РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији правилности пословања Центра за социјални рад „Солидарност”
Панчево, Панчево у делу који се односи на једнократну новчану помоћ која се финансира из
средстава јединица локалне самоуправе у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2019. године и
јавне набавке у периоду од 1. јануара 2018. године до 31. децембра 2019. године

ЗАКЉУЧЦИ И НАЛАЗИ
Центар за социјални рад „Солидарност“ Панчево:
Центар је у 2019. години друге облике
социјалне помоћи пружао доношењем
решења о признавању права на
једнократну помоћ, а део решења донео је
на основу непотпуне и неодговарајуће
документације.

Центар је, на основу решења о признавању права на
једнократну новчану помоћ, извршио расходе за друге облике
социјалне помоћи у износу од 1.444 хиљаде динара и
одобравао смештај у прихватилишту за одрасла и старија лица
дужи од годину дана.
Центар је део решења којима су призната права на једнократну
новчану помоћ у 2019. години донео на основу непотпуне и
неодговарајуће документације.
Центар није ускладио свој финансијски план са одобреним
апропријацијама и није подносио захтеве органу управе
надлежном за финансије за отварање, односно повећање
одговарајуће апропријације за извршавање расхода и издатака
из извора финансирања – текући трансфери осталим нивоима
власт.

Центар је у 2018. и 2019. години део
добара набављао без поступка јавних
набавки, а део поступака није спровео у
складу са важећим Законом о јавним
набавкама.

Центар је преузео обавезе
и извршио набавке у
вредности од најмање
4.746 хиљада динара без
претходно
спроведених
поступака јавних набавки.
Центар није спроводио
одређене поступке јавних
набавки у
складу
са
прописима
којима
су
уређене јавне набавке.

Центар
није
сачувао
доказе о обезбеђивању
конкуренције за набавке на
које
се
Закон
не
примењује.
Центар није прикупљао и
евидентирао податке о
поступцима
јавних
набавки и Управи за јавне
набавке није достављао
тромесечне извештаје.

Центар није документовао да је процењену вредност
јавних набавки одредио на основу истраживања тржишта.
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ДАТЕ ПРЕПОРУКЕ
За уређење области које су биле предмет ревизије дато
је дванаест препорука усмерених на:
 доношење решења у складу са правом које се
признаје и признавање права на основу потпуне и
одговарајуће документације;
 спровођење поступака јавних набавки у складу са
Законом о јавним набавкама;
 документовање спроведеног истраживања тржишта
у време покретања поступка;
 извршење расхода на основу обавеза преузетих
писаним уговором.

ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ
Одговорна лица Центра су у поступку ревизије
поступила по датим препорука и:
 ускладила начин признавања и исплате
накнаде за издржавање лица на смештају
(корисника), накнаде за рад хранитеља и
џепарца у складу са прописима.
 донела финансијски план за 2020. годину у
складу са одобреним апропријацијама у
буџету града и поднела захтев за отварање,
односно
повећање
одговарајућих
апропријација.

СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ
Потребно је да Скупштина Града предузме активности из своје надлежности како би обезбедила да прописе и друге
опште акте Града доноси надлежни орган у складу са Законом.

