РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА
СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
„ГАМЗИГРАДˮ ГАМЗИГРАДСКА БАЊА, ЗАЈЕЧАР
по ревизији правилности пословања у делу који се односи на увећање плата запослених у
периоду од 1. јануара до 31. децембра 2019. године и јавне набавке у периоду
од 1. јануара 2018. године до 31. децембра 2019. године

Број: 400-969/2020-05/15
Београд, 24. март 2021. године

Послеревизиони извештај о мерама исправљања
Специјалне болнице за рехабилитацију „Гамзиград“ Гамзиградска Бања, Зајечар

САДРЖАЈ:
1.

УВОД .............................................................................................................................. 4

2.

НЕПРАВИЛНОСТИ И МЕРЕ ИСПРАВЉАЊА.................................................... 5

2.1
2.1.1

УВЕЋАЊЕ ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИХ ................................................................................... 5
Појединачни колективни уговор Специјалне болнице садржи одредбе које нису у
складу са важећим прописима у делу увећања плата запослених ............................. 5
Опис неправилности ....................................................................................................... 5
Исказане мере исправљања............................................................................................ 5
Оцена мера исправљања ................................................................................................ 5
Специјална болница нема општи (интерни) акт којим се ближе утврђују
нормативи и стандарди рада за вредновање резултата рада запослених, као основе
за увећање плата ............................................................................................................. 6
Опис неправилности ....................................................................................................... 6
Исказане мере исправљања............................................................................................ 6
Оцена мера исправљања ................................................................................................ 6
Специјална болница није утврдила структуру цене здравствених и других услуга
које пружа на тржишту, односно није утврдила сразмерно учешће трошкова рада
у оствареном приходу .................................................................................................... 6
Опис неправилности ....................................................................................................... 6
Исказане мере исправљања............................................................................................ 7
Оцена мера исправљања ................................................................................................ 7
Специјална болница је извршила расходе по основу увећања плате запослених у
износу од 2,41 милиона динара, а да није у потпуности поштовала одредбе
прописа који уређују ову област ................................................................................... 7
Опис неправилности ....................................................................................................... 7
Исказане мере исправљања............................................................................................ 7
Оцена мера исправљања ................................................................................................ 8
Специјална болница није у току 2019. године обавештавала репрезентативни
синдикат на месечном нивоу о оствареним приходима и извршеним расходима за
исплату стимулације....................................................................................................... 8
Опис неправилности ....................................................................................................... 8
Исказане мере исправљања............................................................................................ 8
Оцена мера исправљања ................................................................................................ 9
Специјална болница je увећање плате запосленима обрачунавала и на накнаде
плате ................................................................................................................................. 9
Опис неправилности ....................................................................................................... 9
Исказане мере исправљања............................................................................................ 9
Оцена мера исправљања .............................................................................................. 10
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ............................................................................................................ 10
Специјална болница није документовала да је процењену вредност јавних набавки
одредила на основу истраживања тржишта предмета јавне набавке ...................... 10
Опис неправилности ..................................................................................................... 10

2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.1.3
2.1.2

2.1.2.1
2.1.2.2
2.1.2.3
2.1.3

2.1.3.1
2.1.3.2
2.1.3.3
2.1.4

2.1.4.1
2.1.4.2
2.1.4.3
2.1.5

2.1.5.1
2.1.5.2
2.1.5.3
2.1.6
2.1.6.1
2.1.6.2
2.1.6.3
2.2
2.2.1
2.2.1.1

2

Послеревизиони извештај о мерама исправљања
Специјалне болнице за рехабилитацију „Гамзиград“ Гамзиградска Бања, Зајечар

2.2.4.1
2.2.4.2
2.2.4.3

Исказане мере исправљања.......................................................................................... 10
Оцена мера исправљања .............................................................................................. 10
Специјална болница је у 2018. и 2019. години вршила набавку добара без
закљученог уговора и спроведеног поступка јавне набавке..................................... 11
Опис неправилности ..................................................................................................... 11
Исказане мере исправљања.......................................................................................... 11
Оцена мера исправљања .............................................................................................. 11
Специјална болница је закључила вишегодишњи уговор без писане сагласности
Управног одбора ........................................................................................................... 11
Опис неправилности ..................................................................................................... 11
Исказане мере исправљања.......................................................................................... 12
Оцена мера исправљања .............................................................................................. 12
Специјална болница је закључила уговоре о јавним набавкама који се извршавају
у две буџетске године, а да модели уговора и уговори нису садржали одредбе о
реализацији обавеза које доспевају у наредној години ............................................. 12
Опис неправилности ..................................................................................................... 12
Исказане мере исправљања.......................................................................................... 12
Оцена мера исправљања .............................................................................................. 13

3.

