РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији правилности пословања Специјалне болнице за психијатријске болести
„Др Славољуб Бакаловић”, Вршац у 2018. години у делу који се односи на увођење
скраћеног радног времена за послове на радним местима са повећаним ризиком, набавку
оброка и намирница намењених за исхрану болесника у стационарним здравственим
установама и обрачун и исплату накнадe за рад члановима управног и надзорног одбора

ЗАКЉУЧЦИ И НАЛАЗИ
Специјална болница за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић”, Вршац:
Није организовала радно
време у складу са прописима
запосленима који обављају
послове на радним местима
са повећаним ризиком

Вршила је набавке намирница
за исхрану болесника које нису
у складу са прописима о
јавним набавкама

Болница је закључила уговоре о
раду на пуно радно време са
запосленима којима је Актом о
процени ризика утврђено
скраћено радно време

Болница је извршилa набавку
намирница за исхрану болесника у
износу од 6,3 милиона динара без
спроведеног поступка јавне набавке

Болница је уводила дежурство
запосленима којима је Актом о
процени ризика утврђено
скраћено радно време

Болница није утврдила процењену
вредност јавне набавке на основу
истраживања тржишта предмета јавне
набавке које укључује проверу цене у
време покретања поступка

Увећала је накнаде
члановима Управног и
Надзорног одбора

Управни одбор Болнице је донео
акта на основу којих је увећана
накнада члановима Управног и
Надзорног одбора. Више извршени
расходи по овом основу износили
су 835 хиљада динара
Управни одбор Болнице није током
целе године имао прописани број
чланова у складу са Законом о
здравственој заштити

ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ
ДАТЕ ПРЕПОРУКЕ
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За уређење области која је била предмет
ревизије дате су две препоруке које су
усмерене на:
ДАКОП
 организацију рада у складу са прописима;
 усклађивање појединачних аката којима је
уређена висина накнаде члановима
управног и надзорног одбора са законом.

Одговорна лица Болнице су у поступку ревизије
поступила по датим препорукама и:
 ускладила интерна акта и уговоре о раду,
запослених на пословима са повећаним
ризиком, са актом о процени ризика;
 упутила запослене који раде на пословима са
ДАТЕ ПРЕПОРУКЕ
повећаним
ризиком на прописане лекарске
ДАК
ОП о томе;
прегледе и успоставила евиденцију
 увела контролне поступке који ће обезбедити:
- да се набавке добара и услуга планирају и
спроводе у складу са прописима;
- да се процењена вредност јавне набавке
заснива на спроведеном испитивању,
односно истраживању тржишта

СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ
 Потребно је да потписници Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач
Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе уреде начин радног
ангажовања запосленим мајкама са дететом до три године које раде на пословима са повећаним
ДАКОП
ризиком.
 Болница није користила земљиште, које јој је дато на коришћење без накнаде, за обављање делатности
у оквиру своје надлежности (у области социјалног рада на рехабилитацији пацијената, радној терапији,
у организовању производње хране за исхрану пацијената итд.).

