РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији правилности пословања Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта "Паркинг
сервис", Београд у делу који се односи на јавне набавке за 2019. и 2020. годину и потраживања од купаца за 2020. годину

Закључци

Налази

Предузеће је код једног поступка јавне набавке, укупне процењене вредности 2,5
милиона динара и уговорене вредности од 2,34 милиона динара, конкурсном
документацијом одредило додатни услов за учешће у поступку јавне набавке у
погледу кадровског капацитета који није у логичкој вези са предметом јавне набавке
и ограничава конкуренцију
Предузеће је код пет поступака јавних
набавки, процењене вредности од 183
милиона динара и уговорене вредности од
182,48 милиона динара, конкурсном
документацијом одредило техничке
спецификације и додатне услове за
учешће у поступку јавне набавке којима је
онемогућило припрему прихватљиве
понуде и тиме ограничило конкуренцију

Предузеће је код два поступка јавних набавки, укупне процењене вредности 176
милиона динара и уговорене вредности од 175,88 милиона динара, конкурсном
документацијом одредило друге додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у
погледу обавезног обиласка локације којима се ограничава конкуренција

Предузеће је код два поступка јавних набавки, укупне процењене вредности 4,5
милиона динара и уговорене вредности од 4,26 милиона динара, конкурсном
документацијом одредило техничке спецификације тако да онемогућавају припрему
прихватљиве понуде и ограничавају конкуренцију.

Предузеће није на Порталу јавних набавки
објавило одлуку о измени два уговора о
јавној набавци, укупне процењене
вредности 4 милиона динара и уговорене
вредности 3,7 милиона динара

Предузеће је донело одлуке о измени два уговора о јавној набавци средстава за
отапање снега и леда, односно боја за хоризонталну сигнализацију и молерског
материјала, укупне процењене вредности 4 милиона динара и уговорене вредности
3,7 милиона динара, при чему исте није објавило на Порталу јавних набавки

У 2019. години извршене су набавке
услуга у износу од најмање 1,95 милиона
динара без спроведеног поступка јавне
набавке, а да нису постојали разлози за
изузеће од примене Закона о јавним
набавкама

Предузеће је у 2019. години извршило набавку услуга оглашавања у штампаним и
електронским медијима у износу од најмање 1,95 милиона динара без примене Закона
о јавним набавкама, а да нису постојали разлози за изузеће од примене Закона о
јавним набавкама.

Скретање пажње
Одлуком број 2621 од 4. марта 2021. године Предузеће је из пословних књига за 2020. годину
искњижило потраживања за издате опомене дневне паркинг карте, која потичу из 2017. године, у
вредности од 96,6 милиона динара (претходне године износ од 223,1 милион динара). Према
пословним књигама предузећа на дан 31. децембар 2020. године потраживања за издате опомене,
дневне паркинг карте из 2018. и 2019. године износе 91,7 милиона динара. Рокови за наплату
наведених потраживања су истекли, сходно одредбама Закона о облигационим односима.
Предузимање мера наплате потраживања регулисано је Закључком Привременог органа града
Београда број: 34-204/14-С-20 oд 16. јануара 2014. године и интерним актима Предузећа.

Број датих препорука:

Јавно комунално предузеће за јавне
гараже и паркиралишта "Паркинг
сервис", Београд је у обавези да у
року од 90 дана достави одазивни
извештај о отклањању утврђених
неправилности и доказе о поступању
по датим препорукама, односно
предузимању мера исправљања.
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Препоручили смо Предузећу да пропише контролне активности:
- у делу сачињавања конкурсне документације у складу са законом,
- у делу спровођења поступка јавне набавке када не постоји основ за изузеће од
примене закона;
Број предузетих мера:
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Предузете мере у поступку ревизије:
- објављивање Плана јавних набавки за 2021. годину у складу са законом,
- припрема конкурсне документације у делу одређивања техничке спецификације у
складу са законом, односно набавка добара у складу са закљученим оквирним
споразумом (набавка додатних количина које одступају од планираних),
- обавештење о измени уговора у складу са законом

