РЕЗИМЕ

Извештај о ревизији правилности пословања Дома здравља „Шид“, Шид у делу који се односи
јавне набавке у 2019. и 2020. години и расходе за запослене у 2020. години

ЗАКЉУЧЦИ И НАЛАЗИ
Дом здравља „Шид“, Шид:
Извршио је расходе по основу увећања плате
запослених у износу од 2,1 милион динара, а да
није утврдио сразмерно учешће трошкова рада
у оствареном приходу као основ за увећања
плате.

Увео је скраћено радно време запосленима на
радним местима/пословима за која Актом о
процени ризика није утврђено да су радна места
са повећаним ризиком.

Није у потпуности поступао у складу са
прописима којима се уређују јавне
набавке јер:

Набавио је добра и услуге
укупне вредности од 7,5
милиона
динара
без
спроведеног
поступка
јавне набавке.

Није обезбедио
конкуренцију за поједине
набавке на које се Закон не
примењује.

Повећавао
је
обим
предмета
набавке
без
поштовања
прописаног
поступка најмање у износу
од 2,4 милиона динара.

Конкурсну документацију
није
у
потпуности
састављао на прописани
начин

Поступак оглашавања и извештавања није у потпуности
спроводио у складу са Законом о јавним набавкама

ДАТЕ ПРЕПОРУКЕ
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За уређење области које су биле предмет ревизије дато је
осамнаест препорука усмерених на:
 спровођење поступака јавних набавки у складу са
законом у погледу садржине одлука, рокова,
садржине конкурсне документације, повећања обима
предмета јавне набавке;
 усклађивање интерног акта којим се ближе уређују
јавне набавке са важећим
Законом о јавним
набавкама,
 увећање плате у складу са законом, колективним
уговором и интерним актима,
 усклађивање интерних аката са прописима који
уређују скраћено радно време.

ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ
Одговорна лица Дома здравља су у поступку
ревизије поступила по датим препорука и:
 објавила План јавних набавки за 2020. годину
на својој интернет страници, и
 објавила на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници одлуку о обустави
поступка јавне набавке и обавештење о
обустави поступка јавне набавке.

СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ
Потребно је да Завод за медицину рада који оснива Република Србијa без одлагања предложи критеријуме за утврђивање
радних места са повећаним ризиком у здравственим установама и у сарадњи са потписницима Посебног колективног
уговора донесе јединствену методологију за процену послова са повећаним ризиком који се обављају у здравственим
установама.

