РЕЗИМЕ

Извештај о ревизији правилности пословања Геолошког завода Србије, Београд
у делу који се односи на јавне набавке за 2019. и 2020. годину и
на накнаде по уговорима за рад ван радног односа и остале накнаде физичким
лицима за 2020. годину
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У три поступка јавних набавки процењене вредности од 11.197 хиљада динара и уговорене вредности од 10.600
хиљада динара Завод није одбио неприхватљиве понуде и доделио је уговоре понуђачима који нису испунили услове
одређене конкурсним документацијама, док у једном поступку јавне набавке процењене и уговорене вредности од
7.663 хиљаде динара Oдлука о покретању поступка не садржи све прописане елементе.

Завод је закључио два уговора о обављању привремених и повремених послова који нису привременог и повременог
карактера, односно који су трајали дуже од 120 радних дана у 2020. години и по том основу обрачунао и исплатио
бруто накнаду у износу од 626 хиљада динара, што није у складу са Законом о раду и Законом о буџетском систему.

ЕФЕКТИ САРАДЊЕ
У току ревизије, отклоњена је следећа неправилност:
Завод је донео План јавних набавки за 2021. годину 11. јануара 2021. године и у прописаном року га објавио на Порталу јавних набавки 12. јануара 2021. године, а Прву измену и допуну Плана јавних набавки за 2021. годину донео је 14. септембра 2021. године
и објавио у прописаном року на овом порталу 17. септембра 2021. године (оба планска
документа су објављена на интернет страници Завода).

Завод је у обавези да
у року од 90 дана
достави одазивни
извештај о отклањању
утврђених
неправилности и
доказе о поступању
по датим
препорукама.

За уређење области у којима су
наведене неправилности у резимеу
дали смо следеће препоруке.
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Препоручујемо одговорним лицима Завода да у поступцима јавних набавки након прегледа и стручне оцене, одбију
понуде као неприхватљиве ако нису испуњени захтеви и услови у вези са предметом набавке и техничким
спецификацијама како је прописано Законом о јавним набавкама и Законом о буџетском систему.
Препоручујемо одоговорним лицима Завода да пре покретања поступка јавне набавке усагласе План јавних набавки са
финансијским планом како је дефинисано Правилником о ближем уређивању поступка јавне набавке у Геолошком
заводу Србије.
Препоручујемо одговорним лицима Завода да закључују уговоре о привременим и повременим пословима у складу са
Законом о раду.

