РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији правилности пословања Центра за социјални рад Града Зрењанина, Зрењанин
у делу који се односи на једнократну новчану помоћ од 1. јануара до 31. децембра 2021. године и набавке
добара, услуга и радова у периоду од 1. јануара 2020. године до 31. децембра 2021. године

ЗАКЉУЧЦИ И НАЛАЗИ
Центар за социјални рад Града Зрењанина, Зрењанин (у даљем тексту:
Центар) у делу који се односи на једнократну новчану помоћ:

у 2021. години је извршио расходе за исплату по основу права на једнократну
новчану помоћ у износу од 679 хиљада динара који нису у складу са Одлуком о
правима и услугама у социјалној заштити Града Зрењанина.
У делу набавки добара, услуга и радова као предмета ревизије:

Центар није Правилником о ближем уређивању поступка јавне набавке уредио
сва питања која чине садржај акта прописаног Законом о јавним набавкама.
Центар је утврдио процењену вредност јавних набавки добара и услуга и на
основу истраживања тржишта предмета јавне набавке.

ДАТЕ ПРЕПОРУКЕ
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За уређење области која су биле предмет
ревизије дато је седам препорука које су
усмерене на то да:
- у досијеима корисника буду садржани докази
о испуњености услова за остваривање права на
једнократну новчану помоћ прописани актом
Града Зрењанина којима је уређена област
социјалне заштите;
- да се једнократна ночана помоћ за
задовољење основних животних потреба за
набавку огрева исплаћује највише до износа
прописаног актом Града Зрењанина којима је
уређена област социјалне заштите;
- спровођење послова набавки у складу са
прописима којима се уређују јавне набавке.

За одређени број узоркованих јавних набавки, Центар није на прописан начин
сачинио конкурсну документацију у делу дефинисања модела уговора.
Центар је спроводио поступке набавки на које се не примењују одредбе Закона о
јавним набавкама у потпуности у складу са интерним актом.

СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ
1.1 Сагласно одредби члана 110 став 5 Закона о социјалној заштити и одредбама члана 66 став 3 Закона о локалној самоуправи а у вези
са чланом 32 став 1 тачка 6) истог закона, потребно је да скупштине јединица локалне самоуправе, општим актом којим се уређује
област социјалне заштите, у потпуности ближе уреде социјално-економске услове за остваривање права на једнократну новчану
помоћ, посебно у делу врсте прихода који се узимају у обзир и прихода који се не узимају у обзир приликом утврђивања стања
социјалне потребе, као и поступак остваривања права на једнократну новчану помоћ. У том смислу, потребно је прописати обрасце
захтева за остваривање права и налаза и мишљења стручног радника у коме је садржано чињенично стање утврђено у поступку и
образложено мишљење у погледу оцене испуњености услова за остваривања права на једнократну новчану помоћ и увећање тог
износа, као и предлога у погледу висине једнократне новчане помоћи у сваком појединачном случају. Општим актом којим се уређује
област социјалне заштите, потребно је да јединице локалне самоуправе ближе уреде и начин исплате по основу оствареног права на
једнократну новчану помоћ као личног материјалног (имовинског) права.
1.2 Одредбама чл. 6 и 51 Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити Града Зрењанина уређено је да предлог правилника којим
ће бити дефинисани критеријуми за остваривање права на мере материјалне подршке, надлежност и поступак за остваривање права и
друга питања од значаја за обезбеђивање права израђује надлежно одељење Градске управе уз сагласност Градског већа. Овакве
одредбе у општим актима јединица локалне самоуправе нису у складу са чланом 66 став 3 Закона о локалној самоуправи а у вези са
чланом 32 став 1 тачка 6), којима је прописано да скупштина града доноси прописе и друге опште акте. Постојање оваквих одредаба у
општим актима којима се уређује социјална заштита на нивоу јединица локалне самоуправе, потврда су да у општим актима локалних
власти нису уређена сва питања како је то прописано одредбом члана 110 став 5 Закона о социјалној заштити.
1.3 У општим актима јединица локалних самоуправа којима се уређује област социјалне заштите, потребно је јасно прописати правну
природу права на увећање износа једнократне новчане помоћи, у том смислу да ли се то право прописује као самостално право и
облик материјалне подршке или се прописује као право које се остварује уз претходно испуњење социјално-економских услова за
остваривање права на једнократну новчану помоћ у случајевима као што су елементарна непогода, пожар, тежа болест и сл.

