РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији правилности пословања Универзитета у Београду - Електротехничког факултета, Београд, у делу који
се односи на јавне набавке у периоду од 1.јануара 2019. до 31. децембра 2020. године и расходе за запослене у периоду од
1. јануара до 31. децембра 2020. године

Закључци

Налази

У 2019. и 2020. години Факултет
није у прописаним роковима
објавио план јавних набавки и
измене плана јавних набвки,
процењене вредности јавних
набавки није засновао на
спроведеном испитивању и
истраживању тржишта предмета
јавне набавке, а без спровођења
поступка јавне набавке, набавио
је добра и услуге у вредности од
7,82 милиона динара без ПДВ.

Факултет је због неправилног
обрачуна плата и увећања плата
по основу руковођења више
исплатио 36,65 милиона динара
из буџета Републике Србије.

План јавних набавки за 2019. годину и измене овог плана, као и измене Плана јавних набавки за 2020. годину
Факултет није објавио на Порталу јавних набавки у законом прописаним роковима.

Процењене вредности јавних набавки које су планиране за 2019. и 2020. годину Факултет није засновао на
спроведеном испитивању и истраживању тржишта предмета јавне набавке.
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 добра – лабораторијску
опрему и услуге сервисирања и одржавања клима уређаја укупне вредности 2,47 милиона динара без ПДВ и у
2020. години добра – лабораторијску опрему укупне вредности 5,35 милиона динара без ПДВ.

За плате и социјалне доприносе на терет послодавца Факултет је, из буџета Републике Србије, више обрачунао и
исплатио 30,46 милиона динара, јер су примењени вредност бода и коефицијенти који су утврђени интерним
актима Факултета, уместо основице коју је за запослене у јавним службама утврдила Влада Закључком 05 број
121-10655/2019 од 24. октобра 2019. године и коефицијената кји су утврђени чланом 41. Уредбе о нормативима
и стандардима услова рада универзитета и факултета за делатности које се финансирају из буџета и чланом 2.
став 1. тачка 4) Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама.
Применом коефицијената за функционални додатак прописаних интерним актом Факултета, уместо процената
за увећање обрачунатих плата за руковођење прописаних чланом 38. Уредбе о нормативима и стандардима
услова рада универзитета и факултета за делатности које се финансирају из буџета, Факултет је више исплатио
из средстава буџета Републике Србије износ од 6,19 милиона динара запосленима за које овом уредбом то право
није прописано, а запосленима за које је то право прописано, је мање исплатио 208 хиљада динара.
СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ

Скрећемо пажњу да je 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:
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Б

Електротехнички
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 план јавних набавки и његове измене или допуне објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници у прописаним роковима;
- да процењену вредност јавних набавки одређује тако да буде објективна, заснована на спроведеном испитивању и
истраживању тржишта предмета јавне набавке, које укључује проверу цене, квалитета, периода гаранције, одржавања
и сличног и да буде валидна у време покретања поступка и да се одређивање процењене вредности предмета јавне
набавке не врши на начин који има за циљ избегавање примене овог закона, нити да се у том циљу врши подела
предмета јавне набавке на више набавки;
- да примењује прописане прагове на набавке чија је процењена вредност једнака или већа од прописаних прагова 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 се плате запослених које се финансирају из буџета Републике Србије обрачунавају и исплаћују у складу са
основицом и коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама које утврђује Влада;
- да обрачун и исплату увећања плате по основу руковођења усклади са прописима који уређују финансирање
факултета из буџета.

