РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији правилности пословања Дирекције за мере и драгоцене метале,
Београд у делу који се односи на јавне набавке за 2019. и 2020. годину и накнаде по
уговорима за рад ван радног односа и остале накнаде физичким лицима за 2020. годину

ЗАКЉУЧАК
Дирекција за мере и драгоцене метале, Београд:
• није поступила у складу са Законом о јавним набавкама приликом спровођења 27 поступака јавних
набавки, чија је процењена вредност 55,60 милиона динара, а уговорена вредност 54,14 милиона
динара без ПДВ-а, као и приликом набавке електричне енергије процењене и уговорене вредности по
600 хиљада динара без ПДВ-а;
• није приказала у кварталним извештајима потпуне податке, јер није навела 64 спроведене набавке на
које се не примењује Закон о јавним набавкама, чија је уговорена вредност 8,01 милиона динара без
ПДВ-а, што није у складу са Законом о јавним набавкама;
• закључила је 62 уговора о обављању привремених и повремених послова у трајању дужем од 120
радних дана, на основу којих је обрачунала и исплатила накнаду у бруто износу од 7,62 милиона
динара, што није у складу са Законом о раду и
• није обавестила надлежну комисију о четири ангажована лица на основу четири уговора о делу, по
ком основу је обрачунала и исплатила бруто накнаду у износу од 1,16 милиона динара, што није у
складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно
ангажовање код корисника јавних средстава, нити је прибавила сагласност надлежне комисије за
једно ангажовано лице на обављању привремених и повремених послова, што није у складу са
Законом о буџетском систему.
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Дирекцији за мере и драгоцене метале, Београд дали смо седам препорука које су усмерене на
следеће:
спровођење поступака јавних набавки и набавки на које се Закон о јавним набавкама не
примењује; закључивање уговора у централизованим јавним набавкама; измене уговора;
наплату средстава обезбеђења; извештавање;
закључивање уговора о обављању привремених и повремених послова и прибављање
сагласности за ангажовање лица за рад ван радног односа.

Дирекција за мере и драгоцене метале, Београд је у обавези да у року од 90 дана
достави одазивни извештај о отклањању утврђених неправилности и доказе о
поступању по датим препорукама.

