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1. УВОД
У Извештају 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, број 400-719/202003/12 од 27. новембра 2020. године, Државна ревизорска институција (у даљем тексту:
Институција) је издала закључак о усклађености пословања субјекта ревизије са
прописима којима су уређене области које су биле предмет ревизије.
С обзиром да све откривене неправилности нису биле отклоњене у току ревизије,
Институција је од субјекта ревизије захтевала достављање одазивног извештаја.
Субјект ревизије је у остављеном року од 90 дана доставио Одазивни извештај број
број 05/2-7 бр. 212/1 25.02.2021. године, који је потписало и печатом оверило одговорно
лице, декан Филозофског факултета.
У Одазивном извештају су приказане мере исправљања утврђених неправилности. У
послеревизионом поступку смо прегледали одазивни извештај, оценили његову
веродостојност и оценили да ли су мере исправљања задовољавајуће.
У овом извештају:
 приказујемо неправилности које су обелодањене у извештају о ревизији за које је
захтевано предузимање мера исправљања,
 резимирамо предузете мере исправљања и
 дајемо мишљење о томе да ли су мере за исправљање стања, исказане у одазивном
извештају, задовољавајуће.
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2. НЕПРАВИЛНОСТИ И МЕРЕ ИСПРАВЉАЊА
ПРИОРИТЕТ 1
2.1. Примања запослених
2.1.1 Није уређена структура и потребно време за обављање послова
наставника, сарадника и истраживача
2.1.1.1 Опис неправилности
Факултет није потребно време за обављање послова научноистраживачког рада и
послова наставе наставника, сарадника и истарживача који су засновали радни однос са
пуним радним временом на факултету, а који се уређују са по 20 часова седмично у
оквиру 40-часовног седмичног радног времена, ближе уредио општим актом факултета, у
складу са законом.
2.1.1.2 Исказане мере исправљања
Факултет је у циљу отклањања наведене неправилности, у поступку ревизије,
започео активност на изради општег акта који треба да уреди потребно време за обављање
послова наставника, сарадника и истарживача. Након достављања Одазивног извештаја,
Савет Филозофског факултета је усвојио Правилник о пословима и структури радног
времена наставника, сарадника и истраживача, број 05/2-2 бр. 309/2-1 од 31.03.2021.
године, којим је ближе уредио структуру и потребно време за обављање појединих
послова научноистраживачког рада и послова наставе наставника, сарадника и
истарживача који су засновали радни однос на Филозофском факултету, у складу са
законом. Уређена су права и обавезе наставника, сарадника и истраживача у погледу
потребног времена за одржавање наставе, према садржају утврђеним студијским
програмом (вежбе, консултације, припреме за наставу, руковођење и извођење пројеката),
у складу са Законом, Статутом и општима актима Универзитета и Факултета.
Доказ: Решење о образовању Комисије за израду Правилника структури и потребном
времену за обављање појединих послова научноистраживачког рада, 05/2-7 бр. 1118/1 од
13.10.2020. године и Правилник о пословима и структури радног времена наставника,
сарадника и истраживача, број 05/2-2 бр. 309/2-1 од 31.3.2021. године.
2.1.1.3 Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
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2.1.2 Неусклађеност обрачуна и исплата плата са прописаном основицом и
коефицијентима; Неусклађеност увећања плате запослених по основу руковођења са
прописаним процентима; елементи за обрачун и исплату увећања плата запослених
из сопствених средстава нису утврђени интерним актом Факултета
2.1.2.1 Опис неправилности
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 и није
одредио елементе за обрачун и исплату увећања плата запослених из сопствених
средстава.
2.1.2.2 Исказане мере исправљања
Факултет је до израде Нацрта извештаја доставио Решење о образовању комисије за
израду Правилника о начину, условима и критеријумима за обрачун и исплату увећања
плата запослених из сопствених средстава од 13.10.2020. године. Формирана Комисија
припремила је предлог Правилника о утврђивању плата запослених и начину, условима и
критеријумима за обрачун и исплату увећања плата запослених из сопствених средстава.
Након достављања Одазивног извештаја, Савет Филозофског факултета је усвојио
Правилника о начину, условима и критеријумима за обрачун и исплату увећања плата
запослених из сопствених средстава, број 05/2-7 бр. 309/2-2 од 31.3.2021. године. Факултет
је навео у Прилогу уз Одазивни извештај, број 05/2-7 бр. 346/1 од 5.4.2021. године да је
овај правилник проследио предузећу са којим Факултет има закључен уговор о одржавању
програма за рад рачуноводства и за обрачун плата са захтевом да се програм промени и
прилагоди новом правилнику. Факултет се изјаснио да ће по добијању новог програма
извршити обрачун првог дела плате а након тога и другог дела плате, као и да ће, по
провери функционисања програма урадити анексе уговора о раду за запослене.
