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1. УВОД
У Извештају о ревизији правилности пословања Дома здравља ,,Др Бошко Вребалов“
Зрењанин у делу који се односи на јавне набавке у 2019. и 2020. години и увођење скраћеног
радног времена и утврђивање коефицијената за обрачун и исплату плата запослених у 2020.
години, број: 400-831/2021-05/11 од 12. октобра 2021. године Државна ревизорска
институција (у даљем тексту: Институција) је издала закључке и налазе у вези са предметом
ревизије.
С обзиром да све откривене неправилности нису биле отклоњене у току ревизије,
Институција је од субјекта ревизије захтевала достављање одазивног извештаја.
Дом здравља ,,Др Бошко Вребалов“ Зрењанин (у даљем тексту: Дом здравља) је у
остављеном року од 90 дана доставио одазивни извештај, који је потписало и печатом
оверило одговорно лице.
У одазивном извештају су приказане мере исправљања утврђених неправилности. У
послеревизионом поступку смо прегледали одазивни извештај и оценили његову
веродостојност и оценили да ли су мере исправљања задовољавајуће.
У овом извештају:
• приказујемо неправилности које су обелодањене у извештају о ревизији за које
је захтевано предузимање мера исправљања,
• резимирамо предузете мере исправљања и
• дајемо мишљење о томе да ли су мере за исправљање стања, исказане у
одазивном извештају, задовољавајуће.
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2. НЕПРАВИЛНОСТИ И МЕРЕ ИСПРАВЉАЊА

2.1 Финансијско управљање и контрола
2.1.1 Стратегија управљања ризиком - (приоритет 21)
2.1.1.1 Опис неправилности
Дом здравља није усвојио стратегију управљања ризиком, што није у складу са
одредбама члана 7 Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за
успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и
контроле у јавном сектору.
2.1.1.2 Исказане мере исправљања
Дом здравља је прихватио препоруку „да усвоји стратегију управљања ризиком и да је
редовно ажурира у складу са одредбама члана 7 Правилника о заједничким критеријумима и
стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског
управљања и контроле у јавном сектору“ и у одазивном извештају навео да је донео
Акциони план за доношење стратегије управљања ризиком којим је дефинисана активност
коју је потребно реализовати, лица одговорна за њену реализацију и временске рокове у
којима ће активност бити реализована, у циљу доношења наведеног акта. Дом здравља се
обавезао да ће по усвајању стратегије управљања ризиком доставити исту Државној
ревизорској институцији.
Докази:
1. Aкциони план за доношење стратегије управљања ризиком2.
Увидом у достављени доказ утврђено је да је Дом здравља сачинио Акциони план за
доношење стратегије управљања ризицима којим одредио временски рок у којем ће сачинити
стратегију управљања ризиком, као и одговорна лица за доношење овог документа.
2.1.1.3 Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу. Оцена је извршена имајући
у виду приоритет дате препоруке, односно период у коме је објективно могуће предузети
мере исправљања. Дом здравља има обавезу да донесе стратегију управљања ризиком у року
од годину дана од пријема Извештаја о ревизији, до 20. октобра 2022. године. Отклањање
утврђене неправилности је у току.

1
2

Неправилности које је могуће отклонити у року до годину дана
Број: 01-5/1 од 18. јануара 2022. године
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2.1.2 Контролне активности у области планирања, спровођења и контроле
јавних набавки, као и праћења изршења уговора о јавним набавкама (приоритет 13)
2.1.2.1 Опис неправилности
Дом здравља није у поступцима јавних набавки поштовао одредбе чл.10, 17-19, 25 и
91 Правилника о јавним набавкама који се примењивао до 30. јуна 2020. године и чл. 8, 16 и
30 став 3 Правилника о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступака набавки
и праћења извршења уговора о набавкама Дома здравља „Др Бошко Вребалов“ Зрењанин
који се примењује од 8. октобра 2020. године.
2.2.1.2 Исказане мере исправљања
Дом здравља је прихватио препоруку „да успостави контролне активности које ће
обезбедити доследну примену Правилника о ближем уређењу планирања набавки,
спровођења поступака набавки и праћења извршења уговора о набавкама Дома здравља ,,Др
Бошко Вребалов“ Зрењанин који је у примени од 8. октобра 2020. године“ и у одазивном
извештају навео да је пре покретања поступака јавних набавки спроводио истраживање
тржишта с циљем прикупљања валидних тржишних цена, а ради одређивања процењених
вредности, о чему је сачињавао записник. Даље је навео да је у одлуци о спровођењу
поступка јавне набавке, као и у уговору о јавној набавци одређено лице за праћење извршења
уговора (и његов заменик).
Докази:
Документација настала приликом спровођења поступака јавне набавке лабораторијског
материјала (ОП 14/21) и јавне набавке тест трака за апарате Accu-Check, затвореног система
(ПП 4/21) и то:
1. Упити потенцијалним понуђачима за достављање тржишних цена (е-маил, са
табелама као прилогом);
2. Достављене цене од стране потенцијалних понуђача;
3. Записници о истраживању тржишта;
4. Решења о именовању лица за праћење извршења уговора4;
5. Уговори о јавној набавци5 (којим је у члану 9 одређено лице за праћење извршења и
реализације уговора);
6. Потписане отпремнице и пријемнице добара од стране лица именованих за праћење
извршења уговора;
7. Решења о именовању лица за контролу извршења уговора6;
8. Извештај о контроли извршења уговора, са прилозима.
Увидом у достављене доказе утврђено је да Дом здравља у планирању и спровођењу
јавних набавки, као и у праћењу извршења уговора примењују одредбе Правилника о
ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступака набавки и праћења извршења
уговора о набавкама Дома здравља ,,Др Бошко Вребалов“.
2.2.1.3 Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.

