РЕЗИМЕ
ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА У ДЕЛУ КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2019. И
2020. ГОДИНУ И ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА 2020. ГОДИНУ,
КОД ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

ЗАКЉУЧАК
Град Пожаревац је у 2019. и 2020. години извршио набавку услуга у вредности од 1,9 милиона динара
без претходно спроведеног поступка јавне набавке, а да нису постојали разлози за изузеће од
примене Закона о јавним набавкама. Приликом спровођења поступака јавних набавки, утврђене су
неправилности чија укупна уговорена вредност износи 181,5 милиона динара са ПДВ. Град
Пожаревац је извршио расходе на име дотација невладиним организацијама у износу од 54 милиона
динара супротно законским прописима и интерним актима.

ОТКРИВЕНЕ КВАНТИФИКОВАНЕ НЕПРАВИЛНОСТИ

237,4

Град Пожаревац:
1. у 2019. и 2020. години je преузео обавезе и извршио расходе без
претходно спроведеног поступка јавне набавке;
2. код два ревидирана поступака није доставио доказе да је процењену
вредност јавне набавке засновао на спроведеном испитивању и
истраживању тржишта;
3. у једном ревидираном поступку je дефинисао елемент критеријума
за оцењивање понуда који ограничава конкуренцију, нарушава
једнакост и дискриминише понуђаче;
4. у четири ревидирана поступка je одредио додатне услове за учешће
у поступку јавне набавке који се не могу довести у логичку везу са
предметом набавке;
5. у једном ревидираном поступку je саставио техничку спецификацију
која не садржи укупан број месеци у којима ће се услуга извршавати;
6. извршио je непредвиђене и накнадне радове пре спровођења
преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда;
7. услуге личног пратиоца je набављао путем објављивања конкурса,
уместо спровођењем поступка јавне набавке;
8. пренео je средства удружењима грађана по спроведеном јавном
конкурсу и усвојеним интерним актима, а да нису јасно дефинисана
ближа мерила на основу којих је могуће извршити вредновање
програма/пројекaта и рангирање учесника на јавном конкурсу, са
јасним системом за вредновање сваког појединачног критеријума.
ДАТЕ ПРЕПОРУКЕ

1.

1,9
56,4

2.
3.

1,2

79,5

4.
42,8

5.
6.
7.
8.

1,6
28
26

у милионима динара

20

Одговорним лицима Града Пожаревца дали смо 20 препорука у којим смо
препоручили да: јавне набавке планирају, спроводе поступке и извршавају
уговоре у складу са Законом о јавним набавкама; обавезе преузимају и
расходе и издатке извршавају у складу са Законом о јавним набавкама и
ДАКОПК
Законом о буџетском систему; расходе на име дотација невладиним
организацијама врше у складу са важећим прописима и интерним актима;
врше контролу наменског трошења додељених средстава невладиним
организацијама; успоставе адекватан систем финансијског управљања и
контроле.

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

