РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији правилности пословања Републичке дирекције за робне резерве, Београд у делу
који се односи на јавне набавке за 2019. и 2020. годину и давање на зајам робе из републичких робних
резерви за 2020. годину
ЗАКЉУЧАК
Републичка дирекција за робне резерве, Београд није поступила у складу са Законом о јавним набавкама приликом
спровођења 32 поступка јавних набавки, чија је процењена вредност 1,09 милијарди динара, а уговорена вредност 1,08
милијарди динара без ПДВ-а, a за набавку ватрогасног возила у отвореном поступку јавне набавке, чија је процењена вредност
18,33 милиона динара, а уговорена вредност 18,10 милиона динара без ПДВ-а, није претходно прибавила сагласност Владе,
што није у складу са Законом о јавној својини.
Дирекција није објавила обавештења о закључених 65 уговора у 28 поступака јавних набавки, у вредности од 2,28 милијарди
динара без ПДВ-а, што није у складу са Законом о јавним набавкама.
Уговори закључени на основу Закона о јавним набавкама, чија је вредност 2,41 милијарди динара без ПДВ-а, извршени су у
складу са уговорним одредбама, осим једног уговора, у вредности од 36,96 милиона динара. Анексирање уговора у четири
поступка јавних набавки, чија је уговорена вредност 134,67 милиона без ПДВ-а, није у складу са Законом о јавним набавкама.
У тромесечним извештајима достављеним Управи за јавне набавке нису приказани подаци у вредности од 8,05 милиона
динара.
Уговори о зајму важећи у 2020. години, који су ревидирани у вредности од 2,83 милијарде динара, закључени су и/или
анексирани у складу са Законом о робним резервама, Уредбом о условима давања на зајам и закуп појединих врста роба из
робних резерви и условима за издавање у закуп непокретности и Закључцима Владе.
Ревидирани уговори о зајму и анекси уговора у вредности од 1,15 милијарди динара, са обавезом плаћања камате, важећи у
2020. години, извршавају се у складу са уговорним одредбама. Дирекција је покренула поступак намирења потраживања
продајом непокретности или реализацијом меница и наплатила уговорну казну, у вези са ревидираним уговорима о зајму
укупне вредности 192,09 милиона динара;
Дирекција није за 2020. годину известила надзорна министарства о смањеним трошковима складиштења за робу која је дата на
зајам.

СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ
1) Скрећемо пажњу да чланом 3 став 2 тачка 2) Закона о робним резервама није прописано шта се сматра под „озбиљним поремећајем на
тржишту“ и како Дирекција у том случају обезбеђује снабдевеност и стабилност на тржишту, а да се не наруши начело тржишног
пословања и начело пажње доброг привредника из члана 2 став 1 тачка 2) и 3) овог закона.
2) Скрећемо пажњу да Уредбом о условима давања на зајам и у закуп појединих врста роба из робних резерви и условима за издавање у
закуп непокретности, није прописано да се давање на зајам робе врши путем јавног оглашавања, нити је уређено економско-комерцијално
пословање Дирекције, а чланом 7 став 1 Закона о робним резервама, прописано је да Дирекција послује робним резервама на транспарентан
начин, осим у случају података који су у складу са посебним прописима одређени и означени као тајни подаци.
Поред наведеног, скрећемо пажњу да Уредбом није јасно прописано следеће:
- чланом 6 став 1 - под којим околностима и условима Дирекција може продужити рок враћања зајма (предвиђено је
да се продужава на „образложени захтев зајмопримца“) и
- чланом 6 став 2 - колико пута и на који временски период се може продужити рок враћања зајма уколико је
зајмопримац државни орган, јединица локалне самоуправе, јавно предузеће или друго правно лице са
већинским државним капиталом или са јавним овлашћењем (предвиђено је да се изузетно „може одобрити и
дужи рок враћања робе дате на зајам“ у односу на став 1 овог члана, којим је прописано продужење рока
„још једанпут најдуже до годину дана“).

П
Р
Е
П
О
Р
У
К
Е

Републичкој дирекција за робне резерве, Београд дали смо осам препорука које су усмерене
на:
спровођење поступака јавних набавки и набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује;
закључивање уговора у централизованим јавним набавкама; измене уговора; извештавање у
области јавних набавки; извештавање у области зајма и иинтерну ревизију.

Републичка дирекција за робне резерве, Београд је у обавези да у
року од 90 дана достави одазивни извештај о отклањању
утврђених неправилности и доказе о поступању по датим

