РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији правилности пословања Општине Шид за 2018. годину у делу који се односи на преузимање обавеза изнад
одобрених апропријација, спровођење поступака јавних набавки и расходе за запослене

Закључци
Корисници буџетских средстава општине Шид
су на дан 31.12.2018. године преузели обавезе
изнад одобрене апропријације у износу од
најмање 39 милиона динара (из свих извора
финансирања).

Налази
Корисници буџетских средстава општине Шид су на дан 31.12.2018. године
преузели обавезе које су веће од одобрених апропријација из општих прихода
буџета за 38,617 милиона динара.
Културно образовни центар Шид је преузео обавезе на терет осталих извора у
износу који је за 134 хиљаде динара већи од одобрених апропријација.

Општина Шид је преузела обавезе или
извршила исплату за набавку добара, услуга и
радова на начин који није у складу са
одредбама Закона о јавним набавкама у износу
од најмање 174 милиона динара.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава Општине Шид су у
2018. години исплатили најмање 17,6 милиона динара без спроведеног
одговарајућег поступка, без спроведеног поступка јавне набавке и без доказа да
је наручилац обезбедио конкуренцију
Општина Шид је у 2018. години закључила уговоре укупне вредности 156
милиона динара након спроведених поступака јавних набавки који нису у
складу са Законом о јавним набавкама.

Општина Шид је у 2018. години исплатила
најмање шест милиона динара запосленима
супротно прописима.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава Општине Шид су у
2018. години неправилно исплатили шест милиона динара за плате, додатке и
накнаде запослених и социјалне доприносе на терет послодавца што није у
складу са прописима

ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ У ПОСТУПКУ РЕВИЗИЈЕ
Општина Шид је: Донела Одлуку о покретању поступка јавне набавке број 404-17-1/1-201908 која садржи прецизне податке о апропријацији (програмску активност, функционалну
класификацију и економску класификацију на трећем нивоу); Саставила Извештај о
стручној оцени понуда број 404-5-5/1-2019-08/73 у коме је јасно наведено да су понуде
цењене и рангиране, те да је понуда која је предложена за избор, одговарајућа и
прихватљива; и Донела Одлуку о покретању поступка јавне број 404-19-1/1-2019-08 –
Одржавање путева и улица у зимском периоду и набавка соли и агрегата за посипање, у
којој је примењен одговарајући поступак јавне набавке.

Општна Шид 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:
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Препоручили смо одговорним лицима у Општини Шид да:
• Буџет припремају и извршавају као свеобухватан план прихода и примања и план расхода и издатака;
• Обавезе преузимају највише до износа одобрених апропријација;
• Органи Општине Шид доносе своје планове јавних набавки;
• Обавезе преузимају и расходе и издатке извршавају након спроведених поступка јавне набавке;
• Обезбеде конкуренцију за набавке на које се Закон не примењује;
• У складу са прописима заснивају радне односе, и обрачунавају и исплаћују плате, додатке и накнаде
запосленим и социјалне доприносе на терет послодавца .

