РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији правилности пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“, Нови Сад у
делу који се односи на јавне набавке за 2020. и 2021. годину и трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних
расхода за 2021. годину

Закључци

Налази

Предузеће је спровођењe јавних набавки
електричне енергије у 2020. и 2021. години
извршило у већем обиму од планираног и
уговореног.

Предузеће је у 2020. години закључило Уговор о јавној набавци електричне
енергије у износу од 165 милиона динара, а исти реализовало у износу од 185,12
милиона динара. У 2021. закључило је Уговор о јавној набавци електричне
енергије у износу од 180 милиона динара, а исти реализовало у износу од 195,93
милиона динара. На овај начин, Предузеће је извршило набавку електричне
енергије за 2020. и 2021. године у укупном износу од 36,05 милиона динара без
примене Закона о јавним набавкама, а за које није било прописано изузеће
Законом о јавним набавкама.

Предузеће је извршило додатно
запошљавање и ангажовање лица у периоду
фебруар - април 2021. године, а да није
прибавило сагласност надлежног органа за
додатно запошљавање.

Укупан број лица запослених на одређено време и ангажованих по другим
основама је био у фебруару, марту и априлу 2021. године изнад прописаног
броја, пошто Предузеће за додатно запошљавање и ангажовање лица
посредством агенције за привремено запошљавање није прибавило сагласност
надлежног органа. У периоду фебруар – април 2021. године, Предузеће је
ангажовало просечно 70 лица више од броја лица прописаног Законом о
буџетском систему.

Скретање пажње:
Од 42 ревидирана поступка јавних набавки из 2020. и 2021. године, укупне процењене и
уговорене вредности у износу од 2,4 милијарди динара, Предузеће је закључило 31 уговор о
јавној набавци у вредности од 2,0 милијарде динара, при чему је у поступку јавне набавке
достављена понуда једног понуђача.

Ефекти сарадње
ЈКП „Водовод и канализација“, Нови Сад је почев од
обрачуна зарада за јуни 2022. године, на обрачунима
зараде – исплатним листама који се достављају
запосленима, додало податак о времену проведеном на
раду за сваку пуну годину рада остварену у радном
односу (радни стаж) који je основ за увећану зараду по
основу минулог рада, у складу са чланом 2. став 1. тачка
4. Правилника о садржају обрачуна зараде, односно
накнаде зараде.

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

Број датих препорука:
Препоручили смо одговорним лицима ЈКП „Водовод
и канализација“, Нови Сад да:
- набавку електричне енергије изврши у складу са
Законом о јавним набавкама односно да трошкове
електричне енергије планира на бази објективне годишње
потрошње узимајући у обзир податке о ценама
електричне енергије утврђеним у поступку испитивања и
истраживања тржишта и реализацију изврши у складу са
уговореним вредностима.

