РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији правилности пословања Специјалне болнице за рехабилитацију
„Рибарска бања“ Крушевац у делу који се односи на увећање плата запослених
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
Специјална болница за рехабилитацију „Рибарска бања“ Крушевац (у даљем тексту Специјална болница):
Извршила je расходе по основу увећања плате
Извршила je набавку добара и услуга у износу
запослених у износу од 49,92 милиона динара, а да није
од 16,98 милиона динара супротно Закону о
утврдила структуру цене здравствених и других услуга
јавним набавкама
које пружа уз наплату, односно није утврдила сразмерно
учешће трошкова рада у оствареном приходу које
представља основ увећањa плате запослених

Извршила је расходе по основу увећања плате запослених у
износу од 49,92 милиона динара, а да није утврдила сразмерно
учешће трошкова рада у оствареном приходу.
Исплатила је стимулацију запосленима за време породиљског
одсуства у износу од 309 хиљада динара, што није у складу са
чланом 12 Законом о платама у државним органима и јавним
службама.

Није обавештавала репрезентативни синдикат на месечном
нивоу о оствареним приходима и извршеним расходима за
исплату стимулације.

ДАТЕ ПРЕПОРУКЕ
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За уређење области која је била предмет ревизије дато је 10
препорука које су усмерене на:
1) утврђивање структуре цене услуга које се пружају на
тржишту;
2) обрачун и исплату стимулације у складу са важећим
прописима;
3) документовање спроведеног истраживања тржишта у време
покретања поступка јавне набавке;
4) спровођење поступка јавне набавке у складу са прописима који
уређују ову област;
5) преузимање обавеза путем писаног уговора или издате
наруџбенице и
6) уређивање поступака набавки на које се Закон о јавним
набавкама не примењује.

Извршила је набавку добара и услуга у износу од 8,65
милиона динара преко уговореног износа, односно без
спроведеног поступка јавне набавке.
Извршила набавку у износу од 7,29 милиона динара
за услуге фиксне и мобилне телефоније без
спроведеног поступка јавне набавке.
поступка јавне набавкe;
Закључила анекс уговора за партију 6 - Свеже воће и
поврће и увећала вредност првобитно закљученог
уговора за 32%, односно 1,04 милиона динара
супротно члану 115 Закона о јавним набавкама.
Није документовала да је процењену вредност јавних
набавки одредила на основу истраживања тржишта
предмета набавки.

Извршила набавку добара и услуга у току 2018. и
2019. године у укупном износу од 35,38 милиона
динара на које се Закон о јавним набавкама не
примењује, а да није закључила писани уговор,
односно издала наруџбеницу

СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ
➢

➢

Скренули смо пажњу да:
* је одредбама члана 95 став 2 Закона о здравственој заштити прописано да специјална болница која у обављању
здравствене делатности користи природни фактор лечења може пружати и услуге из туризма, у складу са прописима који
уређују област туризма, али да одредбама Закона о јавним службама, Закона о здравственој заштити, као и другим
прописима није уређено право на расподелу добити, односно обавеза покрића губитака који настану из туристичке
делатности специјалне болнице;
* министар финансија, у складу са својим овлашћењем из члана 47 став 5 Закона о изменама и допунама закона о
буџетском систему ("Сл. Гласник РС", бр. 93/2012), није ближе уредио начин извештавања о уплати и коришћењу
сопствених прихода што условљава различито поступање и нетранспарентност коришћења сопствених прихода у
здравственим установама;
* се из формулације одредби члана 12 ст. 1 и 2 Закона о платама у државним органима и јавним службама изводи
закључак да се укупни приходи који нису јавни приходи у смислу Закона о јавним приходима и јавним расходима могу
расподелити на увећање плата, што није у складу са економским принципима, јер се за увећање плата може користити само
део прихода који остаје након покрића свих расхода насталих стицањем тих прихода.