МИШЉЕЊЕ О ИСКАЗАНИМ МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ............................ 13

2.2.1.2
2.2.1.3
2.2.2
2.2.2.1
2.2.2.2
2.2.2.3
2.2.3
2.2.3.1
2.2.3.2
2.2.3.3
2.2.4

3

Послеревизиони извештај о мерама исправљања
Специјалне болнице за рехабилитацију „Гамзиград“ Гамзиградска Бања, Зајечар

1. УВОД
У Извештају о ревизији правилности пословања Специјалне болнице за
рехабилитацију „Гамзиградˮ Гамзиградска Бања, Зајечар у делу који се односи на увећање
плата запослених у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2019. године и јавне набавке у
периоду од 1. јануара 2018. године до 31. децембра 2019. године, број 400-969/2020-05/10
од 30. новембра 2020. године, Државна ревизорска институција (у даљем тексту:
Институција) је дала закључке у вези са предметом ревизије.
С обзиром да све откривене неправилности нису биле отклоњене у току ревизије,
Институција је од Специјалне болнице за рехабилитацију „Гамзиградˮ Гамзиградска Бања,
Зајечар, захтевала достављање одазивног извештаја.
Специјална болнице за рехабилитацију „Гамзиградˮ Гамзиградска Бања, Зајечар (у
даљем тексту: Специјална болница) је у остављеном року од 90 дана доставила одазивни
извештај, који је потписало и печатом оверило одговорно лице.
У одазивном извештају су приказане мере исправљања утврђених неправилности.
У послеревизионом поступку смо прегледали одазивни извештај и оценили његову
веродостојност и оценили да ли су мере исправљања задовољавајуће.
У овом извештају:
• приказујемо неправилности које су обелодањене у извештају о ревизији за које
је захтевано предузимање мера исправљања,
• резимирамо предузете мере исправљања и
• дајемо мишљење о томе да ли су мере за исправљање стања, исказане у
одазивном извештају, задовољавајуће.
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2. НЕПРАВИЛНОСТИ И МЕРЕ ИСПРАВЉАЊА
2.1 Увећање плата запослених
2.1.1 Појединачни колективни уговор Специјалне болнице садржи одредбе
које нису у складу са важећим прописима у делу увећања плата
запослених
2.1.1.1 Опис неправилности
Специјална болница примењује Појединачни колективни уговор којим је уређено
увећање месечне плате запосленима до 20% за надпросечне резултате рада, односно до
30% из прихода које установа оствари изван средстава здравственог осигурања, што није у
складу са одредбама члана 12 Закона о платама у државним органима и јавним службама.
2.1.1.2 Исказане мере исправљања
Одговорним лицима Специјалне болнице је препоручено да предузму мере и
активности како би одредбе Појединачног колективног уговора Специјалне болнице у делу
увећања плата запослених биле усклађене са прописима којима је регулисана ова област.
Специјална болница је прихватила препоруку и у Одазивном извештају навела да
је Колективни уговор за Специјалну болницу за рехабилитацију „Гамзиградˮ у Зајечару,
Гамзиградска Бања, број: 630 од 8. марта 2016. године, који је иначе у делу увећања плата
запослених усклађен са прописима којима је регулисана ова област, дописом број 634 од
9. марта 2016. године, достављен Министарству здравља као оснивачу на потпис.
Министарство здравља до достављања Одазивног извештаја није потписало и доставило
Специјалној болници поменути колективни уговор. Специјална болница je у току периода
на који се ревизија односи вршила увећање плата из сопствених средстава.
Дописом број: 675 од 10. марта 2021. године, Специјална болница се обратила
Министарству здравља са Захтевом за обавештење у вези достављеног колективног
уговора, а ради обавештавања Државне ревизорске инстутуције о поступању по датој
препоруци о усклађивању појединачног колективног уговора са важећим прописима.
Докази:
1) Колективни уговор за Специјалну болницу за рехабилитацију „Гамзиградˮ
у Зајечару, Гамзиградска Бања, број: 630 од 8. марта 2016. године;
2) Допис број 634 од 9. марта 2016. године и
3) Допис број: 675 од 10. марта 2021. године.
2.1.1.3 Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
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2.1.2 Специјална болница нема општи (интерни) акт којим се ближе утврђују
нормативи и стандарди рада за вредновање резултата рада запослених,
као основе за увећање плата
2.1.2.1 Опис неправилности
Одговорна лица Специјалне болнице нису донела општи (интерни) акт којим се
ближе утврђује допринос запосленог на основу норматива и стандарда рада, односно
