РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији правилности пословања Здравственог центра Зајечар за 2018. годину 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 накнада за рад члановима
управног и надзорног одбора

ЗАКЉУЧЦИ И НАЛАЗИ
Здравствени центар Зајечар:
Запосленима који обављају
послове на радним местима
са повећаним ризиком није
организовао радно време у
складу са прописима

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

Није исплаћивао накнаде за
рад члановима Управног и
Надзорног одбора

Здравствени центар Зајечар је
извршио набавку намирница за
исхрану болесника најмање у износу
од 5,6 милиона динара без
спроведеног поступка јавне набавке.

На седници Управног одбора
Здравственог центра одржаној
2017.
године,
донета
је
једногласна
одлука
да
се
члановима Управног одбора не
исплаћује
накнада
за
рад.
Надзорном одбору се није
исплаћивала накнада за рад у 2018.
години, али ниједним актом то
није одлучено.

У Здравственом центру није
ниједним актом уведено скраћено
радно време.
Запослени на радним местима са
повећаним ризиком радили су
скраћено радно време без
претходно извршене стручне
анализе службе медицине рада.
Здравствени центар уводио је
дежурство запосленима који су
радили скраћено радно време и
по том основу је остварено
најмање 2.551 час дежурства.

ДАТЕ ПРЕПОРУКЕ
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За уређење области која је била предмет ревизије дато је 8 препорука које су
усмерене на:
ДАКОП
➢ усклађивање интерних аката у делу који се односи на радно време
запослених и организацију рада у складу са прописима и
➢ увођење контролних поступака којима ће се обезбедити да се
набавке добара и услуга планирају и спроводе у складу са
прописима.

СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ
➢ Здравствени центар није омогућио лицу које обавља послове јавне набавке да у року од три месеца
од дана заснивања радног односа, односно од дана када је стекао услове, полаже стручни испит за
ДАКОП
службеника за јавне набавке.
➢ Здравствени центар није имао писану процедуру о припреми и дистрибуцији хране.
➢ Надзорни одбор Здравственог центра није током целе 2018. године имао прописан број чланова у
складу са одредбама члана 139 Закона о здравственој заштити, јер је у периоду јул – август имао
четири члана, а у периоду август – децембар три члана.

