ИЗВЕШТАЈ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА 2018. ГОДИНУ
( ЕКСТЕРНА РЕВИЗИЈА)
Основни циљ ревизије је да у посматраном периоду, а на основу прикупљених
одговарајућих и довољних доказа провери примену Законом о јавним набавкама (»Сл. гласник
РС«, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Спровођење поступака јавних набавки, вођење
евиденције и извештавање обавља се у оквиру Одсека за финансије и буџет, привреду и ЛЕР ,
послове Јавне набавке спроводе 5 (пет) стално запослених службеника на неодређено време.
Основни услов за покретање поступка јавне набавке да је набавка предвиђена у годишњим
Плановима јавних набавки, Oпштинска Управа Пландиште и ако су за ту набавку предвиђена
срества у буџету општине Пландиште, односно финансијском плану сваког наручиоца као
буџетског корисника. У току 2018. године, спроведене су јавне набавке у отвореном поступку,
набавке мале вредности, преговарачки поступак без објављивањем позива за подношење
понуда, оквирни споразум и набавке на које се закон не примењује. Ревизорски тим је прегледао
следеће јавне набавке:
1)
У време покретања сваке јавне набавке, она је била предвиђена Планом а
средства су била обезбеђена. За сваку јавну набавку постоји Решење о формирању посебне
комисије, а након ступања на снагу новог Закона о јавним набавкама, чланови Комисија су
давали Изјаву о одсуству сукоба интереса.
2)
Ревизорски тим се упознао да су Одлуке о покретању поступака, Записници о
отварању понуда, Решења о формирању комисија, Извештаји о стручној оцени понуда и Одлуке
о избору најповољније понуде садржајно усклађени са захтевима из Закона ЈН, и да су доношени
у роковима предвиђеним Законом, Одлука о додели уговора и закључен уговор о јавној набавци.
3)
Све јавне набавке мале вредности у смислу овог закона, јесте набавка истоврсних
добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу није већа од
5.000.000 динара без ПДВ, спроведене су у складу са прописима, уз могућност позивања
најмање три потенцијална понуђача, која су према сазнањима наручиоца способна да изврше
набавку, да поднесу понуде, наручилац истовремено објављује позив за подношење понуда на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Укупно је спроведено 26 (двадесетшест) и 1 (једана) партија поступка мале вредности,
укупне процењене вредности од 36.916.330,00 динара без ПДВ-а, одонсно 44.299.596,00 динара
са ПДВ-ом.
4)
У оквиру Плана набавки, приказују се и набавке на које се Закон не примењује чија
процењена вредност није већа од 500.000 динара без ПДВ-а. Ради се о разноврсним набавкама
за потребе органа Скупштине општине, Председника општине и општинске Управе, које не
потпадају у истоврсне набавке, тако да у овом погледу није било избегавања примене Закона
дељењем набавки на више испорука.
5)
У току 2018. године било је 7 (седам) поступака јавних набавки у отвореном
поступку (члан 32. Закона ЈН), укупне процењене вредности од 33.374.000,00 динара без ПДВа, односно 40.048.800,00 динара са ПДВ-ом.
6)
У току 2018. године није или је било јавних набавки у рестриктивном поступку (члан
33. Закона ЈН) који се спроводи у две фазе и у којем у другој фази понуде могу поднети само
кандидати.
7)
У току 2018. године није или је било јавних набавки у квалификационом поступку
(члан 34. Закона ЈН) који се спроводи у две фазе, тако што наручилац позива сва
заинтересована лица да поднесу пријаву, формира листу кандидата коју ажурира сваких шест
месеци (наручилац им под условима из конкурсне документације признаје квалификацију) и
позива да поднесу понуду у другој фази поступка.
8)
У току 2018. године није или је било јавних набавки спроведених у преговарачком
поступку са објављивањем позива за подношење понуда.
9)
У току 2018. године била је 1 ( једна) јавна набавка спроведена у преговарачком
поступку без објављивањем позива за подношење понуда, укупне процењене вредности од
800.000,00 динара без ПДВ-а, односно 960.000,00 динара са ПДВ-ом

10) У току 2018. године била је 1 (једна) јавна набавка спроведена у отвореном поступку
– Оквирни споразум, укупне процењене вредности од 14.000,000,00 динара без ПДВ-а, односно
16.800.000,00 динара са ПДВ-ом
11)
У току 2018. године био је 1 (један) захтев Републичкој комисији за заштиту права
у поступку јавних набавки.
12) У току 2018. године била су 2 (два) и 1 (једна) партија обустављена поступка, укупне
процењене вредности од 2.525.000,00 динара без ПДВ-а, односно 3.030.000,00 динара са ПДВом.

