РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији правилности пословања Јавног предузећа Национални парк
Фрушка гора, Сремска Каменица у делу који се односи на јавне набавке за 2019. и 2020.
годину и обрачун и наплату накнаде за коришћење заштићеног подручја Националног
парка Фрушка гора за 2020. годину

ЗАКЉУЧАК
1. Јавно предузеће Национални парк Фрушка гора, Сремска Каменица, није поступило у складу са
Законом о јавним набавкама јер:
• у три поступка јавне набавке, процењене вредности 7,25 милиона динара и уговорене 7,08
милиона динара, није припремило конкурсну документацију на начин да понуђачи могу да припреме
прихватљиву понуду;
• у три поступка јавне набавке процењене и уговорене вредности 32,4 милиона динара доделило je
уговоре иако су понуде садржале битне недостатке због којих су биле неприхватљиве;
• након испуњења материјалне реализације појединачних уговора, за време важења оквирног
споразума набавило је предметне услуге у износу од 4,6 милиона динара.
2. Предузеће није успоставило континуитет у наплати накнада по основу коришћења возила на
моторни погон у заштићеном подручју и наплати накнада посете физичких лица заштићеном подручју
и његовим деловима.
3. Обвезници накнада за коришћење земљишта заштићеног подручја за постављање викендица у
заштићеном подручју и накнада по основу коришћења шумског земљишта у државној својини у
нешумске намене нису у потпуности обухваћени јер је поступак утврђивања ових обвезника од стране
стручних служби Предузећа и даље у току.
4. Предузеће је без сагласности надлежног органа закључило Уговор о коришћењу шумског земљишта
у нешумске намене, којим је на друго правно лице пренело право управљања над Еко-кампом
Стражилово, при чему је извршило и неправилан обрачун накнаде.
5. Предузеће није на правилан начин утврдило намену средстава у износу од 127,88 милиона динара,
остварених наплатом накнада.
6. Исто именовано лице више од четири године обавља функцију вршиоца дужности директора Јавног
предузећа Национални парк Фрушка гора, Сремска Каменица, што није у складу са Законом о јавним
предузећима.
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Јавном предузећу Национални парк Фрушка Гора, Сремска Каменица дали смо укупно 11
препорука које су усмерене на следеће:
- да успостави поступак вршења контроле и праћења реализације јавних набавки,
- да интерним актима утврди процедуре за наплату накнаде и утврђивање обвезника накнаде,
- да покрене иницијативу код Оснивача за именовање директора Предузећа.

Јавно предузеће Национални парк Фрушка гора, Сремска Каменица, у обавези је да
у року од 90 дана достави одазивни извештај о отклањању утврђених
неправилности и доказе о поступању по датим препорукама.

