РЕЗИМЕ
ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА
ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ У ДЕЛУ КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА
2019. И 2020. ГОДИНУ И РАСХОДЕ ЗА УГОВОРЕ ЗА РАД ВАН РАДНОГ ОДНОСА И
НАКНАДЕ ЗА РАД КОМИСИЈА И РАДНИХ ТЕЛА ЗА 2020. ГОДИНУ, КОД
ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

ЗАКЉУЧАК
Општина Владимирци је у 2019. и 2020. години извршила набавке добара, услуга и радова у вредности од
21 милион динара без претходно спроведеног поступка јавне набавке. Приликом спровођења поступака
јавних набавки код 11 закључених уговора утврђене су материјално значајне неправилности у износу од
најмање 57,42 милиона динара. Општина Владимирци извршила је расходе и преузела обавезе изнад
одобрених апропријација у износу од најмање 2,87 милиона динара и извршила расходе на име уговора за
рад ван радног односа и накнада за рад комисија и радних тела у износу од најмање 6,31 милион динара на
начин који није у складу са законом.

ОТКРИВЕНЕ НЕПРАВИЛНОСТИ

87,6

Општина Владимирци:
- је у 2019. и 2020. години преузела обавезе и извршила
расходе без претходно спроведеног поступка јавне набавке;
- је у седам ревидираних поступака одредила додатне услове
за учешће у поступку јавне набавке који ограничавају
конкуренцију и дискриминишу понуђаче;
- у три ревидирана поступка није одредила количине добара
и услуга које набавља, а као критеријум за доделу уговора
користила је збир јединичних цена;
- у једном ревидираном поступку није применила одредбе
Закона о јавним набавкама у поступку заштите права
понуђача;
- је извршила расходе и преузела обавеза изнад одобрених
апропријација;
- је извршила расходе по основу уговора за рад ван радног
односа на начин који није у складу са законским прописима
и интерним актима;
- је извршила расходе на име накнада за рад члановима
радних тела и комисија на начин који није у складу са
законским прописима и интерним актима.

21

43,61

10,13

3,68

2,87

5,35

0,96
Износи у милионима динара

ДАТЕ ПРЕПОРУКЕ

17

Одговорним лицима Општине Владимирци дали смо 17 препорука којим смо
препоручили да: јавне набавке планирају, спроводе поступке и закључују
уговоре у складу са Законом о јавним набавкама; реализују уговоре,
ДАКОПК
извршавају расходе и издатке и преузимају обавезе у складу са Законом о
јавним набавкама и Законом о буџетском систему; расходе по основу уговора
за рад ван радног односа и накнада за рад комисија и радних тела извршавају
у складу са законским прописима и интерним актима и успоставе адекватан
систем финансијског управљања и контроле.

Општина Владимирци
је у обавези да у року
од 90 дана достави
одазивни извештај о
отклањању утврђених
неправилности и
доказе о поступању
по датим
препорукама.

