РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији правилности пословања Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“, Београд у делу
који се односи на јавне набавке за 2019. и 2020. годину и накнаде по уговорима за рад ван радног односа и
остале накнаде физичким лицима за 2020. годину

ЗАКЉУЧАК

Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“, Београд је:
- за услуге које нису извршене код две јавне набавке, прихватило и одобрило фактуре и извештаје о извршеним
услугама у износу од 32,32 милиона динара, што није у складу са закљученим уговорима о јавним набавкама;
- извршило исплату окончаних ситуација које су испоставили извођачи радова код три јавне набавке у износу од 28,94
милиона динара, од 83 дана до 258 дана пре него што је извршена примопредаја изведених радова, што није у складу са
закљученим уговорима о јавним набавкама, којима је предвиђено да је услов за исплату окончане ситуације извршена
примопредаја изведених радова;
- спровело 43 поступкa јавних набавки услуга у отвореном поступку, процењене вредности од 785,94 милиона динара и
уговорене вредности од 771,19 милиона динара, са скраћеним роком за подношење понуде од 16 дана, уместо са
прописаним минималним роком од 30 дана, јер није испунило услове за скраћење рока у складу са Законом о јавним
набавкама.
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За уређење области које су биле предмет ревизије дато је 11 препорука које су усмерене на то да Предузеће:
Р

- врши прихватање и одобравање фактура и извештаја о реализацији, ако су услуге извршене у складу са закљученим

Е уговорима о јавним набавкама;
П - врши исплате окончаних ситуација ако су испуњени услови у погледу извршене примопредаје изведених радова у

складу са закљученим уговорима о јавним набавкама;

О
Р

- користи скраћени рок за подношење понуде у отвореном поступку јавних набавки ако су испуњени услови у погледу
садржаја претходног информативног обавештења;
- уведе контролне активности којима ће обезбедити да се годишњи план јавних набавки, као и све његове касније

У измене или допуне, објављују у законом прописаном року, да се посебан акт којим се ближе уређује поступак јавне

набавке објављује на интернет страници Предузећа, да подаци садржани у конкурсној документацији и подаци који су

К наведени у јавном позиву и у другим огласима који се користе као јавни позив не смеју да буду у супротности.
Е

Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“, Београд је у обавези да у року од 90 дана достави одазивни извештај о
отклањању откривених неправилности и доказе о поступању по датим препорукама.

