РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији правилности пословања Института економских 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 интерним актом, којим уређује систематизацију радних места, одредио 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.
Институт није донео интерни акт којим ће ближе уредити поступак јавних набавки.
Институт је у поступку ревизије донео интерни акт о уређењу поступка јавних набавки - Правилник о
ближем уређењу поступка јавне набавке број: 184 од 15.6.2020. године. Препоручили смо одговорним
лицима Института да донесени акт примењује у даљим поступцима јавних набавки.

Институт није донео интерна акта којима би смањио
ризик од настанка одређених неправилности
утврђених код планирања јавних набавки

Институт је донео План јавних набавки за 2018. и План јавних набавки за 2019. годину, који не садржe
оквирно време покретања поступака.
Институт није вршио истраживање тржишта приликом покретања поступка јавних набавки, што је
супротно члану 64. став 3. Закона о јавним набавкама.
Процењена вредност јавне набавке мора бити заснована на спроведеном испитивању, истраживању
тржишта предмета јавне набавке, које укључује проверу цене, квалитета, периода гаранције, одржавања и
сл. и мора бити валидна у време покретања поступка.
Поступке јавних набавки Институт је у току 2018. и 2019. године покретао Одлукама које не садрже
податке о финансијском плану, предмету јавне набавке - назив из општег речника набавке.

Институт није достављао Управи за јавне набавке тромесечне извештаје, што је супротно члану 132.
Закона о јавним набавкама и члану 6. Правилника о садржини извештаја о јавним набавкама и начину
вођења евиденција о јавним набавкама.

Институт је у 2018. години и 2019. години набавио канцеларијски намештај, рачунарскe програмe и услуге
физичко техничког обезбеђења у износу од 1,95 милиона динара без спроведеног поступка јавне набавке
мале вредности.

Институт је у 2018. и 2019. години, набавио добра и
услуге у износу од 5,60 милиона динара, а да није
примењивао пропис којим се уређују поступци
јавних набавки

Институт је у 2018. и 2019. години набавио услуге: физичко техничког обезебеђења, штампе, израде сајта,
молерске услуге, рачунарских програма, услуге снимања, услуге измештања рек ормана са опремом и
повезивање и измештање камера, адаптације канцеларија и набавку канцеларијског материјала у износу од
3,16 милиона динара, при чему није обезбедио конкурентне понуде, нити пружио доказе да су плаћене
услуге биле економски најисплативије.
Институт је у 2018. и 2019. години набавио рачунарску опрему на основу рачуна у износу од 489 хиљада
динара, више од спроведених поступака јавних набавки мале вредности и закључених уговора.

Институт је у 2019. години остварио укупне приходе
у износу од 120,56 милиона динара

Институт је у 2019. години остварио приходе од Министарства просвете, науке и технолошког развоја у
износу од 68,42 милиона динара, приходе од тржишних пројеката у износу од 47,99 милиона динара;
остале пословне приходе у износу од 1,56 милиона динара; учешће у добити других правних лица у износу
од 286 хиљада динара и остале непоменуте приходе у износу од 2,30 милиона динара.

Институт је остваривање и начин расподеле
средстава од тржишних пројеката уредио
Правилником о реализацији тржишних пројеката
број 133 од 24. марта 2017. године

Институт је расподелио приходе од тржишних пројеката у складу са Правилником о реализацији
тржишних пројеката, осим код два пројекта јер није извршио расподелу за опште трошкове Института у
износу од најмање 26 хиљада динара од остварених прихода.

Институт није у складу са прописима извршио
расподелу прихода за функционални додатак за
руковођење на постојећу зараду и правне услуге

Институт у 2019. години на основу Одлуке Управног одбора број 124/4 од 23.3.2016. године, Уговора о
раду број 58 од 12.02.2015. године и Анекса број 58/2015-1 од 11.02.2019. године, извршио исплату
функционалног додатка директору у укупном износу од 997.000 динара (бруто) за руковођење на постојећу
зараду, односно у износу од 50.000 динара месечно (нето), иако право на исплату функционалног додатка
није утврђено Статутом и Правилником о раду.

Институт је у 2019. години закључивао и исплаћивао уговоре за пружање правних услуга у износу од 1,07
милиона динара који су евидентирани на основу документације која не представља доказ о насталој
пословној промени односно да су исти настали у сврху обављања пословне делатности Института.

Број датих препорука:

Институт економских
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 одговорним лицима Института економски наука, Београд да :
- интерни акт о ближем уређењу поступка јавних набавки примењује у даљим поступцима јавних набавки;
- План јавних набавки доноси у складу са прописима о јавним набавкама;
- приликом утврђивања процењене вредности свих јавних набавки, врши испитивање односно истраживање тржишта
предмета набавке и да о томе сачињава писани доказ, а све у складу са Законом о јавним набавкама;
- Одлуке о спровођењу јавних набавки садрже све податке о предметној јавној набавци у складу са прописима о јавним
набавкама.
- набавке спроводе у складу са прописом који уређује правила поступка јавних набавки;
- права из радног односа директора утврђује у складу са прописима;
- врше расподелу прихода од тржишних пројеката за опште трошкове у складу са интерним актом;
- расподелу прихода врши на основу валидне документације у складу са Законом о рачуноводству и ревизији.

