РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији
правилности пословања Јавног предузећа „Нуклеарни објекти Србије“, Винча
у делу који се односи на јавне набавке за 2019. и 2020. годину и трошкове образовања, стручног
оспособљавања и усавршавања запослених и обрачун и исплату стимулације запосленима у 2020.
години

ЗАКЉУЧАК
1. Јавно предузеће „Нуклеарни објекти Србије“, Винча није поступило у складу са Законом о јавним
набавкама јер:
- није документовало да је процењена вредност у износу од 4,55 милиона динара код три поступка
јавних набавки, заснована на спроведеном испитивању, истраживању тржишта предмета јавне
набавке које укључује проверу цене, квалитета, периода гаранције, одржавања и сл., као и провере да
је процењена вредност валидна у време покретања поступка јавне набавке;
- је набавило добра и радове без спроведеног поступка јавне набавке, у износу од 919 хиљада
динара, а да нису постојали разлози за изузеће од примене Закона о јавним набавкама;
- je за услуге мобилне телефоније у 2019. години и услуге обезбеђења објеката у 2020. години
реализовало већу вредност од уговорене за износ од 567 хиљада динара.
2. Јавно предузеће „Нуклеарни објекти Србије“, Винчa је у 2020. години за 224 запослена исплатило
део зараде по основу радног учинка у износу од 2,09 милиона динара без постојања општег акта којим
се уређују елементи за обрачун и исплату основне зараде и зараде по основу радног учинка.
Исто именовано лице више од шест година обавља функцију вршиоца дужности директора Јавног
предузећа „Нуклеарни објекти Србије“ Винча. Такође, председник и четири члана надзорног одбора
Јавног предузећа „Нуклеарни објекти Србије“ Винча којима је престао мандат током 2018. и 2020.
године, наставили су да врше дужности у надзорном одбору и након истека периода на који су
именовани што није у складу са Законом о јавним предузећима.
Предузеће је упутило допис број 245/21 од 28. априла 2021. године, надлежном Министарству
привреде у циљу решавања статуса вршиоца дужности директора и статуса надзорног одбора.

Јавном предузећу „Нуклеарни објекти Србије“, Винча смо дали 11 препорука, од чега су најзначајније:
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- да донесе акт који ближе уређује начин планирања, спровођења поступака јавних набавки и праћење извршења
уговора о јавним набавкама, начин планирања и спровођења набавки на које се закон не примењује као и набавки
друштвених и других посебних услуга и исти објави на својој интернет страници, у складу са чланом 49 ст. 2 и 3
Закона о јавним набавкама.
- да план јавних набавки доноси у складу са чланом 88 ст. 1 и 3 Закона о јавним набавкама.
- да процењене вредности јавних набавки одређује сагласно чл. 29-35 Закона о јавним набавкама, као и да их
документује у складу са чланом 41 Закона о јавним набавкама.
-да набавке, за које не постоји основ за изузеће од примене Закона о јавним набавкама, спроводи у поступку јавне
набавке.

Јавно предузеће „Нуклеарни објекти Србије“, Винча је у обавези да у року од 90 дана достави одазивни
извештај о отклањању утврђених неправилности и доказе о поступању по датим препорукама.

