РЕЗИМЕ
ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА
ГРАДА ВАЉЕВА У ДЕЛУ КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2019. И 2020.
ГОДИНУ И РАСХОДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ, КОД ДИРЕКТНИХ
КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

ЗАКЉУЧАК
Градоначелник града Ваљева је у 2019. години извршио расходе за угоститељске услуге у вредности од
најмање 1,19 милион динара без претходно спроведеног поступка јавне набавке. Градоначелник града
Ваљева је закључио уговоре у износу од најмање 321 милион динара, без ПДВ у којима је у комисију за
јавне набавке именовао лице које није запослено код наручиоца. Градска управа града Ваљева је
закључила уговоре у износу од најмање 326 милиона динара без ПДВ у поступцима јавних набавки у
којима је конкурсну документацију припремало лице које није именовано у комисију за јавне набавке.
Град Ваљево је извршио расходе за запослене у износу од најмање 986 хиљада динара на начин који није у
складу са законским прописима.

ОТКРИВЕНЕ НЕПРАВИЛНОСТИ

649,2

Град Ваљево:
- је у 2019. са раздела Градоначелника извршио расходе за угоститељске
услуге без претходно спроведеног поступка јавне набавке;
- је у четири ревидирана поступака са раздела Градоначелника закључио
уговоре у којима је у комисију за јавне набавке именовао лице које није
запослено код наручиоца;
- у пет ревидираних поступака са раздела Градске управе закључио је
уговоре у поступцима јавних набавки у којима је конкурсну
документацију припремало лице које није именовано у комисију за јавне
набавке;
- је извршио расходе за плате и социјалне доприносе на терет послодавца
за Градоначелника и Заменика градоначелника по основу увећања
коефицијента од 30%;
- је извршио расходе за плате и социјалне доприносе на терет послодавца
за двоје запослених код Градске управе града Ваљева по основу увећања
коефицијента на начин који није у складу са прописима;
- је одредио додатне услове за учешће у поступку јавне набавке који
ограничавају конкуренцију и дискриминишу понуђаче;
- није одредио количине услуга које набавља, а као критеријум за оцену
понуда користио је збир јединичних цена и
- није поштовао законске одредбе у поступку заштите права понуђача.

ДАТЕ ПРЕПОРУКЕ

14

Одговорним лицима Града Ваљева дали смо 14 препорука којим смо
препоручили да: спроводе поступке јавних набавки, закључују
ДАКОПК
уговоре и објављују податке у складу са Законом о јавним набавкама;
расходе за запослене извршавају у складу са законским прописима и
успоставе адекватан систем финансијског управљања и контроле.
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Износи у милионима динара

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

