РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији правилности пословања општине Смедеревска Паланка у делу
који се односи на преузимање обавеза изнад одобрених апропријација, спровођење
поступака јавних набавки и расходе за запослене за 2017. годину

ЗАКЉУЧАК
На дан 31.12.2017. године преузете обавезе изнад апропријација одобрених буџетом општине Смедеревска
Паланка износе најмање 1,01 милијарде динара, у 2017. години општина Смедеревска Паланка је преузела
обавезе или извршила исплату за набавку добара, услуга и радова у износу од најмање 105,09 милиона
динара супротно Закону о јавним набавкама и извршила расходе за запослене најмање 20,03 милиона динара
више од дозвољеног износа
(у милионима динара)

1.135

УТВРЂЕНЕ НЕПРАВИЛНОСТИ
Директни и индиректни корисници буџета општине
Смедеревска Палнка су:
- преузели обавезе по рачунима и уговорима више од одобрених
апропријација;
- приликом спровођења поступака јавних набавки затражили
додатни услов без навођења упутства како се он доказује,
закључили уговоре са понуђачем чија је понуда већа од процењене
вредности јавне набавке, закључили уговоре пре истека рока за
подношење захтева за заштиту права, закључили уговор са
понуђачем чија је понуда неблаговремена, неправилно дефинисали
додатне услове и неправилно наводили робни знак, тип и
произвођача добара и извршили набавку добара, услуга и радова
без спроведеног поступка јавне набавке;
- расходе за запослене нису обрачунали и извршили у складу са
прописима: јер су применили неправилне основице и неправилне
коефицијенте, неправилно обрачунали минули рад, неправилно
исплатили прековремени рад, исплатили бонусе поводом
новогодишњих празника, исплатили плате именованим и
запосленим лицима која не испуњавају услове, исплатили
стимулације, исплатили плате запосленима на радним местима која
нису систематизована, неправилно исплатили накнаде трошкова за
превоз на посао и са посла и неправилно исплатили јубиларне
награде.

1.010
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(у милионима динара)

ДАТЕ ПРЕПОРУКЕ
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- Да обавезе преузимају највише до износа
одобрене апропријације;
- Да обавезе преузимају у складу са
одредбама Закона о јавним набавкама;
- Да расходе за запослене обрачунавају и
исплаћују у складу са прописима.

УДЕО НЕПРАВИЛНОСТИ
Извршење буџета

1.046

109%

Укупне неправилности

1.135

ЕФЕКТИ РЕВИЗИЈЕ
- Центар за развој спорта и Народни музеј су утврдили коефицијенте у складу са Уредбом о
коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама;
- Библиотека је свела број запослених на прописани број;
- Културни центар је ускладио називе радних места са Правилником о унутрашњој организацији и
систематизацији.

