РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији правилности пословања Основне школе "Павле Савић", Београд у делу који се односи на јавне набавке за 2018. и 2019. годину и остваривање и
расподелу сопствених и других прихода за 2019. годину

Закључци

Налази

Школа није обављање послова јавних набавки
уредила интерним актом којим уређује
систематизацију радних места и није вршила
истраживање тржишта, што је супротно Закону о
јавним набавкама.

Школа није интерним актом којим уређује систематизацију радних места одредила радно место у оквиру
којег ће се обављати послови јавних набавки.
Новим Законом о јавним набавкама, који се примењује од 1. јула 2020. године није прописано да
наручилац има обавезу систематизовања радног места које се односи на послове службеника за јавне
набавке, па из тог разлога препоруку по овом основу нисмо дали.
Школа није у 2018. и 2019. години вршила истраживање тржишта приликом покретања поступка јавних
набавки.

Школа није припремала конкурсну документацију у
2018. и 2019. години, у складу са прописом.

Школа није у 2018. и 2019. години у моделу уговора, као обавезног елемента конкурсне документације, у
поступку планирања јавних набавки, предвидела одредбу да ће обавезе које доспевају у наредној
буџетској години бити реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у
тој буџетској години

Школа није спровела поступак јавне набавке добара
и радова у укупној вредности од 2,07 милиона
динара, у 2018. и 2019. години, што је супротно
Закону о јавним набавкама.

Школа је у 2018. и 2019. години извршила набавке добара и радова у укупном износу од 2,07 милиона
динара, без спроведеног поступка јавне набавке:
-молeрских радова у 2018. години, у износу од 724 хиљаде динара;
-канцеларијског материјала и материјала за образовање у 2019. години, у износу од 690 хиљаде динара и
хране и пића у 2019. години, у износу од 660 хиљада динара.

Школа је у 2018. години након спроведеног
поступка набавке услуге израде енергетског пасоша,
закључилa уговор у износу од 389 хиљада динара, са
понуђачем чија понуда је садржала битне недостатке

Школа је закључила уговор у вредности од 389 хиљада динара, са понуђачем чија понуда је садржала
битне недостатке.
Школа је, након спроведеног поступка набавке услуга израде Енергетског пасоша са понуђачем „Дидник“
Горња Топлица закључила Уговор број 548/18 у вредности од 389 хиљада динара, а да изабрани понуђач,
није доставио доказе о испуњености услова који су прописани чланом 77. став 1. Закона о јавним
набавкама, што представља битне недостатке понуде из члана 106. став 1. тачка 1. Закона о јавним
набавкама, услед којих је Школа било дужна да по члану 107. став 1. истог закона достављену понуду
одбије као неприхватљиву.

Школа није у 2019. години на својој интернет
страници објављивала акте донете у поступку
спровођења поступка јавне набавке , и није у 2018. и
2019. години извештавала Управу о свим
спроведеним поступцима јавне набавке, што је
супротно Закону о јавним набавкама.

Школа није уплатила на рачун носиоца права јавне
својине средства од давања у закуп школског
простора и није доставила податке о спроведеним
поступцима

Школа у 2019. години није објавила на својој интернет страници оглас о јавној набавци, конкурсну
документацију, Одлуку о додели уговора и обавештење о закљученом уговору
Школа није у 2018. и 2019. години прикупљала нити евидентирала све податке о поступцима јавних
набавки и закљученим уговорима о јавним набавкама и о томе на прописан начин извештавала Управу за
јавне набавке о свим спроведеним поступцима јавне набавке.
Новим Законом о јавним набавкама, који се примењује од 1. јула 2020. године није прописана обавеза
извештавања Управе за јавне набавке, па из тог разлога препоруку по овом основу нисмо дали.
Школа није уплатила на рачун носиоца права јавне својине, средства остварена од давања у закуп дела
школског простора у износу од 6,45 милиона динара.
Школа није доставила носиоцу права јавне својине – граду Београду податке о спроведеном поступку
давања у закуп ствари у јавној својини, што није у складу са чланом 15. Уредбе о условима прибављања и
отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима
јавног надметања и прикупљања писмених понуда.

Број датих препорука:

Основна школа "Павле
Савић" 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 Основне школе "Павле Савић"у Београду да:
- у наредном периоду, пре доношења одлуке о додели уговора, захтева достављање доказа о испуњености услова;
- да приликом утврђивања процењене вредности јавних набавки, врши испитивање односно истраживање тржишта
предмета набавке;
- да у моделу уговора, код плаћања у више година, као обавезни елемент унесу одредбу да ће обавезе које доспевају у
наредној буџетској години бити реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој
буџетској години;
- да набавке спроводе у складу са Законом о јавним набавкама;
-да на својој интернет страници објављује акте донете у поступку јавне набавке;
-да приходе остварене од давања у закуп уплаћују на рачун носиоца јавне својине;
- да носиоцу права својине доставља податке о спроведеним поступцима давања у закуп ствари у јавној својини.