норми за вредновање резултата рада као основе за увећање плата, што није у складу са
одредбама члана 131 Појединачног колективног уговора Специјалне болнице.
2.1.2.2 Исказане мере исправљања
Одговорним лицима Специјалне болнице је препоручено да предузму мере и
активности из своје надлежности и донесу општи акт којим се утврђују нормативи и
стандарди рада за вредновање резултата рада запослених, у складу са одредбама члана
131 Појединачног колективног уговора Специјалне болнице.
Специјална болница је у Одазивном извештају навела да је донет Правилник о
критеријумима и поступку за увећање плате – стимулације запослених, којим су детаљније
регулисани критеријуми и поступак за оствaривање увећања плате – стимулације,
сразмерно учешћу трошкова рада у оствареном приходу (који није јавни приход у складу
са законом којим се утврђују јавни приходи и расходи) до висине оствареног прихода, а
највише 30% по запосленом код послодавца.
Доказ: Правилник о критеријумима и поступку за увећање плате – стимулације
запослених, број: 21/01 од 21. јануара 2021. године.
2.1.2.3 Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
2.1.3 Специјална болница није утврдила структуру цене здравствених и
других услуга које пружа на тржишту, односно није утврдила сразмерно
учешће трошкова рада у оствареном приходу
2.1.3.1 Опис неправилности
Специјална болница није утврдила структуру трошкова који чине цену
здравствених и других услуга које се пружају на тржишту, односно није обезбедила
услове:
- за утврђивање висине прихода који се могу у складу са прописима издвојити за
увећање плате запослених,
- за утврђивање учешћа трошкова рада у оствареним приходима.
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2.1.3.2 Исказане мере исправљања
Одговорним лицима Специјалне болнице је препоручено да утврде структуру
трошкова који чине цену услуга које се пружају на тржишту и на тај начин обезбеде
услове за утврђивање висине прихода који се могу у складу са прописима издвојити за
увећање плате запослених, као и за утврђивање учешћа трошкова рада у оствареном
приходу.
Специјална болница је у Одазивном извештају навела да је поступила по
препоруци и да је по налогу одговорног лица за сваку групу здравствених услуга исказана
калкулација цена услуга и унета потребна измена у Ценовнику здравствених услуга за
2021. годину. Наведеним Ценовником утврђена је структура трошкова који чине цену
услуга које се пружају на тржишту (рад, трошкови режије, санитетски материјал, средства
за хигијену) и обезбеђени су услови за утврђивање висине прихода који се могу у складу
са прописима издвојити за увећање плате запослених, као и за утврђивање учешћа
трошкова рада у оствареном приходу.
Доказ: Ценовник здравствених услуга које Специјална болница за рехабилитацију
Гамзиград у Зајечару, Гамзиградска Бања, пружа ван система здравственог осигурања,
односно које нису обухваћене уговором са РФЗО за болеснике без упута изабраног лекара,
као и са упутом – на лични захтев и за остале кориснике, број: 08/02 од 8. фебруара 2021.
године.
2.1.3.3 Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
2.1.4 Специјална болница је извршила расходе по основу увећања плате
запослених у износу од 2,41 милиона динара, а да није у потпуности
поштовала одредбе прописа који уређују ову област
2.1.4.1 Опис неправилности
Специјална болница је у току 2019. године увећавала плате запосленима
(стимулација) и по том основу извршила расходе у износу од 2,41 милиона динара, а да
није:
- на месечном нивоу утврђивала приходе и расходе из прихода за остваривање
права на увећање плате по основу стимулације,
- утврдила сразмерно учешће трошкова рада у оствареном приходу.
2.1.4.2 Исказане мере исправљања
Одговорним лицима Специјалне болнице је препоручено да обрачун и исплату
увећања плате врше сразмерно учешћу трошкова рада у оствареном приходу, у складу са
одредбама члана 12 Закона о платама у државним органима и јавним службама и члана
93 ст. 1 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република
Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе.
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Специјална болница је у Одазивном извештају навела да је донела Упутство –
правилник о стицању и расподели сопствених прихода Специјалне болнице за
