РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији правилности пословања Центра за социјални рад Смедерево,
Смедерево 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 Смедерево
Није имао од стране јединице локалне
самоуправе ближе прописане услове за
остваривање права на једнократну
новчану помоћ

Није поступио у складу са прописима
којима се уређују јавне набавке

Одлуком о правима социјалне заштите у граду
Смедереву, нити другим општим актом, нису
ближе прописани услови за остваривање права
на једнократну новчану помоћ.

Извршио је набавку добара и радова у износу од
1,22 милиона динара, без спроведеног поступка
јавне набавке, а да нису постојали разлози за
изузеће од примене Закона о јавним набавкама.

Приликом одлучивања о праву на
једнократну новчану помоћ извршио је
расходе који нису у складу са Законом о
социјалној заштити

Није документовао да је процењену вредност
јавних набавки одредио на основу истраживања
тржишта предмета набавки.

Центар је у 2019. години на основу решења о
признавању права на једнократну новчану
помоћ извршио расходе у износу од 1,51
милиона динара, који нису у складу са чланом
110 Закона о социјалној заштити.

Није обезбедио да модели уговора, као
обавезни елемент конкурсне документације и
закључени уговори о набавци електричне
енергије садрже одредбу да ће обавезе које
доспевају у наредној буџетској години бити
реализоване највише до износа средстава која
ће им за ту намену бити одобрена у тој
буџетској години.

ДАТЕ ПРЕПОРУКЕ
За уређење области које су биле предмет ревизије дато је шест препорука које су усмерене на:
➢ покретање иницијативе у циљу усаглашавања Одлуке о правима социјалне заштите у
граду Смедереву са одредбама Закона о социјалној заштити у делу доношења посебног
општег акта и ближег уређивања услова за остваривање права на једнократну новчану
помоћ;
➢ доношења решења о једнократној новчаној помоћи у складу са Законом о социјалној
заштити и Одлуком о правима социјалне заштите у граду Смедереву;
➢ евидентирање свих радњи и аката током планирања поступака јавних набавки;
➢ увођење контролних поступака којима ће се обезбедити да се набавке добара, услуга и
радова планирају и спроводе у складу са прописима којима се уређују јавне набавке.

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

