РЕЗИМЕ

Извештај о ревизији
правилности пословања Јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине“, Нови
Сад у делу који се односи на јавне набавке за 2020. и 2021. годину и зараде, накнаде
зарада, накнаде трошкова и друга примања запослених за 2021. годину
ЗАКЉУЧАК
Јавна медијска установа „Радио-телевизија Војводине“, Нови Сад није поступила у складу са Законом о
јавним набавкама у 2020. и 2021. години јер за 11 поступака јавних набавки, процењене вредности у износу
од 96,53 милиона динара, није документовала начин на који је, на основу података прикупљених у поступку
испитивања и анализе тржишта, утврђена процењена вредност.
На основу прегледаних 30 јавних набавки за 2020. и 2021. годину укупне уговорене вредности 303,95
милиона динара, утврђено је да су уговори о јавним набавкама закључени у складу са Законом о јавним
набавкама.
Установа није поступила у складу са Законом о раду и Колективним уговором у 2021. години:
- више је обрачунат и исплаћен минули рад запосленима у износу од 7,50 милиона динара, што није у
складу са чланом 31 став 1 тачка 1) Колективног уговора Установе;
- за 2021. годину не поседује писане и/или електронске евиденције из којих би се утврдило време доласка и
одласка запослених са рада.

У току 2021. године, а након истека петогодишњег мандата генералном директору Установе, Управни одбор
Установе није без одлагања именовао вршиоца дужности и донео одлуку о расписивању конкурса за избор
генералног директора Установе, иако је на то био у обавези по основу члана 24 Закона о јавним медијским
сервисима и члана 27 Статута Јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине“.

За уређење области које су биле предмет ревизије дали смо 10 препорука Установи, које су
усмерене на следеће:
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да поступке јавних набавки спроводи у складу са Законом о јавним набавкама;
да покрене иницијативу код Управног одбора за именовање вршиоца дужности генералног директора,
односно расписивање конкурса за избор генералног директора Установе у складу са Законом о јавним
медијским сервисима и Статутом Јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине“;
да успостави јединствену писану и/или електронску евиденцију времена доласка на рад и одласка са
рада запослених, исту уреди писаним актом, обезбеди контролу уноса и тачност за унете податке у
евиденцију и да тако успостављене евиденције доласка на рад и одласка са рада и времена проведеног
на раду или одсуства са рада буду основ за обрачун зараде запослених у Установи.

Јавна медијска установа „Радио-телевизија Војводине“, 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.