рехабилитацију „Гамзиградˮ којим је уређен начин стицања и расподеле прихода које
Специјална болница остварује за услуге које се пружају лицима ван система обавезног
здравственог осигурања.
Доношењем Упутства – правилника о стицању и расподели сопствених прихода,
као и Ценовника здравствених услуга Специјалне болнице са структуром трошкова који
чине цену услуга које се пружају на тржишту, обезбеђени су услови да се обрачун и
исплата увећања плате врши сразмерно учешћу трошкова рада у оствареном приходу, у
складу са одредбама члана 12 Закона о платама у државним органима и јавним службама и
члана 93 став 1 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач
Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе.
Специјална болница још наводи да за месец децембар 2020. године, није било
стимулативног увећања зарада, док је за месец јануар исплаћена стимулација за двоје
запослених у укупном износу од 4.860 динара, у вези чега је достављена и одговарајућа
документација.
Доказ: Упутство – правилник о стицању и расподели сопствених прихода
Специјалне болнице за рехабилитацију „Гамзиградˮ број: 21/01 од 21. јануара 2021.
године.
2.1.4.3 Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
2.1.5 Специјална болница није у току 2019. године обавештавала
репрезентативни синдикат на месечном нивоу о оствареним приходима и
извршеним расходима за исплату стимулације
2.1.5.1 Опис неправилности
Специјална болница није у току 2019. године обавештавала репрезентативни
синдикат на месечном нивоу о оствареним приходима и извршеним расходима за исплату
стимулације, што није у складу са одредбом члана 93 Посебног колективног уговора за
здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица
локалне самоуправе.
2.1.5.2 Исказане мере исправљања
Одговорним лицима Специјалне болнице је препоручено да на месечном нивоу
обавештавају репрезентативни синдикат о висини остварених прихода и извршеним
расходима за исплату стимулације у складу са одредбама Посебног колективног уговора
за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и
јединица локалне самоуправе.
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Специјална болница је у Одазивном извештају навела да је у периоду од пријема
Извештаја о спроведеној ревизији до доставе Одазивног извештаја, обавештавала
репрезентативни синдикат о висини остварених прихода и извршеним расходима за
исплату стимулације у складу са одредбама Посебног колективног уговора за здравствене
установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне
самоуправе.
Доказ. Обавештење одбору синдиката Завода за рехабилитацију „Гамзиград“ од 31.
јануара 2021. године, о висини остварених прихода и извршеним расходима за исплату
стимулације за месец јануар 2021. године, са књиговодственом евиденцијом за наведени
месец.
2.1.5.3 Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
2.1.6 Специјална болница je увећање плате запосленима обрачунавала и на
накнаде плате
2.1.6.1 Опис неправилности
У поступку ревизије утврђено је да су одговорна лица Специјалне болнице у
случајевима када су запослени део месеца били на годишњем одмору, као основицу за
обрачун стимулације (за део месеца у коме су радили) узимали и накнаду за годишњи
одмор, што није у складу са одредбама члана 12 Закона о платама у државним органима и
јавним службама и чл. 129 - 132 Појединачног колективног уговора Специјалне болнице.
2.1.6.2 Исказане мере исправљања
Одговорним лицима Специјалне болнице је препоручено да обрачун увећања плате
запосленимa по основу стимулације врше у складу са oдредбама члана 2 Закона о платама
у државним органима и јавним службама и одредбама чл. 129 – 132 Појединачног
колективног уговора Специјалне болнице.
Специјална болница је у Одазивном извештају навела да је у апликацији за обрачун
плата запослених, спроведена исправка обрачуна плата у складу са oдредбама члана 2
Закона о платама у државним органима и јавним службама и одредбама чл. 129 – 132
Појединачног колективног уговора Специјалне болнице, како би се у даљем раду
спречило понављање утврђене неправилности. Наведеном корекцијом у основицу за
обрачун стимулације није узета накнада за годишњи одмор.
Доказ: обрачунски листићи плата запослених1, решења в.д директора о оцени
доприноса о раду запослених за које је исплаћена стимулација2 и радне листе о присуству
на раду3, а све за месец јануар 2021. године.

