РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији правилности пословања Специјалне болнице за психијатријске болести
„Ковин”, Ковин 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 „Ковин“, Ковин:
запосленима који обављају послове
на радним местима са повећаним
ризиком није утврдила посебне
здравствене услове за обављање
тих послова, и у току 2018. године
прековремени рад није
организовала у складу са важећим

део набавки намирница за
исхрану болесника није
извршила у складу са
прописима о јавним
набавкама

увећала је накнаде
члановима Надзорног одбора

Болница је извршила набавку
намирница за исхрану болесника
у износу од 1,2 милиона динара,
без спроведеног поступка јавне
набавке, услед преузимања
обавеза и извршавања расхода
преко вредности уговора
закљученог у спроведеном
поступку јавне набавке.

Болница је исплатила накнаде
члановима Надзорног одбора на
основу акта који није у складу са
прописима о уређивању основица
за обрачун и исплату плата, зарада
и других сталних примања код
корисника јавних средстава. Више
исплаћена средства по овом основу,
износила су 1,4 милиона динара.

прописима

Болница није ангажовала службу
медицине рада за утврђивање
посебних здравствених услова за
обављање послова на радним
местима са повећаним ризиком.
Болница је увела дежурство
запосленима којима је актом о
процени ризика утврђено скраћено
радно време.

ДАТЕ ПРЕПОРУКЕ

3

За уређење области која је била предмет ревизије
дате су четири препоруке које су усмерене на:
 усклађивање процедуре процене ризика на
радним местима и у радној околини са
прописима;
ДАКОП
 увођење контролних поступака којима ће се
обезбедити да се набавке добара и услуга
планирају и спроводе у складу са
прописима;
 усклађивање аката којa уређују висину
накнаде члановима Надзорног одбора, као и
извршавање расхода по овом основу, са
законом.

ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ

1

Одговорна лица Болнице су у поступку ревизије
поступила по датој препоруци и:
ДАТЕ ПРЕПОРУКЕ
ДАК
ОП о раду,
 ускладила интерна акта и уговоре
запослених на пословима са повећаним
ризиком, са актом о процени ризика;

СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ
 Потребно је да органи надлежни за безбедност и здравље на раду у здравственим установама ближе
уреде права и обавезе запослених и послодаваца у установама за психијатријске болести, у којима су
ДАКОП
сва радна места процењена као радна места са повећаним ризиком, а у вези са одредбама члана 65
став 1 Посебног колективног уговора за здравствене установе које се односе на рад запослених жена
за време трудноће и мајки са дететом до три године, на пословима са повећаним ризиком.

