РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији правилности пословања Економског факултета у Суботици Универзитета у Новом Саду за 2019. годину у делу који се
односи на утврђивање, обрачун и исплату примања запослених за 2019. годину и јавне набавке за 2018. и 2019. годину

Закључци

Налази

Број запослених лица мањи je од систематизованог и
максимално дозвољеног броја.

Факултет је из буџетских средстава више исплатио бруто плате
и социјалне доприносе у износу од 66.112 хиљада динара без
критеријума, мерила и доказа о извршеном раду.

Укупан број запослених на дан 31. децембар 2019. године на Економском факултету износио је 142, од
чега 82 лица наставног и 60 лица ненаставног особља. Правилником о систематизацији радних места
предвиђено је 125 извршилаца у настави и 75 извршилаца ненаставног особља. 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 200 лица.
Факултет је на основу интерног акта више обрачунао и исплатио бруто плате и социјалне доприносе
на терет послодавца из средстава буџета за износ од најмање 66.112.181 динара, без дефинисаних
критеријума, мерила и доказа о извршеном раду.
Економски факултет је применио мање коефицијенте од прописаних за 13 радних места и веће
коефицијенте у односу на прописане за четири радна места.

Факултет је исплатио по основу уговора о делу 1.424 хиљаде
динара за обављање послова из своје делатности.

Факултет је током 2019. године преузео обавезе и извршио плаћања у укупном бруто износу од
1.424.051 динара на основу Уговора о делу за обављање послова из делатности факултета.

Одлуке о покретању поступка јавне набавке не садрже податке
о апропријацији у финансијском плану.

Одлуке о покретању поступка јавне набавке не садржи податке о апропријацији у финансијском
плану, а у сачињавању појединих аката који се тичу спровођења поступака јавних набавки уочени су
недостаци.

Факултет је извршио расходе у износу од 799 хиљада динара
супротно прописима по основу уговора о јавним набавкама.

Извештавање о поступцима јавних набавки није извршено у
складу са прописима.

По основу закључених уговора у 2018. години извршени су расходи у износу од 215.965 динара изнад
уговорене вредности, док су по основу уговора закључених у 2019. години извршени расходи у износу
од 467.192 динара изнад уговорене вредности, односно без спроведеног поступка јавне набавке.
Факултет за уговоре закључене у 2018. години за: замену пода у спортском центру, кречење деканата и
адаптацију кабинетског простора није прибавио средство обезбеђења за отклањање недостатака у
гарантном року, што није у складу са одредбама закључених уговора. Укупна вредност наведених
средстава обезбеђења износи 116.327 динара.

Економски факултет није објавио обавештење о закљученом уговору на порталу Управе за јавне
набавке.
Квартални извештаји које је факултет доставио Управи за јавне набавке за 2018 и 2019. годину садрже
значајна одступања, како у погледу броја закључених уговора, тако и у погледу њихове вредности.
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Скретање пажње
Скрећемо пажњу на чињеницу да критеријуми на основу којих Министарство просвете, науке и технолошког развоја врши обрачун пот ребних средстава за плате, накнаде и
додатке запослених и припадајуће социјалне доприносе на терет послодавца нису адекватни, што је у случају Економског факултета у Суботици резултирало значајно већем
износу трансферисаних средстава од стварно потребних.
Скрећемо пажњу на недовољну регулисаност исплате накнада запослених у случајевима када се исплата плата врши из више извора финансирања. Наиме, у условима када се
плате запослених исплаћују из више извора финансирања, вредност просечне плате у претходних 12 месеци се значајно увећава, чак и више пута. Као последица наведеног,
вредност обрачунског часа за обрачун накнада бива вишеструко већа од вредности часа за ефективни рад који се исплаћује из буџ етских средстава. Напред наведено доводи до
већег утрошка буџетских средстава за укупне плате индиректног корисника буџетских средстава, с обзиром да је основица за обрачун накнада значајно увећана, јер иста
садржи, поред дела плате који се финансира из буџетских средстава, и део плате који се финансира из осталих извора финансирањ а.

Ефекти сарадње:
Економски факултет у Суботици је у поступку ревизије донео Одлуку о измени Правилника о основама и мерилима за обрачун зарада и других примања запослених број 08-2434/2 од 16.
септембра 2020. године и Одлуку о измени Правилника о основама и мерилима за обрачун зарада и других примања запослених број 08-2817/2 од 19. октобра 2020. године којом је
извршио усклађивање коефицијента са прописаним коефицијентима.

Економски факултет у
Суботици Универзитета у
Новом Саду је у обавези да
у року од 90 дана достави
одазивни извештај о
отклањању утврђених
неправилности и доказе о
поступању по датим
препорукама

Препоручили смо одговорним лицима Економског факултета у Суботици да:
Број датих препорука:
8
- обрачун и исплату плата и припадајућих социјалних доприноса на терет послодавца врше у складу са прописима;
- обрачун и исплату плата врше на основу критеријума, мерила и доказа о извршеном раду, у складу са чланом 58. Закона о буџетском
систему;
- приликом закључивања уговора о делу поштује одредбе Закона о раду;
- у Одлуци о покретању поступка јавне набавке искажу податак о апропријацији на којој су обезбеђена средства за реализацију наведене
набавке;
- расходе извршавају до нивоа уговорене вредности и обезбеде адекватно праћење реализације закључених уговора;
- пре закључења уговора прибаве средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року;
- огласе у поступцима јавних набавки објављују у складу са одредбама Закона о јавним набавкама;

