РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији правилности пословања Дома здравља Жабаљ, Жабаљ у делу који се
односи на јавне набавке у 2019. и 2020. години и расходе за запослене у 2020. години
ЗАКЉУЧЦИ И НАЛАЗИ

Дом здравља Жабаљ, Жабаљ
Приликом спровођења поступака јавних
набавки није у потпуности поштовао
одредбе Закона о јавним набавкама

Увео је скраћено радно време
запосленима који обављају послове на
радним местима која нису утврђена као
радна места са повећаним ризиком

➢
Није на прописан начин сачинио
конкурсну документацију у делу дефинисања
додатних услова и модела уговора;

Преузео је обавезе и извршио расходе за плате
49 запослених, у износу од најмање 5,02
милиона динара за 9.532 часова рада који нису
ефективно извршени.

➢
Процењену вредност јавних набавки
није одредио на основу испитивања и
истраживања тржишта предмета јавне набавке;
➢
Није поштовао прописану процедуру у
делу објављивања аката којима је уредио
поступке јавних набавки;
➢
Доносио је одлуке о покретању
поступака јавних набавки које нису садржале
све прописане податке.

Извршио је набавку добара и услуга у износу
од 4,73 милиона динара без спроведеног
поступка јавне набавке.
ДАТЕ ПРЕПОРУКЕ
За уређење области које су биле предмет ревизије дато је 16 препорука које су усмерене на:
➢ планирање и спровођење поступака јавних набавки, као и праћење извршења уговора у
складу са прописима којима се уређује област јавних набавки;
➢ евидентирање свих радњи и аката током планирања поступака јавних набавки;
➢ увођење скраћеног радног времена у складу са прописима;
➢ унапређење система интерних контрола.
СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ
Потребно је да завод за медицину рада који оснива Република Србија без одлагања предложи
критеријуме за утврђивање радних места са повећаним ризиком у здравственим установама и у
сарадњи са потписницима Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је
оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, донесе
јединствену методологију за процену послова са повећаним ризиком који се обављају у
здравственим установама.
ОДАЗИВНИ ИЗВЕШТАЈ
Дом здравља Жабаљ је у обавези да достави одазивни извештај о отклањању утврђених
неправилности и доказе о поступању по датим препорукама.

