РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији правилности пословања Специјалне болнице за рехабилитацију
„Буковичка бања“ Аранђеловац, Аранђеловац 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
Специјалнa болницa за рехабилитацију „Буковичка бања“ Аранђеловац
Није донела интерни акт којим би уредила
стицање и располагање сопственим приходима
као и елементе за обрачун исплата увећања плата
запослених

Преузела је обавезе и извршила набавку најмање
у износу од 51,11 милиона динара спровођењем
набавки супротно одредбама Закона о јавним
набавкама

Специјална болница током 2019. године није вршила
увећање плата запослених.

Управни одбор Специјалне болнице није усвојио интерни
акт о ближем уређењу поступка јавне набавке.

ДАТЕ ПРЕПОРУКЕ

12

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


Усвајање интерних аката у вези са стицањем и
располагањем сопственим приходима и увећањем
плата запослених у складу са прописима;



Утврђивање структуре трошкова који чине цену
услуга које се пружају на тржишту;

ДАКОП


Усвајање интерних аката којим би се ближе уредио
поступак јавних набавки;



Одређивање процењене вредности јавних набавки
на објективан и систематичан начин;



Спровођење и извршење поступака јавних набавки
у складу са Законом о јавним набавкама.

Приликом доношења плана јавних набавки за 2018. и
2019. годину, није спровела испитивање и истраживање
тржишта на објективан и систематичан начин.

Преузела је обавезе и извршила набавку услуга осигурања
и чишћења у износу од 1,9 милиона динара без
спроведеног поступка јавне набавке.
Доделила је уговор о набавци радова у вредности од 40
милиона динара на основу неприхватљиве понуде.
Извршила је расходе у износу од 9,21 милион динара за
радове који нису били изведени у моменту плаћања.
Спровела је поступак који није обликовала по партијама и
сачинила је конкурсну документацију којом је одредила
услове који дискриминишу понуђаче и који нису у
логичкој вези са предметом јавне набавке.

СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ


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 није ближе уредио начин извештавања о уплати и коришћењу сопствених прихода што



Из формулације одредби члана 12 ст. 1 и 2 Закона о платама у државним органима и јавним службама изводи се
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.

ДАКОП
условљава различито поступање и нетранспарентност коришћења сопствених прихода у здравственим установама;

ОДАЗИВНИ ИЗВЕШТАЈ
Специјалнa болницa за рехабилитацију „Буковичка бања“ Аранђеловац је у обавези да достави одазивни извештај о
отклањању утврђених неправилности и доказе о поступању по датим препорукама.

