РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији правилности пословања општине Врбас за 2018. годину у делу који се односи на
преузимање обавеза изнад одобрених апропријација, јавне набавке и расходе за запослене

Закључци
Директни и индиректни корисници
буџетских средстава општине Врбас су у
2018. године преузели обавезе у укупном
износу од 41 милион динара, које су веће
од одобрених апропријација.

Општина Врбас је у 2018. години
извршила исплату у износу од 29 милиона
динара супротно Закону о јавним
набавкама

Налази
Директни и индиректни корисници буџетских средстава општине Врбас су на
дан 31. децембар 2018. године преузели веће обавезе у односу на одобрене
апропријације из извора 01 у износу од 41 милион динара, од којих су 29
милиона динара обавезе из 2017. године и ранијих година, а 12 милиона динара
су обавезе из 2018. године.
Индиректни корисници буџетских средстава општине Врбас су у току 2018.
године преузели обавезе и извршавали расходе из осталих извора у износу од 3
милиона динара који нису одобрени Одлуком о буџету.
Општинска управа Врбас је у 2018. години преузела обавезу и извршила
расходе у износу од најмање 799 хиљада динара, без претходно спроведеног
поступка јавне набавке.
Општинска управа Врбас је у 2018. години спровела седам поступaка јавне
набавке, укупне уговорене вредности 15,715 милиона динара, код којих су
утврђене неправилности које у значајној мери нарушавају легитимност самог
поступка јавне набавке.
Јавна агенција за зоохигијену и пољопривреду општине Врбас је у 2018. години
спровела поступак јавне набавке, укупне уговорене вредности 12,240 милиона
динара, код којих су утврђене неправилности које у значајној мери нарушавају
легитимност самог поступка јавне набавке.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава општине Врбас су у
току 2018. године неправилно обрачунали и исплатили плате у укупном износу
од 4 милиона динара.

Општина Врбас је у 2018. години
исплатила расходе за запослене у износу
од 12 милиона динара изабраним,
постављеним и запосленима лицима,
више од дозвољеног износа.

Директни корисници буџетских средстава општине Врбас су неправилно
обрачунали и исплатили солидарну помоћ свим изабраним, постављеним и
запосленим лицима у износу од 4,69 милиона динара.
Општинска управа општине Врбас је неправилно преузела обавезе и извршила
расход за накнаде трошкова за превоз на посао и са посла у износу од 73
хиљаде динара.
Предшколска установа „Бошко Буха“ Врбас је неправилно преузела обавезе и
извршила расход за јубиларне награде у износу од 17 хиљада динара.
Директни корисници буџета општине Врбас су неправилно обрачунали и
исплатили накнаде за рад у комисијама и другим радним телима у износу од
3,55 милиона динара.
Број датих препорука:

Општина Врбас је у
обавези да у року од 90
дана достави одазивни
извештај о отклањању
утврђених неправилности
и доказе о поступању по
датим препорукама
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Препоручили смо одговорним лицима општине Врбас да:
- да расходе и издатке извршавају и обавезе преузимају највише до износа одобрене
апропријације,
- да локалном органу надлежном за финансије подносе захтев за повећање
апропријације из осталих извора,
- да одговорна лица индиректних корисника општине Врбас донесу акт којим се
ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца,
- да поступке јавних набавки спроводе и обавезе преузимају лица, сагласно
одредбама Закона о јавним набавкама и Закона о буџетском систему,
- да конкурсне документације и моделе уговора као саставне делове истих,
сачињавају у складу са Законом о јавним набавкама и подзаконским актима, а
посебно у делу одређивања услова за учешће у поступку јавне набавке, као и начина
доказивања испуњености тих услова, да огласе о јавним набавкама објављују под
условима и у роковима прописаним одредбама Закона о јавним набавкама и да
уговарају безготовински начин измирења обавезе, за наплату уговорне казне, што је
сагласно Закону о буџетском систему,
- да обавезе преузимају и расходе извршавају у складу са прописима који уређују
јавне набавке,
- да предузму мере на усаглашавању аката о унутрашњем уређењу и
систематизацији корисника јавних средстава са ограничењима утврђеним актима
општине Врбас и другим прописима,
- да максималан број запослених на одређено време у Предшколској установи
„Бошко Буха“ Врбас ускладе са прописаним бројем у складу са Законом о начину
одређивању максималног броја запослених у јавном сектору,
- да при обрачуну и исплати плата примењују прописане основице и коефицијенте,
правилно обрачунавају и исплаћују минули рад, теренски додатак, да не
обрачунавају и не исплаћују стимулације на зараде као и да функционерима не
обрачунавају и не исплаћују прековремени рад,
- да утврђују право и исплаћују солидарну помоћ за трошкове грејања, на основу
прописаних ближих услова и критеријума за доделу солидарне помоћи за покриће
трошкова грејања,
- да Предшколска установа „Бошко Буха“ Врбас обрачун и исплату јубиларних
награда врши у складу са прописима и
- да право на накнаде за рад члановима комисија, тимова и стручних служби
утврђују и исплаћују у складу са прописима.

