РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији правилности пословања Института за ратарство и повртарство, Института од националног значаја за Републику Србију, Нови Сад, у
делу који се односи на остваривање и расподелу сопствених и других прихода и примања у периоду од 1. јануара 2019. до 31. децембра 2020. године

Закључци

Налази

Директор Института и помоћник директора
Института за комерцијалне послове су у 2019. и
2020. години са купцима производа Института
уговорили и одобрили им најмање 847,57
милиона динара на име финансијског рабата
који није био утврђен рабатним политикама за
2019. и 2020. годину које је утврдио Управни
одбор Института

Директор Института и помоћник директора Института за комерцијалне послове су у 2019. и 2020. години са купцима
производа Института уговорили и одобрили им најмање 847,57 милиона динара на име финансијског рабата који није
био утврђен рабатним политикама за 2019. и 2020. годину које је утврдио Управни одбор Института, тако што је у 2019.
години за три купца одобрио износ од 373 милиона динара на име рабата за испоручено семе хибрида кукуруза, сорти
соје и хибрида сунцокрета укупне вредност 989,16 милиона динара, а у 2020. години је за четири купца одобрио 474,57
милиона динара на име рабата за семе хибрида сунцокрета, хибрида кукуруза, сорти соје и нон гмо соје укупне
вредности 1,29 милијарди динара.

Лице које је обављало дужност помоћника
директора Института за комерцијалне послове
закључило је најмање четири уговора о
купопродаји и пет анекса уговора без пуномоћја
директора Института

Лице које је обављало дужност помоћника директора Института за комерцијалне послове, закључило је без пуномоћја
директора Института у писаном облику уговоре и анексе уговора који су се односили на купопродају семена хибрида
кукуруза, хибрида сунцокрета, сорти соје и нон гмо соје за сетву у 2019. и 2020. години.

Институт је купцима одобрио износ од 847,57
милиона динара, од чега су за износ од 181,88
милиона динара испунили уговорене услове, а
износ од 665,69 милиона динара им је одобрио
на име смањења цене које је назвао рабатом, а
које нема природу рабата, на име рабата који је
већи од уговореног и на име уговореног рабата
за који нису испунили уговорене услове (износ
од 847,57 милиона динара је износ из првог
закључка)

Институт је у 2019. и 2020. години купцима
одобравао рабат пре него што је могао да
утврди да ли је купац испунио уговорене услове

Институт је за два купца одобрио смањење цене производа Института у износу од 471,89 милиона динара, а да није
уговорио да купац мора испунити одређене обавезе да би му ово смањење цене било одобрено и чијим испуњењем би се
успоставила једнака вредност узајамних давања.

Институт је једном купцу одобрио рабат у износу већем за 16,10 милиона динара од уговореног.

Институт је за четири купца одобрио рабат у износу од 177,70 милиона динара и поред тога што нису испунили
уговорене услове.

Институт је обрачунавао рабат у тренутку издавања рачуна купцима за производе које је испоручивао на основу
закључених уговора о купопродаји, односно у тренутку у којем није, нити је могло бити познато да ли ће купац испунити
уговорене услове за обрачун рабата.

Институт је приликом закључења уговора о
купопродаји уговарао испуњење обавеза за
датуме који претходе датуму закључења
уговора

Приликом закључења уговора о купопродаји производа Института, уговорне стране нису исказале одговарајућу
професионалну пажњу у уговарању обавеза чије испуњење у одређеном року представља битан елемент уговора, јер је
уговорено испуњење обавеза за датуме који претходе датуму закључења уговора због чега их није било могуће
испунити.

Институт није општим актом утврдио
расподелу сопствених прихода

Институт није у року прописаном чланом 130. Закона о науци и истраживањима, односно у року од годину дана од дана
ступања на снагу овог закона, а ни до дана издавања овог извештаја, донео општи акт којим се утврђује расподела
сопствених прихода које остварује.
Број датих препорука:

Институт за ратарство и
повртарство, Институт од
националног значаја за
Републику Србију, Нови
Сад дужан је да у року од
90 дана од уручења
извештаја о ревизији
поднесе
извештај и доказе о
отклањању откривених
неправилности (одазивни
извештај)
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Одговорном лицу Института је препоручено:
- да на својој интернет страници редовно објављује финансијске планове за наредну годину и финансијске
извештаје;
- да предузме активности ради доношења општег акта којим ће се, у складу са Законом о науци и
истраживањима, утврдити расподела сопствених прихода, а надлежном органу Института да овај акт донесе.
- да послове из своје надлежности обавља у складу са законом, Статутом и општим актима Института и
одлукама Управног одбора Института;
- да успостави контролне активности које ће спречити неовлашћено закључивање уговора;
- да одредбе уговора примењује онако како гласе и да се у заснивању облигационог односа придржава начела
једнаке вредности давања, начела понашања у извршавању обавеза и остваривању права и начела поступања у
складу са општим актима;
- да се у заснивању облигационог односа придржава начела једнаке вредности давања, начела понашања у
извршавању обавеза и остваривању права и начела поступања у складу са општим актима;
- да купцима обрачунава уговорени рабат након протека уговорених рокова за испуњење обавеза купца и
утврђивања да ли је купац испунио уговорене услове за одобрење рабата;
- да уговара обавезе које уговорне стране објективно могу испунити.

Б

