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Државна
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институција

Извештај о ревизији правилности пословања Акционарског друштва „Електромрежа Србије“,
Београд у делу који се односи на јавне набавке за 2020. и 2021. годину и зараде, накнаде зарада,
накнаде трошкова и друга примања запослених у Друштву за 2021. годину
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• Планирање јавних набавки за 2020. и 2021. годину Друштво је извршило у складу са
прописима, осим за једну ревидирану јавну набавку из Плана јавних набавки за 2020.
годину, процењене вредности 240 милиона динара, за коју предмет јавне набавке није
одређен у складу са прописима.
• Јавне набавке у 2020. и 2021. години Друштво није у потпуности спроводило у складу са
прописима јер у четири ревидирана поступка Друштво је закључило уговоре/оквирни
споразум у вредности 356,1 милион динара, са понуђачима од којих пре доношења одлуке
о додели уговора, није захтевало доставу доказа о испуњености критеријума за
квалитативни избор привредног субјекта односно испуњености обавезних услова. У два
ревидирана поступка Друштво је закључило уговоре у вредности 19,1 милион динара са
понуђачима чије понуде су садржале битан недостатак, због кога су исте морале бити
одбијене као неприхватљиве.
• Уговоре/оквирне споразуме Друштво није достављало изабраном понуђачу у прописаним
роковима.
• Друштво је јавне набавке извршавало у складу са закљученим уговорима, осим у три
ревидирана поступка јавних набавки у којима су уговори реализовани у вредности 537,4
милионa динара и у којима лица одговорна за оперативно праћење извршења уговора нису
пратила извршење уговора у складу са одредбама уговора и аката којима је уређено
извршење уговора.
• Општим актом и уговорима о раду су уређена права и обавезе запослених у складу са

одредбама Закона о раду. Зараде, накнаде зарада, накнаде трошкова и друга примања
запослених за 2021. годину су утврђене, обрачунате и исплаћене у складу са прописима.

СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ:
Законом о јавним набавкама дата је могућност
обиласка локације, међутим није уређен Захтев за
обилазак локације, начин подношења овог
Захтева, нити рок у коме заинтересовани
привредни субјекти могу поднети Захтев за
обилазак локације, што представља ризик да
наручилац одреди непримерено кратак рок за
подношење Захтева за обилазак локације или рок
који је знатно краћи од рока за подношење
понуде. Услед наведеног заинтересованим
привредним субјектима који би за објаву јавног
позива сазнали по истеку рока за подношење
Захтева за обилазак локације, је онемогућено да
обиђу локацију и дођу до потребних информација
о предмету набавке на основу којих би
припремили понуду.

За уређење области које су биле
предмет ревизије дали смо 6
препорука.

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

