РЕЗИМЕ
Извештаја о ревизији правилности пословања Дома здравља „Др Драга Љочићˮ Шабац,
у делу који се односи на јавне набавке у 2019. и 2020. години
и расходе за запослене у 2020. години
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ЗАКЉУЧЦИ И НАЛАЗИ
Дом здравља „Др Драга Љочићˮ Шабац :
ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Правилником о ближем уређивању поступка јавне набавке није уредио начин планирања и спровођења
поступака набавки друштвених и других посебних услуга.
Процењену вредност јавних набавки у 2019. и 2020. години није одредио на основу испитивања,
истраживања тржишта предмета јавне набавке.
Није на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа објавио огласе о јавној набавци
деривата нафте у 2019. и 2020. години укупне процењене вредности 18 милиона динара (без ПДВ-а).
Конкурсном документацијом у поступку јавне набавке текућих поправки и одржавања зграда и објеката за
2020. годину процењене вредности 2,4 милиона динара (без ПДВ-а) одредио je додатне услове којима се
ограничава конкуренција и нарушава једнакост понуђача.
Конкурсном документацијом као додатни услов за учешће у поступку јавне набавке утврдио je обавезу која се
тиче поштовања важећих прописа о заштити на раду, а која произилази из обавезних услова за учешће.
Модели уговора у конкурсној документацији не садрже прописане одредбе које се односе на извршење уговора
у две буџетске године.
УВЕЋАЊЕ ПЛАТА ПО ОСНОВУ

СТИМУЛАЦИЈЕ

Извршио је расходе по основу увећања плате у износу од 1,98 милиона динара а да није:
- утврдио структуру цене здравствених и других услуга које пружа уз наплату,
- утврдио сразмерно учешће трошкова рада у оствареном приходу које представља основ увећања плата
запослених и
- за сваки месец обезбедио податке о оствареним сопственим приходима и извршеним расходима и о томе
обавестио репрезентативни синдикат.

ДАТЕ ПРЕПОРУКЕ
За уређење области која је била предмет ревизије дато је 11 препорука које су усмерене на:
1) допуну акта којим се уређује начин планирања и спровођења поступака набавки у делу набавке
друштвених и других посебних услуга;
2) евидентирање свих радњи и аката током планирања поступака јавних набавки;
3) оглашавање у поступцима јавних набавки на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа;
4) спровођење поступака јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама;
5) утврђивање прихода, расхода и учешћа трошкова рада у оствареном сопственом приходу и увећање плата
у складу са прописима који уређују ову област.
ОДАЗИВНИ ИЗВЕШТАЈ
Дом здравља „Др Драга Љочићˮ Шабац је у обавези да достави одазивни извештај о отклањању утврђених
неправилности и доказе о поступању по датим препорукама.