1
2

Обрачунски листићи са редним бројем 25 и 56.
Број: 29/01 и 29/02 од 29. јануара 2021. године.
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2.1.6.3 Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
2.2 Јавне набавке
2.2.1 Специјална болница није документовала да је процењену вредност
јавних набавки одредила на основу истраживања тржишта предмета
јавне набавке
2.2.1.1 Опис неправилности
Специјална болница није обезбедила писани траг да је процењену вредност јавних
набавки одредила на основу истраживања тржишта, односно извршила проверу цена и
квалитета добара у време покретања поступака јавних набавки у 2018. и 2019. години, што
није у складу са одредбама члана 64 став 3, а у вези са одредбама члана 16 став 1 тачке 1)
и 2) Закона о јавним набавкама.
2.2.1.2 Исказане мере исправљања
Одговорним лицима Специјалне болнице је препоручено да предузму мере за
документовање свих радњи и аката током планирања поступака јавних набавки.
Специјална болница је у Одазивном извештају навела да ће стручне службе за
планирање и извршење послова јавних набавки у наредном периоду посебно обратити
пажњу на закључке утврђене у поступку ревизије, као и да ће вршити обавезно
истраживање тржишта са записником који ће садржати прилоге, односно доказе о
спроведеном истраживању тржишта.
Доказ: Записник о истраживању тржипта од 23. фебруара 2021. године, профактуре
и позиви за подношење понуда, за набавку телевизора од 9. марта 2021. године на коју се
Закон о јавним набавкама не примењује (вредност набавке је мања од прописане
вредности јавне набавке мале вредности).
У периоду од издавања Извештаја о ревизији до доставе Одазивног извештаја није
било других набавки.
2.2.1.3 Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.