Факултет је у поступању у примени препоруке у Одазивном извештају истакао
ометеност познатим околностима пандемије вируса COVID и обављањем ванредног посла
реакредитације на ком су били ангажовани сви наставници и ненаставно особље.
Доказ: Решење о образовању Комисије за израду Правилника о начину, условима и
критеријумима за обрачун и исплату увећања плата запослених из сопствених средстава,
05/2-7 бр. 1119/1 од 13.10.2020. године, Правилник о начину, условима и критеријумима за
обрачун и исплату увећања плата из сопствених средстава Универзитета у Београду Филозофског факултета, број 05/2-7 бр. 309/2-2 од 31.3.2021. године.
2.1.2.3 Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као делимично задовољавајућу.
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2.1.3 Спровођење поступака јавних набавки и извршење закључених уговора у
поступцима јавних набавки
2.1.3.1 Опис неправилности
Поједина акта донета у поступцима јавних набавки не садрже све елементе
прописане Законом о јавним набавкама, расходи у износу од 907 хиљада динара за
набавку добара и услуга су извршени без спроведеног поступка јавне набавке и
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.
2.1.3.2 Исказане мере исправљања
Декан Факултета је предузео активности на отклањању неправилности у вези са
пословима јавних набавки и издао је радни налог запосленима у Одсеку за набавке, да у
континуитету примењују препоруке из Извештаја о ревизији, поштујући одредбе Закона о
јавним набавкама и подзаконских актата. Факултет се у Одазивном извештају изјаснио да
све расходе извршава у складу са спецификацијом добара и услуга за које је спроведен
поступак јавне набавке; да сачињава конкурсну документацију сходно врсти поступка и
природи предмета јавне набавке која садржи образац структуре понуђене цене, са
упутством како да се попуни; да објављује огласе о јавној набавци на начин и у складу са
одредбама Закона о јавним набавкама и подзаконским актима из ове области; да објављује
обавештења о обустави поступка јавне набавке у прописаном року; да решења о
образовању комисије за јавне набавке садрже потпун правни основ за доношење решења и
назив органа који доноси решење; да сачињава конкурсну документацију сходно врсти
поступка и природи предмета јавне набавке која садржи предвиђени део Обрасца понуде
где се може установити укупна вредност понуде без и са ПДВ; да се за релевантан датум
закључења оквирног споразума и уговора сматра дан када су оквирни споразум и уговор
потписале обе уговорне стране, без констатације у уговору „уговор је закључен даном
потписивања обе уговорне стране“ као и да објављују обавештење о закљученом
оквирном споразуму и уговору о јавној набавци у прописаном року.
По обављеним пословима, наведено је да су запослени дужни да свака три месеца
подносе писмени извештај издаваоцу радног налога.
Доказ: Радни налог 05/2-7 бр. 64/2 од 18.01.2021. године.
2.1.3.3 Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као делимично задовољавајућу.
3. МИШЉЕЊЕ О ИСКАЗАНИМ МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА
Прегледали смо Одазивни извештај, број 05/2-7 бр. 212/1 од 25.02.2021. године, који
је на основу захтева из Извештаја о ревизији правилности пословања Филозофског
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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, број 400719/2020-03/12 од 27. новембра 2020. године, израдио и доставио Филозофски факултет
Универзитета у Београду. Оценили смо да је одазивни извештај, који је потписало и
печатом оверило одговорно лице, декан Филозофског факултета, веродостојан.
Вредновање мера исправљања смо оценили на основу њиховог описа и достављене
документације. Сматрамо да смо добили довољне и одговарајуће доказе да можемо изрећи
мишљење да ли су мере исправљања задовољавајуће.
Оцењујемо, да су мере исправљања, описане у одазивном извештају које је сачинио
Филозофски факултет Универзитета у Веограду, задовољавајуће.
Филозофски факултет је у обавези да мере исправљања откривених неправилности
спроведе у целости, о томе обавести Државну ревизорску институцију и достави
одговарајуће доказе.

Генерални државни ревизор
________________________
Др Душко Пејовић
Државна ревизорска институција
Макензијева 41
11000 Београд, Србија
19. април 2021. године
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