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Државна
ревизорска
институција

Извештај о ревизији правилности пословања Регулаторне агенције за електронске
комуникације и поштанске услуге, Београд 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
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• Агенција је донела и објавила Интерна акта којима се уређују поступци набавки,
Планове, измене и допуне Планова јавних набавки за 2020. и 2021. годину у складу
са прописима, осим Плана јавних набавки за 2020. годину обједињеног са Првом
изменом и допуном плана, који је Агенција објавила на Порталу јавних набавки,
по истеку рока за објављивање прописаног Законом о јавним набавкама.
• У седам ревидираних поступака јавних набавки у којима су закључени уговори у
вредности 297,8 милиона динара, садржина конкурсне документације није
усклађена са прописима. У три ревидирана поступка јавних набавки у којима су
закључени уговори у вредности 28,1 милиона динара Агенција није извршила
стручну оцену понуда у складу са Законом о јавним набавкама.
• Уговоре/оквирне споразуме Агенција је достављала изабраном понуђачу у
прописаним роковима.
• Агенција је јавне набавке извршавала у складу са закљученим уговорима, осим у
три ревидирана поступка јавних набавки у којима су уговори реализовани у
вредности 17,1 милион динара и у којима лица одговорна за праћење реализације
уговора нису поступала у складу са одредбама уговора и аката којима је уређено
извршење уговора, у делу пријема предмета набавке.
• Општим актом и уговорима о раду су уређена права и обавезе запослених по основу
зарада и накнада зарада 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.

За унапређење
области које су
биле предмет
ревизије дали смо
9 препорука

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

