РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији правилности пословања Дома здравља Гроцка, Гроцка у делу који се
односи на јавне набавке у 2019. и 2020. години и расходе за запослене у 2020. години

ЗАКЉУЧЦИ И НАЛАЗИ
Дом здравља Гроцка, Гроцка:
Извршио је расходе по основу увећања
плате запослених у износу од 3,28
милиона динара, а да није утврдио
сразмерно учешће трошкова рада у
оствареном приходу које представља
основ увећања плате запослених.

Није у потпуности поступао у складу са
прописима којима се уређују јавне
набавке јер је:
код шест закључених уговора о јавним
набавкама за 2019. годину повећао обим
предмета набавке у вредностима већим од
прописаних и на тај начин извршио
набавке у износу од 3,08 милиона динара,
без спроведеног поступка јавне набавке.
код три закључена уговора повећао обим
предмета и вредност набавке у износу од
957 хиљада динара без поштовања
прописаног поступка.

ДАТЕ ПРЕПОРУКЕ

19

За уређење области које су биле предмет
ревизије дато је 19 препорука које су усмерене на:
- спровођење поступака јавних набавки у
складу са прописима који уређују област
јавних набавки;
ДАКОП
- спровођење
организационих
мерa
и
активности за праћење извршења уговора о
јавној набавци;
- утврђивање структуре цене услуга које се
пружају на тржишту;
- обрачун и исплату стимулације у складу са
важећим прописима.

закључио уговор о јавној набавци текућих
поправки и одржавања возила у укупној
вредности од 2,34 милиона динара за који
је предвидео додатне услове којима се
ограничава конкуренција и нарушава
једнакост понуђача.
извршио набавку добара и услуга укупне
вредности од 2,49 милиона динара без
спроведеног поступка јавне набавке.
Je за набавке на које се не примењује
закон, обезбедио конкуренцију и набавке
вршио на основу издате наруџбенице
и/или закљученог уговора.

СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ

Скренута је пажња да:
- министар надлежан за послове финансија није у складу са законом датим овлашћењем
ближе уредио начин извештавања о уплати и коришћењу сопствених прихода што
условљава различито поступање и нетранспарентност коришћења сопствених прихода у
здравственим установама,
ДАКОП
- се из формулације одредби члана 12 став 1 Закона о платама у државним органима и јавним
службама изводи закључак да се укупни приходи који нису јавни приходи у смислу Закона
о јавним приходима и јавним расходима, могу расподелити на увећање плата, што није у
складу са економским принципима, јер се за увећање плата може користити само део
прихода који остаје након покрића свих расхода насталих стицањем тих прихода.
-

