РЕЗИМЕ
Извештаја о ревизији правилности пословања Дома здравља „Др Душан Савић Додаˮ
Беочин, у делу који се односи на јавне набавке у 2019. и 2020. години
и расходе за запослене у 2020. години
3

ЗАКЉУЧЦИ И НАЛАЗИ
Дом здравља „Др Душан Савић Додаˮ Беочин:
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ПРИЛИКОМ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПAКА ЈАВНИХ НАБАВКИ НИЈЕ У ПОТПУНОСТИ ПОШТОВАО
ОДРЕДБЕ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЈЕР JE:

Kонкурсном документацијом у два поступка јавне набавке укупне процењене вредности 9,5 милиона
динара одредио додатне услове којима се ограничава конкуренција и нарушава једнакост понуђача.
Процењену вредност јавних набавки у 2019. и 2020. години није одредио на основу испитивања и
истраживања тржишта предмета јавне набавке.
Није за седам поступака објавио на својој интернет страници огласе о јавној набавци.
Није донео интерни акт у складу са важећим Законом о јавним набавкама.
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 РАСХОДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ИЗНОСУ ОД 1,6 МИЛИОНА ДИНАРА КОЈИ НИСУ У СКЛАДУ СА
ПРОПИСИМА ЈЕР ЈЕ:

Уговорима о раду доделио коефицијенте који нису у складу са Уредбом о коефицијентима за обрачун
и исплату плата запослених у јавним службама и извршио расходе по основу стимулације у износу
од 1,6 милиона динара а да није:
- утврдио сразмерно учешће трошкова рада у оствареном приходу и
- за сваки месец обезбедио податке о оствареним приходима и извршеним расходима.
Није донео интерна акта о начину стицања и расподеле прихода које остварује употребом јавних
средстава, за услуге које нису обухваћене уговором са организацијом обавезног здравственог осигурања.
ДАТЕ ПРЕПОРУКЕ
За уређење области која је била предмет ревизије дато је 14 препорука које су усмерене на:
1) измену интерног акта о јавним набавкама у складу са прописима о јавним набавкама;
2) евидентирање свих радњи и аката током планирања поступака јавних набавки;
3) спровођење поступака јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама;
4) утврђивање коефицијената за обрачун и исплату плата у складу са прописима;
5) доношење интерног акта о коришћењу сопствених средстава;
6) увећање плата у складу са прописима којима је уређена наведена област.
ОДАЗИВНИ ИЗВЕШТАЈ
Дом здравља „Др Душан Савић Додаˮ Беочин је у обавези да достави одазивни извештај о отклањању
утврђених неправилности и доказе о поступању по датим препорукама.

