РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији правилности пословања Универзитета у Београду – Грађевинског факултета, Београд, у делу који се односи на јавне набавке
у периоду од 1. јануара 2019. до 31. децембра 2020. године и плате, додатке на плату, накнаде плате, накнаде трошкова и друга примања у
периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године

Закључци

Налази

Факултет је без спровођења поступка
јавне набавке набавио добра у 2019.
години у укупном износу од 2,44
милиона динара без ПДВ и у 2020.
години у укупном износу од 5,13
милиона динара без ПДВ.
Факултет је у 2020. години средства
из буџета Републике Србије, у износу
од 4,24 милиона динара, намењена за
плате запослених и социјалне
доприносе на терет послодавца,
утрошио за друге намене.

Факултет је у 2020. години извршио
расходе за плате запослених на
одређено време, односно накнаде по
уговорима за ангажована лица и
социјалне доприносе на терет
послодавца у износу од 8,80 милиона
динара, чији је број био већи од 10%
укупног броја запослених на
неодређено време, а без сагласности
надлежног органа за ново
запошљавање.

Факултет је без спровођења поступка јавне набавке, делећи истоврсне јавне набавке на више набавки и
одређујући процењену вредност набавке до 500 хиљада динара, у 2019. години набавио рачунарску опрему,
потрошни материјал и електронску опрему у укупном износу од 2,44 милиона динара без ПДВ и у 2020. години
рачунарску опрему и потрошни материјал у укупном износу од 5,13 милиона динара без ПДВ.

Факултет је средства намењена за плате и социјалне доприносе на терет послодавца у износу од 4,24 милиона
динара утрошио за друге намене, од тога: за отпремнине при престанку радног односа ради коришћења права
на пензију 2,06 милиона динара, за јубиларне награде1,28 милиона динара и за накнаде по уговорима о
привременим и повременим пословима 901 хиљаду динара.

Факултет је у 2020. години извршио расходе у укупном износу од 8,80 милиона динара, за плате, односно
накнаде по уговорима и социјалне доприносе на терет послодавца за запослене на одређено време због
повећаног обима посла и лица ангажована по уговору о привременим и повременим пословима и по другим
основама, који су прелазили број од 10% укупног броја запослених на неодређено време и за које није
прибавио сагласност надлежног органа за ново запошљавање код корисника јавних средстава.

За плате и социјалне доприносе на терет послодавца Факултет је, из буџета Републике Србије, више обрачунао
и исплатио 18,20 милиона динара, јер је применио вредност бода коју је утврдио декан Факултета, уместо
основицу коју је за запослене у јавним службама утврдила Влада Закључком 05 број 121-10655/2019 од 24.
октобра 2019. године.
Факултет је због неправилног
обрачуна плата и минулог рада више
исплатио 20,44 милиона динара.

Факултет је више обрачунао и исплатио додатак за минули рад запосленима и за сваку пуну годину рада
остварену у радном односу код другог послодавца у износу од 2,18 милиона динара.
Факултет је додатак за минули рад обрачунао и исплатио на плату која је садржала остале додатке за рад,
уместо на основну плату због чега је за овај додатак на плату више исплаћено 56 хиљада динара.

СКРЕТАЊЕ

ПАЖЊЕ

Министарствo просвете, науке и технолошког развоја интерним актом уредило могућност вршења интерне ревизије и код својих индиректних корисника. Како
највећи број индиректних корисника Министарства није успоставио интерну ревизију, а Група за интерну ревизију Министарства због ограничених капацитета врши
ревизију пословања мањег броја индиректних корисника, изостаје независно уверавање о томе да ли се јавна средства код индиректних корисника троше у складу са
принципима доброг финансијског управљања и утврђеним ризицима пословања.

Број датих препорука:

Грађевински
факултет у Београду
дужан је да у року од
90 дана од уручења
извештаја о ревизији
поднесе
извештај и доказе о
отклањању
откривених
неправилности
(одазивни извештај)

Одговорном лицу Факултета је препоручено:
- да примењује одредбе Закона о јавним набавкама из 2019. године на набавке чија је процењена вредност једнака или
већа од прагова наведених у члану 27. тог закона и да одређивање процењене вредности предмета јавне набавке не
врши на начин који има за циљ избегавање примене овог закона, нити да у том циљу врши поделу предмета јавне
набавке на више набавки;
- да примењује одредбе Закона о јавним набавкама из 2019. године на набавку радова, добара, услуга чија је
процењена вредност једнака или већа од прагова наведених у члану 27. тог закона;
- да средства за финансирање расхода и издатака планира у складу са потребама, да обавезе преузима искључиво за
планиране намене и до висине планираних средстава, да прати извршавање финансијског плана и благовремено га
усклађује са оствареним приходима и примањима;
- да радноправни положај запослених на одређено време због повећаног обима посла и лица ангажованих по уговору о
делу, уговору о привременим и повременим пословима, преко омладинске и студентске задруге и по другим основама
чији је број већи од 10% укупног броја запослених на неодређено време усклади са одредбама члана 27е ст. 36. и 37.
Закона о буџетском систему.
- да се плате запослених које се финансирају из буџета Републике Србије обрачунавају и исплаћују у складу са чл. 3.
Закона о платама у државним органима и јавним службама, односно у складу са основицом за обрачун и исплату
плата запослених у јавним службама коју утврђује Влада;
- да се обрачун додатка за минули рад усклади са чланом 5. став 1. тачка 1) и став 2. Закона о платама у државним
органима и јавним службама;
- да обрачун додатка за минули рад ускладе са чланом 5. став 1. тачка 1) и став 4. Закона о платама у државним
органима и јавним службама.
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