Неправилности које је могуће отклонити у року од 90 дана
Број: ПП 02-250 од 7. септембра 2021. године и ОП 02-246 од 3. септембра 2021. године
5
Број: 1266 од 6. октобра 2021. године и 1275 од 22. октобра 2021. године
6
Број: ОП 02-250/2 од 7. септембра 2021. године и ОП 02-247/2 од 3. септембра 2021. године
3
4
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2.2. Интерна ревизија
2.2.1. Дом здравља није успоставио интерну ревизију (приоритет 2)
2.2.1.1. Опис неправилности
Дом здравља није успоставио интерну ревизију на један од начина предвиђених
чланом 3 Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и
методолошким упутствима за поступање интерне ревизије у јавном сектору.
2.2.1.2. Исказане мере исправљања
Дом здравља је прихватио препоруку „да предузме активности на успостављању
интерне ревизије на један од начина прописаних Правилником о заједничким критеријумима
за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање
интерне ревизије у јавном сектору“ и навео у одазивном извештају да је систематизовао, у
складу са Уредбом о каталогу радних места у јавним службама, радно место: „Виши интерни
ревизор/самостални интерни ревизор“. Даље је наведено да ће по успостављању интерне
ревизије у остављеном року доставити Државној ревизорској институцији доказе о томе.
Докази:
1. Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији
послова Дома здравља „Др Бошко Вребалов“ Зрењанин.
Увидом у достављене доказе утврђено је да је Дом здравља изменама и допунама акта
о организацији и систематизацији радних места систематизовао послове интерног ревизора,
чиме су се створили услови за успостављање функције интерне ревизије у Дому здравља.
2.2.1.3. Оцена мере исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу. Оцена је извршена имајући
у виду приоритет дате препоруке, односно период у коме је објективно могуће предузети
мере исправљања. Дом здравља има обавезу да успостави интерну ревизију у року од годину
дана од пријема Извештаја о ревизији, до 20. октобра 2022. године. Отклањање утврђене
неправилности је у току.

2.3. Интерна регулатива и планирање јавних набавки
2.3.1. Планирање јавних набавки (приоритет 2)
2.3.1.1. Опис неправилности
Дом здравља је објавио усклађени План јавних набавки за 2020. годину на Порталу
јавних набавки, али не и на својој интернет страници, што није у складу са чланом 88 став 3
Закона о јавним набавкама који се примењује од 1. јула 2020. године.
2.3.1.2. Исказане мере исправљања
Дом здравља је прихватио препоруку „да план јавних набавки објављује и на интернет
страници Дома здравља у року од десет дана од дана доношења у складу са одредбама члана
88 став 3 Закона о јавним набавкама“ и у одазивном извештају навео да ће након усвајања
Плана јавних набавки за 2022. годину, исти објавити на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници, у року од десет дана од дана доношења.
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Докази:
1. Screenshot интернет странице Дома здравља на којем се види да је Дом здравља
објавио План јавних набавки за 2022. годину у прописном року.
Увидом у интернет страницу Дома здравља утврђено је да је Дом здравља у
прописаном року објавио на својој интернет страници План јавних набавки за 2022. годину.
2.3.1.3. Оцена мере исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.

