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

ЗАКЉУЧЦИ И НАЛАЗИ
I ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Дом здравља „Оџаци“, Оџаци (у даљем тексту: Дом здравља):
1. За одређени број узоркованих јавних набавки, Дом здравља није на прописан начин сачинио конкурсну документацију у делу
дефинисања додатних услова и модела уговора.
2. Дом здравља је повећао обим предмета појединих набавки без поштовања одредби Закона о јавним набавкама.
3. Дом здравља је извршио набавку добара/услуга у износу од 4,2 милиона без спроведеног поступка јавне набавке.
II УВОЂЕЊЕ СКРАЋЕНОГ РАДНОГ ВРЕМЕНА
1. Дом здравља је увео скраћено радно време запосленима на радним местима/пословима супротно прописима којима се уређује
увођење скраћеног радног времена.
III УВЕЋАЊЕ ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИМА
1. Дом здравља је вршио увећање плата из сопствених прихода на начин који није у складу са закљученим колективним уговорима.

СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ
У извештају смо скренули пажњу на следеће:
1. Оснивач Дома здравља (Аутономна покрајина Војводина) није именовао вршиоца дужности директора за период август 2020. године
– фебруар 2021. године, што није у складу са чланом 117 Закона о здравственој заштити, којим је дефинисано да ако управни одбор
здравствене установе не изврши избор кандидата за директора здравствене установе, односно ако оснивач здравствене установе не
именује директора здравствене установе, у складу са одредбама тог закона, као и у случају када дужност директора престане пре истека
мандата, док се не спроведе конкурс за директора, оснивач ће именовати вршиоца дужности директора на период не дужи од шест
месеци, који може имати само један мандат. На тај начин, у поменутом периоду доведено је у питање контролно окружење код субјекта
ревизије.
2. У циљу уједначеног утврђивања радних места са повећаним ризиком, 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 приватној пракси и критеријуме за скраћење времена изложености штетностима
на местима рада са повећаним ризиком у здравственим установама и приватној пракси;
− да завод за медицину рада који оснива Република Србијa, уз сарадњу са потписницима Посебног колективног уговора за
здравствене установе, донесе јединствену методологију за процену послова са повећаним ризиком који се обављају у здравственим
установама у року од 12 месеци од дана закључивања Посебног колективног уговора за здравствене установе.
3. Министар финансија, у складу са својим овлашћењем из члана 47 став 5 Закона о изменама и допунама закона о буџетском систему
(„Сл. гласник РС“, бр. 93/2012), није ближе уредио начин извештавања о уплати и коришћењу сопствених прихода што условљава
различито поступање и нетранспарентност коришћења сопствених прихода у здравственим установама.

МЕРЕ ПРЕДУЗЕТЕ У ПОСТУПКУ РЕВИЗИЈЕ
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1. Дом здравља је објавио Правилник о набавкама у Дому здравља Оџаци број 12/21 од 12. јануара 2021. године на својој
интернет страници (http://www.dzodzaci.org.rs/dokumenti.htm).
2. Увидом у Портал јавних набавки за јавне набавке покренуте у току поступка ревизије, утврђено је да је Дом здравља објавио јавни
позив и одлуку о додели уговора.

ДАТЕ ПРЕПОРУКЕ

20

За уређење области која су биле предмет ревизије дато је 20 препорука које су усмерене на то да се:
- послови јавних набавки обављају у складу са прописима којима се уређују јавне набавке;
- увођење скраћеног радног времена врши у складу са прописима;
- за сваки месец утврде износ расхода извршених за пружање услуга чијом су продајом остварени приходи на тржишту, као и
сразмерно учешће трошкова рада у овим приходима и на тај начин обезбеде услове за утврђивање висине прихода из којих се могу
издвојити средства за увећање плате запослених и да увећање плате запосленима врше у складу са општим актом послодавца.

