РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији правилности пословања Центра за социјални рад „Ужице“, Ужице у делу
који се односи на једнократну новчану помоћ која се финансира из средстава јединица локалне
самоуправе 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 „УЖИЦЕ“
Признавао је право на једнократну новчану
помоћ без мишљења стручног тима у писаној
форми и износа који се одобрава и на тај начин
исплатио најмање 188 хиљада динара

Преузео је обавезе и извршио набавку најмање у
износу од 13,9 милиона динара спровођењем
набавки супротно одредбама Закона о јавним
набавкама

Центар током 2019. године није имао прописане ближе
услове, поступак и начин одлучивања приликом
остваривања права на једнократну новчану помоћ.

Центар није објавио План набавки за 2018. годину и није
сачињавао записнике о истраживању тржишта. Закључио
је уговор о набавци радова без уговореног рока и уговоре
који се извршавају у две буџетске године без садржане
одредбе о разграничењу расхода.

Центар је доносио решења о признавању права на
једнократну новчану помоћ без мишљења стручног тима у
писаној форми и износа који се одобрава.

Центар није ускладио свој финансијски план са одобреним
апропријацијама.

ДАТЕ ПРЕПОРУКЕ
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За уређење области која је била предмет ревизије дато
је 12 препорука које су усмерене на:


покретање иницијативе за измену прописа;



доношење решења на основу писмено датог
мишљења;



усклађивање финансијског плана са одобреним
апропријацијама;

ДАКОП
 спровођење поступака јавних набавки у складу
са Законом о јавним набавкама;

Центар је преузео обавезе и извршио расходе за
електричну енергију и мобилну телефонију у износу од
2,1 милион динара без спроведеног поступка јавне
набавке.
Центар је закључио Уговор о извођењу радова вредности
9,9 милиона динара без ПДВ-а у отвореном поступку јавне
набавке за који није објавио огласе у Службеном гласнику
Републике Србије и бази прописа. Преузете обавезе и
извршени расходи по овом Уговору износе 11,8 милиона
динара, од чега се најмање 1,1 милион динара односи на
радове који никада нису изведени а 8,2 милиона динара на
радове који нису били изведени у моменту плаћања.

СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ
Скупштина Града Ужица није посебним општим актом
ближе уредила поступак за остваривање права на
једнократну новчану помоћ.



документовање спроведеног истраживања
тржишта у време покретања поступка;



преузимање обавеза и извршење расхода у
складу са закљученим уговорима;

Одредбом чл. 58 и 59 Одлуке, као вид једнократне
новчане помоћи установљено је право на добровољно
ДАКОП
радно ангажовање које по својој природи не представља
једнократну новчану помоћ и као такво није прописано
одредбом члана 110 Закона о социјалној заштити.

 коришћење свих уговорених правних средстава
ради заштите својих интереса и спречавања
настанка материјалне штете.

Одредбом члана 58 Одлуке прописан је максимални
годишњи износ једнократне помоћи који није у складу
са законом прописаним износом.

ОДАЗИВНИ ИЗВЕШТАЈ
Центар за социјални рад „Ужице“ је у обавези да достави одазивни извештај о отклањању утврђених неправилности и
доказе о поступању по датим препорукама.