Радна листа службе/одсека за кухињу за јануар 2021. године и радна листа Службе за
рехабилитацију (струковни, виши физио и радни терапеути и физиотерапеутски техничари) за јануар 2021.
године.
3
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2.2.2 Специјална болница је у 2018. и 2019. години вршила набавку добара без
закљученог уговора и спроведеног поступка јавне набавке
2.2.2.1 Опис неправилности
Специјална болница за рехабилитацију је у току 2018. и 2019. године, преузела
обавезе и извршила расходе за набавку добара у укупном износу од најмање 1.821.592
динара (у 2018. год. износ од најмање 1.504.507 динара и 2019. износ од 317.085 динара)
без спроведеног поступка јавне набавке, иако нису постојали разлози за изузеће од
примене Закона о јавним набавкама, што није у складу са одредбама члана 7 и 31 Закона о
јавним набавкама и чланом 56 став 4 Закона о буџетском систему.
2.2.2.2 Исказане мере исправљања
Одговорним лицима Специјалне болнице прпоручено је да успоставе и спроведу
контролне поступке којима ће обезбедити да се набавке, за које не постоји разлог за
изузеће од примене прописа који уређују јавне набавке, планирају и спроводе у складу са
Законом о јавним набавкама.
Одговорно лице Специјалне болнице упутило је налог Служби за економскофинансијске послове и сараднику за послове јавних набавки, о поступању код планирања
и спровођења поступка и реализације послова јавних набавки у циљу поштовања одредби
члана 7 и 31 Закона о јавним набавкама, односно одредби члана 56 став 4 Закона о
буџетском систему.
Наведеним налогом утврђена је обавеза за наведене службе да врше контролу и
прате извршење уговора за конкретну јавну набавку у циљу поштовања количине и
финансијске реализације до износа спроведене јавне набавке, односно уговорене количине
добара, услуга и укупне цене.
У периоду од издавања Извештаја о ревизији до доставе Одазивног извештаја није
било нових поступака јавних набавки.
Доказ: Налог Служби за економско-финансијске послове и сараднику за послове
јавних набавки о поступању код планирања и спровођења поступка и реализације послова
јавних набавки, број: 09/03 од 9. марта 2021. године.
2.2.2.3 Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
2.2.3 Специјална болница је закључила вишегодишњи уговор без писане
сагласности Управног одбора
2.2.3.1 Опис неправилности
Специјална болница није прибавила писану сагласност Управног одбора за
преузимање обавеза на основу Уговора – Одржавање МИС софтвера, а које ће доспевати и
бити укључене у финансијски план за наредне две године од дана закључења уговора, што
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није у складу са одредбама члана 54 став 6 Закона о буџетском систему и члана 3 Уредбе
о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања
сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају
плаћање у више година.
2.2.3.2 Исказане мере исправљања
Одговорним лицима Специјалне болнице прпоручено је да пре покретања
поступака јавних набавки на основу којих се преузимају обавезе по вишегодишњем
уговору, прибаве сагласност Управног одбора Специјалне болнице.
Вршилац дужности директора Специјалне болнице упутио је налог тиму за
планирање јавних набавки да за текућу буџетску 2021. годину и на даље, пре покретања
поступака јавних набавки на основу којих се преузимају обавезе по вишегодишњем
уговору, мора постојати писана сагласност, односно одлука Управног одбора Специјалне
болнице. У периоду од издавања Извештаја о ревизији до доставе Одазивног извештаја
није било нових поступака јавних набавки, на основу којих се преузимају обавезе по
вишегодишњем уговору.
Доказ: Налог од 9. марта 2021. године, упућен тиму за планирање јавних набавки.
2.2.3.3 Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
2.2.4 Специјална болница је закључила уговоре о јавним набавкама који се
извршавају у две буџетске године, а да модели уговора и уговори нису
садржали одредбе о реализацији обавеза које доспевају у наредној години
2.2.4.1 Опис неправилности
Модели уговора као обавезни елемент конкурсне документације и уговори о
набавци у тестираном узорку јавних набавки који се извршавају у две буџетске године,
нису садржали одредбу да ће обавезе које доспевају у наредној буџетској години бити
реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој
буџетској години, што није у складу са одредбом члана 7 став 2 Уредбе о критеријумима
за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за
закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више
година.
2.2.4.2 Исказане мере исправљања
Одговорним лицима Специјалне болнице препорупчено је да предузму мере да
модели уговора као обавезни део конкурсне документације и закључени уговори о набавци
добара, услуга и радова, а по којима се расходи извршавају у две буџетске године, садрже
одредбу да ће обавезе које доспевају у наредној буџетској години бити реализоване
највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској
години.
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Специјална болница је у Одазивном извештају навела да ће код наредног
вишегодишњег уговора кроз јавне набавке, у конкурсној документацији код модела
уговора стајати одредба да ће обавезе које доспевају у наредној буџетској години бити
реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој
буџетској години. У периоду од издавања Извештаја о ревизији до доставе Одазивног
извештаја није било нових поступака јавних набавки, на основу којих се преузимају
обавезе по вишегодишњем уговору.
Доказ: модел уговора који садржи наведену одредбу у складу са одредбама члана 7
став 2 Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину
прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода,
захтевају плаћање у више година.
2.2.4.3 Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
3. МИШЉЕЊЕ О ИСКАЗАНИМ МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА
Прегледали смо одазивни извештај, који је поднела Специјална болница за
рехабилитацију „Гамзиградˮ Гамзиградска Бања, Зајечар. Оценили смо да је одазивни
извештај, који је потписало и печатом оверило одговорно лице субјекта ревизије
веродостојан.
Вредновање мера исправљања смо оценили на основу њиховог описа и достављене
документације. Сматрамо да смо добили довољне и одговарајуће доказе да можемо изрећи
мишљење да ли су мере исправљања задовољавајуће.
Оцењујемо, да су мере исправљања, описане у одазивном извештају који је поднела
Специјална болница за рехабилитацију „Гамзиградˮ Гамзиградска Бања, Зајечар,
задовољавајуће.
Генерални државни ревизор
________________________
Др Душко Пејовић
Државна ревизорска институција
Макензијева 41
11000 Београд, Србија
24. март 2021. године
Доставити:
- Специјалној болници за рехабилитацију „Гамзиградˮ Гамзиградска Бања, Зајечар и
- Архиви.
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