2.4. Спровођење поступака јавних набавки
2.4.1. Конкурсна документација – Упутство понуђачима како да сачине понуду
(приоритет 1)
2.4.1.1. Опис неправилности
Дом здравља није обезбедио да упутство понуђачима, како да сачине понуду, као
обавезан елемент конкурсне документације, у поступцима 12 јавних набавки садржи све
податке прописане чланом 9 Правилника о обавезним елементима конкурсне документације
у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова који се примењивао
до 30. јуна 2020. године.
2.4.1.2. Исказане мере исправљања
Дом здравља је прихватио препоруку „да успостави контролне активности којима ће
обезбедити да упутство понуђачима како да сачине понуду, као обавезан елемент конкурсне
документације у поступцима јавних набавки, сачињава у складу са одредбама члана 10
Правилника о садржини конкурсне документације у поступцима јавних набавки који се
примењује од 1. јула 2020. године“ и навео у одазивном извештају да упутство понуђачима
како да сачине понуду у складу са датим прописом. Даље је навео да се поменуто упутство
попуњава на Порталу јавних набавки, те је обавезно попунити поље „могућност подношења
понуда за: све партије; више партија; само за једну партију“.
Докази:
1. Упутство понуђачима како да сачине понуду (јавна набавка медицинских средстава
ОП 20/21)
2. Screenshot странице Портала јавних набавки на којем се види део упутства
понуђачима како да сачине понуду са обавезом попуњавања података који се односе
на „могућност подношења понуда за: све партије; више партија; само за једну
партију“.
Увидом у образац упутства понуђачима како да сачине понуду на Порталу јавних
набавки утврђено је да исти садржи обавештење о могућности да понуђач може да поднесе
понуду за једну, више или за све партије ако је предмет јавне набавке обликован у више
партија. Приложено Упутство понуђачима како да сачине понуду које је део конкурсне
документације за јавну набавку медицинских средстава ОП 20/21 обликоване у више партија
садржи обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду све партије.
2.4.1.3 Оцена мере исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
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2.4.2. Конкурсна документација – додатни услови за учешће у поступку јавне
набавке (приоритет 1)
2.4.2.1. Опис неправилности
Дом здравља је конкурсном документацијом у поступку јавне набавке услуга
осигурања као додатни услов у погледу пословног капацитета одредио примену стандарда
ISO 27001 (систем менаџмента заштите и безбедности информација) који није у логичкој
вези са предметом јавне набавке, што није у складу са чланом 10 став 2 и чланом 76 став 6
Закона о јавним набавкама, који је био у примени до 30. јуна 2020. године.
Дом здравља је конкурсном документацијом као додатни услов за учешће у поступку
јавне набавке санитетских и путничких возила у погледу техничког капацитета навео да
понуђач мора да буде истовремено овлашћени продавац и овлашћени сервисер возила која су
предмет јавне набавке што није у логичкој вези са предметом набавке, с обзиром на то да
сервис возила није предмет ових набавки, што није у складу са чланом 10 став 2 и чланом 76
став 6 Закона о јавним набавкама, који је био у примени до 30. јуна 2020. године.
Дом здравља је конкурсном документацијом као додатни услов за учешће у поступку
јавне набавке инвестиционог одржавања објеката у погледу кадровског капацитета навео да
понуђач мора да има најмање пет радника који су радно ангажовани код понуђача најмање
годину дана што није у логичкој вези са предметом набавке, супротно члану 10 став 2 и
члану 76 став 6 Закона о јавним набавкама, који је био у примени до 30. јуна 2020. године.
2.4.2.2. Исказане мере исправљања
Дом здравља је прихватио препоруку „да обезбеди да критеријуми за избор
привредног субјекта буду у логичкој вези и сразмерни са предметом набавке, тј. да обезбеди
поштовање начела обезбеђивања конкуренције и забране дискриминације у складу са чл. 7 и
114 став 4 Закона о јавним набавкама који се примењује од 1. јула 2020. године“ и навео у
одазивном извештају да су лица запослена на пословима јавних набавки дефинисала
критеријуме за избор привредног субјекта тако да исти буду у логичкој вези и сразмерни са
предметом јавних набавки и поштовала начела обезбеђивања конкуренције и забране
дискриминације у складу са важећим Законом о јавним набавкама.
Докази:
1. Критеријуми за квалитативни избор привредног субјекта (јавне набавке
лабораторијског материјала (OП 14/21), услуга третмана инфективног отпада (ОП
15/21), медицинских средстава (ОП 16/21), тест трака за урин (ОП 19/21)).
Увидом у достављене доказе утврђено је да је Дом здравља у конкурсној
документацији датих јавних набавки дефинисао критеријуме за избор привредног субјекта
тако да исти буду у логичкој вези и сразмерни са предметом јавних набавки и поштовао
начела обезбеђивања конкуренције и забране дискриминације у складу са важећим Законом о
јавним набавкама.
2.4.2.3. Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
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2.5. Извршене набавке без спроведеног поступка јавне набавке
2.5.1. Набавка дела канцеларијског материјала без спроведеног поступка јавне
набавке (приоритет 1)
2.5.1.1. Опис неправилности
Дом здравља је извршио набавку дела канцеларијског материјала у вредности од
2.319.245 динарa без спроведеног поступка јавне набавке, иако нису постојали разлози за
изузеће од примене Закона о јавним набавкама који се примењивао до 30. јуна 2020. године,
што није у складу са чл. 7 и 39 став 2 овог закона.
2.5.1.2. Исказане мере исправљања
Дом здравља је прихватио препоруку „да уведе контролне поступке којима ће
обезбедити спровођење поступака јавне набавке за све набавке које нису изузете од примене
Закона о јавним набавкама“ и навео у одазивном извештају да је успоставио контролне
активности које се односе на праћење извршења уговора тако што је одређено лице за
праћење и контролу извршења уговора. Даље је навео да у вези са уоченом неправилношћу
која се односи на извршење уговора за набавку канцеларијског материјала (канцеларијски
прибор и тонере), прати испоруку предметних добара, реализацију уговора и стање залиха у
магацину.
Докази:
1.
2.
3.
4.

