РЕЗИМЕ

Извештај о ревизији правилности пословања Јавног предузећа „Србијагас“, Нови Сад
у делу који се односи на јавне набавке за 2019. и 2020. годину и усаглашавање и
предузимање мера наплате потраживања од купаца исказаних у 2020. години

ЗАКЉУЧАК
1. Jавно предузеће „Србијагас“, Нови Сад није поступило у складу са Законом о јавним набавкама
приликом спровођења поступака набавки чија је укупна процењена вредност 1,40 милијарди динара, а
уговорена вредност 1,35 милијарди динара.
2. Предузеће је без спроведеног поступка јавне набавке, када није било основа за изузеће од примене Закона
о јавним набавкама, извршило набавке радова на гасификацији општина у износу од најмање 15,53
милијарде динара, закључило уговоре по овом основу у износу од 83,85 милиона евра и набавило остале
услуге у вредности од 621,56 милиона динара.
3. Предузеће има доспела потраживања од купаца на дан 31. децембар 2020. године у износу од 10,83
милијарде динара и није доследно спроводио политику наплате потраживања у складу са Закључком Владе
Републике Србије од 1. децембра 2016. године, одлукама Генералног директора и интерним актима
Предузећа.

Именовано лице је наставило да обавља функцију генералног директора Предузећа и након истека мандата
2016. године, такође, у ревидираном периоду, чланови надзорног одбора којима је мандат престао 2017.
године, наставили су да врше своје дужности и након истека периода на који су именовани, што није у
складу са Законом о јавним предузећима.
Влада Републике Србије је на седници одржаној 27. октобра 2021. године, именовала председника и
чланове надзорног одбора Јавног предузећа „Србијагас“, Нови Сад.
Влада Републике Србије је 3. новембра 2021. године, донела Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор
директора јавног предузећа „Србијагас“, Нови Сад.
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За уређење области које су биле предмет ревизије дали смо 12 препорука, које су усмерене на
следеће:
да се поступци јавних набавки спроводе у складу са Законом о јавним набавкама;
да се набавке за које не постоји основ за изузеће од примене Закона о јавним набавкама спроводе у
поступку јавне набавке;
да спроводи политику наплате потраживања од купаца и
да изврши анализу застарелих потраживања и предузме евентуалне мере наплате.

Јавно предузеће „Србијагас“, Нови Сад у обавези је да у року од 90 дана достави
одазивни извештај о отклањању утврђених неправилности и доказе о поступању по
датим препорукама.

