају из буџета Републике Србије обрачунавају и исплаћују у складу са основицом и коефицијентима за
обрачун и исплату плата за запослене у јавним службама које утврђује Влада, а да плате запослених по основу руковођења увећава у
складу са прописаним процентима;
- наставе активности на изради општег акта којим ће се одредити случајеви када изузетно могу да се увећају плате сразмерно учешћу
трошкова рада у оствареном сопственом приходу, као и елементе за обрачун и исплату тог увећања;
- расходе извршавају у складу са спецификацијом добара и услуга за које је спроведен поступак јавне набавке;
- сачињавају конкурсну документацију сходно врсти поступка и природи предмета јавне набавке која садржи образац структуре понуђене
цене, са упутством како да се попуни.
- објављују огласе о јавној набавци на начин и у складу са прописима који уређују област јавних набавки;
- објављују обавештење о обустави поступка јавне набавке у прописаном року;
- конкурсна документација сходно врсти поступка и природи предмета јавне набавке садржи образац структуре понуђене цене, са
упутством како да се попуни и уговор о јавној набавци доставе понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека
рока за подношење захтева за заштиту права понуђача;
- решења о образовању комисије за јавне набавке садрже потпун правни основ за доношење решења и назив органа који доноси решење;
- конкурсна документација сходно врсти поступка и природи предмета јавне набавке садржи предвиђени део Обрасца понуде који се
односи на опис предмета набавке где се може установити укупна вредност понуде без ПДВ и са ПДВ;
- релевантан датум закључења оквирног споразума и уговора се сматра дан када су оквирни споразум, односно уговор потписале обе
уговорне стране, без констатације у уговору „уговор је закључен даном потписивања обе уговорне стране“;
- објаве обавештење о закљученом уговору о јавној набавци односно оквирном споразуму у прописаном року.

