РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији правилности пословања Oпштине Бабушница,
у делу који се односи на јавне набавке у 2019. и 2020. години и расходе за запослене у 2020.
години, код директних корисника буџетских средстава

Закључци

Налази

Општинска управа Општине Бабушница
у 2019. и 2020. години није примењивалa
поједине одредбе закључених уговора о
извршеним јавним набавкама.

Директни корисници буџетских
средстава су неправилно обрачунали и
исплатили плате и социјалне доприносе
на терет послодавца у укупном износу од
310 хиљада динара.

Општинска управа је платила пружаоцу услуге, услугу снабдевања
грађана старијих од 65 година основним животним намирницама и лековима
и услугу дежурства у просторијама Центра за социјални рад за период од
15.3. до 31.3.2020. године, а уговорене су услуге пружања дневних услуга у
заједници за децу, младе и одрасле са посебним потребама.
Извођач радова је извео вишак радова, а потом обавестио надзор и
Општинску управу, иако је уговорено да у случају потребе извођења
вишкова радова на санацији фасаде и прозорских отвора на објекту
фискултурне сале ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“ у Бабушници извођач
застане са извођењем радова, писмено обавести надзор и наручиоца и сачека
њихову писмену сагласност. Надзор и наручилац су дали сагласност за
вишак радова.
Општинска управа је платила пружаоцу услуге, услугу помоћ у кући
старим и изнемоглим лицима за 203 корисника, иако је конкурснoм
документацијом предвиђена услуга за 160 корисника. Вредност уговора није
прекорачена.

За шесторо запослених са звањем саветника плата и социјални доприноси
на терет послодавца су више обрачунати и исплаћени у износу од 291
хиљаде динара, јер им је увећан коефицијент по основу положеног државног
стручног испита, односно стицања радног искуства у струци од пет година.

За једног запосленог, основица за обрачун пореза на зараде није умањена
за износ пореског ослобођења за 16 хиљада динара, у периоду од јануара до
августа месеца 2020. године тако да је више обрачуната и исплаћена плата у
износу од 19 хиљада динара.

Број датих препорука:

Општина Бабушница је у
обавези да достави
одазивни извештај о
отклањању утврђених
неправилности и доказе
о поступању по датим
препорукама у роковима
утврђеним према
приоритетима.
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Препоручили смо одговорним лицима општине Бабушница да:
- примењују одредбе закључених уговора;
- обрачун и исплату плата запослених врше применом прописаних
коефицијената;
- захтеве за прековремени рад не издају запосленима ретроактивно;
- интерним актом уреде елементе за обрачун и исплату плата запослених;
- приход по основу наплаћене закупнине уплате на уплатни рачун јавних
прихода;
- расходе планирају, евидентирају и извршавају у складу са прописаном
економском класификацијом расхода;
- рачуноводствене исправе евидентирају у пословним књигама у
прописаном року;
- успоставе интерну ревизију и
- имовину у својини Општине Бабушница идентификују и евидентирају у
пословним књигама Општинске управе и регистру непокретности.

