РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији правилности пословања Општине Параћин за 2018. годину у делу који се односи на преузимање обавеза
изнад одобрених апропријација, спровођење поступака јавних набавки и расходе за запослене

Закључци
Индиректни корисници буџета општине
Параћин су на дан 31.12.2018. године
извршили расходе и издатке и преузели
обавезе изнад одобрених апропријација у
износу од најмање 1,1 милион динара

Општина Параћин је преузела обавезе или
извршила исплату за набавку добара,
услуга и радова у износу од 46,5 милиона
динара у којима су утврђене поједине
материјално значајне неправилности које
нису у складу са Законом о јавним
набавкама

Плате, додаци, накнаде запосленим,
изабраним, именованим и постављеним
лицима и социјални доприноси исплаћени
су у вишем износу од 2 милиона динара од
прописаног

Налази
Индиректни корисници буџетских средстава општине Параћин су на дан 31.12.2018. године преузели веће
обавезе у односу на одобрене апропријације из извора 01 у износу од 210 хиљада динара.
Индиректни корисници буџетских средстава општине Параћин су на дан 31.12.2018. године преузели веће
обавезе у односу на одобрене апропријације из осталих извора у износу од 800 хиљадa динара.
Индиректни корисници буџетских средстава општине Параћин су на дан 31.12.2018. године извршили
расходе у већем износу од одобрене апропријације из осталих извора у износу од 94 хиљаде динара.
Директни и индиректни корисници буџета општине Параћин су у 2018. години преузели обавезе и извршили
расходе у износу од најмање 6.736 хиљада динара без спроведеног поступка јавне набавке.
Директни и индиректни корисници буџета општине Параћин су у 2018. години закључили, односно,
извршили уговоре у износу од 39.830 хиљада динара у којима су утврђене поједине материјално значајне
неправилности које нису у складу са Законом о јавним набавкама (затражени су додатни услови у погледу
кадровског капацитета, који нису у директној вези са предметом јавне набавке; Конкурсна документација се
не припрема јасно и прецизно како би понуђачи могли да сачине прихватљиву понуду; Спроведени су
поступци јавних набавки који нису били планирани Планом набавки; Нису спроведени одговарајући
поступци јавних набавки с обзиром на предмет набавки; Акти донети у поступку се не објављују и нe доносе
се у прописаним роковима).
Директни и индиректни корисници буџетских средстава општине Параћин су извршили исплату плата,
додатака и накнада запосленима и социјалне доприносе на терет послодавца у износу од 1.582 хиљаде
динара, што није у складу са законским прописима и то по основу примене неправилно утврђених и
увећаних коефицијената, доделе коефицијената запосленима који не испуњавају услове, примене неисправне
основице, исплате додатка именованом лицу, неправилног обрачуна минулог рада и осталих додатака на
плату, неправилно обрачунатог годишњег одмора, неправилног обрачуна накнаде штете за неискоришћени
годишњи одмор и без евиденције присуства на раду.
Индиректни корисници буџетских средстава општине Параћин су у 2018. години исплатили 58 хиљада
динара за социјална давања запосленима што није у складу са законским прописима
Индиректни корисници буџетских средстава општине Параћин су у 2018. години исплатили 411 хиљада
динара за јубиларне награде запосленима што није у складу са позитивним законским прописима
У Дому омладине Параћин је именован в.д. директора који није испуњавао услове.
Туристичка организација општине Параћин запосленима чија је основна плата нижа од минималне зараде,
није исплатила Законом прописану минималну зараду.
ПУ „Бамби“ Параћин је запослила 18 лица на одређено време без спроведеног конкурса.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава општине Параћин (осим ПУ Бамби) обрачун
накнаде за годишњи одмор, државне и верске празнике нису вршили као просек плате у претходних 12
месеци већ као да је запослени радио.

Предузете мере у поступку ревизије
⁕ Индиректни корисници СРЦ "7. Јули" и ПУ "Бамби" ускладили су коефицијенте са законским
прописима;
⁕ Стављена је ван снаге Одлука УО којом је додељен додатак на коефицијент директорки ПУ "Бамби"
⁕ Накнаде за минули рад, годишњи одмор, државне и верске празнике и боловања код директних корисника
обрачунавају се и исплаћују у складу са законским прописима;
⁕ Индиректни корисници буџетских средстава су увели евиденцију присуства запослених на раду;
⁕ ПУ "Бамби" је расписао конкурс за пријем запослених на одређено време;
⁕ СРЦ "Јединство" у 2019. години користи исправну основицу за обрачун плата;
⁕ Туристичка организација не врши исплату зарада запосленима испод минималне.

Број датих препорука:
Препоручили смо одговорним лицима општине Параћин да:
- расходе и издатке извршавају и да обавезе преузимају највише до износа одобрене апропријације;
- набавку услуга, добара и радова врше по спроведеном поступку јавне набавке;
- планирање и спровођење поступака јавних набавки врше у складу са одредбама Закона о јавним набавкама ;
-обрачун и исплату плата врше на основу коефицијената прописаним подзаконским актима (Уредбама) и не увећавају плату супротно законским
прописима; обрачун и исплату плата врше на основу прописане основице; звања и коефицијенте за обрачун и исплату плата запосле нима
додељују у складу са степеном стручне спреме и годинама радног искуства (законским прописима); обрачун и исплату додатка по о снову
минулог рада и осталих додатака, накнада за годишњи одмор, државни празник и по основу привремене спречености за рад услед болести врше у
складу са законским прописима; именовање директора врше у складу са законским прописима и интерним актима уз спровођење
конкурса;спроводе конкурсе приликом пријема запослених у радни однос; уредно воде евиденцију присутности запослених на раду; обрачун и
исплату накнаде штете за неискоришћени годишњи одмор исплаћују сразмерно броју дана неискоришћеног годишњег одмора уз правилан
обрачун исте и запосленима не исплаћују плату нижу од минималне зараде;
- исплату боловања, накнаде плате за време породиљског одсуства и солидарних помоћи врше у складу са прописима;
- обрачун и исплату јубиларних награда врше у складу са законским прописима;
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Општина Параћин је
у обавези да у року
од 90 дана достави
одазивни извештај о
отклањању
утврђених
неправилности и
доказе о поступању
по датим
препорукама

