РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији правилности пословања Јавног комуналног предузећа „Стандард“, Ада у делу који се односи на јавне
набавке за 2020. и 2021. годину и трошкове зарада, накнада зарада и остале личне расходе за 2021. годину

Закључци

Налази

Предузеће у три поступка јавних набавки,
процењене вредности 9,7 милиона динара
и уговорене вредности 9,7 милиона
динара, један од елемената критеријума за
одабир економски најповољније понуде
није одредило у складу са Законом о
јавним набавкама.

Предузеће у три поступка јавних набавки процењене вредности 9,7 милиона динара и
уговорене вредности 9,7 милиона динара један од елемената критеријума за одабир
економски најповољније понуде није одредило у складу са Законом о јавним
набавкама.

Документација о набавци у осам
спроведених поступака јавних набавки не
садржи резервне критеријуме за доделу
уговора, што није у складу са Законом о
јавним набавкама.

Предузеће у сачињеној документацији за осам поступака јавних набавки услуга и
добара није одредило резервне критеријуме за доделу уговора што није у складу са
Законом о јавним набавкама.

Предузеће је закључило уговор о јавној
набавци електричне енергије пре истека
рока за подношење захтева за заштиту
права.

Предузеће је закључило уговор о јавној набавци електричне енергије пре истека рока
за подношење захтева за заштиту права, што није у складу са са чланом 151 став 2
тачка 3) Закона о јавним набавкама.

Предузеће у два поступка јавних набавки
добара, укупне процењене вредности 26
милиона динара и уговорене вредности
19,7 милиона динара није на Порталу
службених гласила Републике Србије и
база прописа објављивало јавни позив.

Код два поступака јавних набавки добара, укупне процењене вредности 26 милиона
динара и уговорене вредности 19,7 милиона динара. чија је појединачна процењена
вредност већа од пет милиона динара, Предузеће није објавило јавни позив на
Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа у складу са законом што
није у складу са чланом 105 став 8 Закона о јавним набавкама.

Приликом извршења једног поступка
јавне набавке Предузеће није прибавило
средство финансијског обезбеђења у
складу са закљученим уговором.

Предузеће, током реализације закљученог уговора за набавку електричне енергије
нису испоштовани захтеви уговора у делу који се односи на достављање средства
финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

Предузеће је у 2021. години мање
обрачунало и исплатило зараду
запосленим у износу од 1,5 милиона
динара што није у складу са Законом о
раду.

Предузеће је у 2021. години мање обрачунало и исплатило зараду запосленим у износу
од 1,5 милиона динара јер је запосленима са најнижим коефицијентом сложености
послова мање обрачуналои исплатило основну зараде у износу од 399 хиљада динара,
погрешном применом основице у 2021. години обрачунало је и исплатило увећања
зараде запосленим у износу нижем за 65 хиљада динаара, мање је обрачунало и
исплатило запосленима накнаду трошка за регрес за коришћење годишњег одмора у
износу од 1,1 милион динара што није у складу са Законом о раду.

Број датих препорука:

Јавно комунално предузеће
"Стандард", Ада је у обавези да у
року од 90 дана достави одазивни
извештај о отклањању утврђених
неправилности и доказе о
поступању по датим препорукама,
односно предузимању мера
исправљања.
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Препоручили смо Предузећу да:
- у документацији о набавкама дефинише резервне критеријуме за доделу
уговора;
- обрачун увећане зараде усклади са одредбама важећег колективног уговора;
- покрене иницијативу ради усклађивања одредаба општег акта са одредбама
Посебног колетивног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на
територији Републике Србије;
- обрачун и исплату регреса усклади са прописима;
- састављање конкурсне документације врши у складу са Законом о јавним
набавкама;
- у поступцима јавних набавки у којима су дефинисана средства обезбеђења
за испуњење уговорних обавеза захтева од изабраних понуђача достављање
истих;
- уговоре о јавним набавкама закључује у складу са чланом 151 Закона о
јавним набавкама;
- огласе објављује и на Порталу службених гласила Републике Србије;
- уговоре о привремени и повременим пословима закључује у складу са
чланом 197 Закона о раду;
- уговоре о делу закључује у складу са чланом 199 Закона о раду;
- предузме активности на успостављању интерне ревизије.

Број предузетих мера:

Предузете мере у поступку ревизије:
Предузеће је, почев од обрачуна зарада за април 2022. године, обрачун и
исплату основне зараде, код запослених са најнижим коефицијентима
сложености послова, ускладило са одредбама Закона о раду.
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