РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији правилности пословања Специјалне болнице за рехабилитацију
„Русанда“ Меленци, 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 „Русанда“, Меленци:
je донела општи акт
послодавца којим су
уређени елементи за
увећање плате, али
није утврдила висину
прихода који се могу
користити за
остваривање права на
увећање плата
запослених

није поштовала поједине мере за
спречавање корупције и услове
за покретање поступка јавне
набавке прописане Законом о
јавним набавкама

у 2018. и 2019. години није имала
акт о јавним набавкама

у 2019. години није имала службеника
за јавне набавке
Специјална болница
није вршила увећање
плата запослених у
2019. години из прихода
остварених пружањем
услуга ван обавезног
здравственог осигурања

ДАТЕ ПРЕПОРУКЕ

у најмање 9 спроведених поступака
јавних набавки, за чланове комисије
за јавне набавке именовала лица која
нису запослена код наручиоца и која
немају одговарајуће стручно
образовање из области из које је
предмет јавне набавке

је извршила набавке добара, услуга и
радова у износу од 54,10 милиона динара
које нису у складу са Законом о јавним
набавкама

преузела обавезе за набавке оброка за исхрану
пацијената у износу од 27,80 милиона динара по
основу оквирног споразума који је закључен на
већу вредност од процењене вредности јавне
набавке, без претходног уверавања да та вредност
није већа од упоредиве тржишне цене
у 2018. и 2019. години извршила набавке добара,
услуга и радова у вредности од 23,67 милиона
динара, без спровођења поступака јавних набавки, а
да нису постојали разлози за изузеће од примене
Закона о јавним набавкама
извршила увећање обима дела набавки добара и
услуга за више од 5% вредности уговора, односно,
за укупно 2,63 милиона динара, без спровођења
новог поступка јавне набавке
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За уређење области којe су билe предмет ревизије датo je шест препорука које су усмерене на:
 утврђивање висине приода који се могу користити за остваривање права на увећање плата запослених и обавештавање
репрезентативног синдиката;
 образовање комисије за јавне набавке и уз поштовање услова за покретање поступака прописаних Законом о јавним
набавкама;
ДАКОП
 оспособљавање запосленог лица за обављање послова службеника за јавне набавке;
 извршавање набавки добара, услуга и радова уз спровођење поступака јавних набавки, када није прописано изузеће од
примене Закона о јавним набавкама;
 додељивање уговора у поступцима јавних набавки уз поштовање услова прописаних Законом о јавним набавкама;
 извршавање уговора закључених у поступцима јавних набавки уз поштовање услова за увећање обима предмета
набавке прописаних Законом о јавним набавкама.

СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ





Утврђени су значајни недостаци у интерним контролама Специјалне болнице, нарочито у погледу: неуређености набавке
добара, услуга и радова, праћења реализације уговора и осталих економско-финансијских послова писаним процедурама,
неуспостављања основних механизама система финансијског управљања и контроле и интерне ревизије;
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 условљава
различито поступање и нетранспарентност коришћења сопствених прихода у здравственим установама;
Формулација одредби члана 12 ст. 1 и 2 Закона о платама у државним органима и јавним службама доводи до ризика да
се финансирање расхода насталих пружањем услуга које нису обухваћене уговором са организацијом обавезног
здравственог осигурања, преваљује на терет средстава доприноса за обавезно здравствено осигурање, а да се приход
остварен из извора „који нису јавни приходи“ користи за исплату увећања плата.

