РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији правилности пословања Вишег суда у Крагујевцу, Крагујевац, у делу који се односи на јавне
набавке за 2019. и 2020. годину и расходе за запослене 2020. године

Закључци

Налази

Суд је у фази планирања поступака јавних
набавки документовао спроведена истраживања
тржишта

Суд је документовао радње које се односе на спроведена истраживања тржишта,
у фази планирања набавки.

Одлуке о покретању поступка јавних набавки мале вредности за три поступка не
садрже назив и ознаку из општег речника набавке.

Суд је спровео поступке јавних набавки без
материјално значајних неправилности и
извршио набавку добара/услуга у складу са
закљученим уговорима

Суд није изменом и допуном конкурсне документације прецизно навео начин на
који понуђачи испуњавају постављени захтев у вези са доставом Интегралне
дозволе за сакупљање и транспорт, складиштење и третман неопасног отпада.
Суд је у 2019/2020. години спровео поступке јавних набавки у складу са
прописима који уређују област јавних набавки, односно без материјално
значајних неправилности, и набављао добра и услуге у складу са закљученим
уговорима о јавним набавкама.
Суд је достављао Управи за јавне набавке кварталне извештаје са подацима о
спроведеним поступцима јавних набавки и закљученим уговорима.

Број запослених лица на одређено време због
повећаног обима посла и ангажованих лица по
уговору о привременим и повременим
пословима је био већи од дозвољеног броја

На основу одобрења Министарства правде, Суд је у 2020. години запослио 9
лица на одређено време и ангажовао 4 лица по уговору о привременим и
повременим пословима, без сагласности комисије Владе за давање сагласности
за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних
средстава и по том основу исплатио плате у износу од 6,07 милиона динара
(бруто).

Суд је извршио обрачун и исплату плата за
судије и судко особље у складу са прописима
који уређују пбрачун и исплату плата за ове
категорије запослених

Суд је у 2020. години вршио обрачун и исплату плата, додатака и накнаде за
судије и судско особље у складу са прописима који регулишу обрачун и исплату
плата за ове категорије запослених. Социјални доприноси на терет послодавца
обрачунати су и исплаћени у складу са важећим прописима

Суд је извршио обрачун и исплату осталих
расхода за запослене (остале помоћи
запосленим радницима, накнаде трошкова за
долазак и одлазак са рада и јубиларне награде) у
складу са прописима

Суд је извршио обрачун и исплату остале помоћи запосленим радницима које се
односе на побољшање материјалног положаја и услова рада запослених у
правосуђу у складу са чланом 44. Посебног колективног уговора за државне
органе у висини одређеној Решењима Министарства правде.
Суд је извршио обрачун и исплату накнаде трошкова превоза за долазак и
одлазак са рада у складу са прописима и интерним актом.
Суд је извршио обрачун и исплату јубиларних награда са припадајућим
порезима у складу са прописима.

СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ
- Неусаглашене су одредбе става 1. члана 17. Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину са чланом
8. истог закона и са ставом 2. члана 51. Закона о судским таксама, а у вези са месечним исплатама на име
побољшања материјалног положаја и услова рада запослених у судовима, који су судско особље, а
исплаћене су на основу члана 44. Посебног колективног уговора за државне органе, у висини одређеној
решењем министра надлежног за послове правосуђа.
- Министарство правде је у 2020. години давало сагласности својим индиректним корисницима за додатно
запошљавање лица на одређено време и ангажовање по уговорима, а које прелази 10% укупног броја
запослених без прибављене сагласности комисије Владе за давање сагласности за ново запошљавање и
додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, што није у складу са чланом 27е. став 37.
Закона о буџетском систему и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и
додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

Број датих препорука:
Виши суд у Крагујевцу је у
обавези да у року од 90
дана достави одазивни
извештај о отклањању
утврђених неправилности и
доказе о поступању по

Препоручили смо одговорним лицима Вишег суда у Крагујевцу да:
- да код описа предмета набавке користе ознаке из Општег речника набавке у складу са
прописима о јавним набавкама;
- да сачињавају конкурсну документацију у складу са прописима о јавним набавкама;
израде План интегритета у складу са прописима који регулишу спречавање корупције.
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- да

утврђених неправилности и
доказе о поступању по
датим препорукама.

- да сачињавају конкурсну документацију у складу са прописима о јавним набавкама;
израде План интегритета у складу са прописима који регулишу спречавање корупције.

- да