Уговор о набавци канцеларијског материјала, партија 1 – канцеларијски прибор7;
Уговор о набавци канцеларијског материјала, партија 2 – тонери8;
Стање залиха у магацину на дан 30. децембар 2021. године9;
Реализација уговора на дан 30. децембар 2021. године10.

Увидом у достављене доказе утврђено је да је Дом здравља успоставио контролне
поступке који обезбеђују праћење и контролу извршења уговора и спровођење поступака
јавне набавке за све набавке које нису изузете од примене Закона о јавним набавкама.
2.5.1.3. Оцена мере исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.

2.6. Утврђивање права на скраћено радно време
2.6.1. Увођење скраћеног радног времена (приоритет 2)
2.6.1.1. Опис неправилности
Дом здравља је актима којима уређује скраћено радно време утврдио скраћено радно
време за 76 запослених који обављају послове на радним местима која Актом о процени
ризика нису утвђена као радна места са повећаним ризиком, што није у складу са одредбом
члана 52 ст. 1 и 2 Закона о раду и члана 38 став 1 Посебног колективног уговора за
здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица
локалне самоуправе. На тај начин, преузете су обавезе и извршени расходи за плате, по
основу часова рада који нису ефективно извршени у износу од најмање 6.138.245 динара,
што није у складу са одредбом члана 56 став 4 Закона о буџетском систему.
Број: 1192 од 30. марта 2021. године
Број: 1193 од 24. марта 2021. године
9
преглед уговорених и реализованих количина
10
преглед уговорених и реализованих добара количински и према финансијској вредности
7
8
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2.6.1.2. Исказане мере исправљања
Дом здравља је прихватио препоруку „да рад са скраћеним радним временом, као
једну од мера за отклањање, смањење или спречавање ризика од опасности и штетности на
радном месту у радној околнни, утврђује само на оним радним местима која су у складу са
извршеном проценом ризика и стручном анализом службе медицине рада утврђена као радна
места са повећани ризиком у складу са чланом 52 ст. 1 и 2 Закона о раду и чланом 38 став 1
Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија,
аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе“ и навео у одазивном извештају да је
донео Акциони план за доношење изменa и допунa Акта о процени ризика којим су утврђене
активности које је потребно реализовати, лица одговорна за њихову реализацију и временске
рокове у којем ће бити реализовани у циљу доношења истих. Даље је навео да ће на основу
Закона о безбедности и здравља на раду и Правилника о начину и поступку процене ризика
на радном месту и у радној оклини извршити поновну процену постојећих ризика као и
утврдити постојање нових ризика на радним местима на којима је откривена наведена
неправилност. Дом здравља ће по усвајању наведеног документа исти доставити Државној
ревизорској институцији, уз преглед радних места на којима је утврђен рад са скраћеним
радним временом са подацима о томе да ли су Актом о процени ризика или његовим
изменама и допунама ова радна места утврђена као радна места са повећаним ризиком.
Докази:
1. Акциони план за доношење измена и допуна Акта о процени ризика11
Увидом у достављени доказ утврђено је да је Дом здравља сачинио Акциони план за
доношење измена и допуна Акта о процени ризика којим одредио одговорна лица за
доношење овог документа као и временски рок у којем ће извршити поновну процену
постојећих ризика и утврдити постојање нових ризика на радним местима.
2.6.1.3. Оцена мере исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу. Оцена је извршена имајући
у виду приоритет дате препоруке, односно период у коме је објективно могуће предузети
мере исправљања. Дом здравља има обавезу да у року од годину дана од пријема Извештаја о
ревизији, до 20. октобра 2022. године, преиспита и утврди увођење рада са скраћеним
радним временом за обављање послова само на оним радним местима која су у складу са
извршеном проценом ризика и стручном анализом службе медицине рада, тј. у Акту о
процени ризика на радном месту и у радној околини, утврђена као радна места са повећаним
ризиком. Предуслов за то је поновна процена постојећих ризика и утврђивање постојања
нових ризика усвајањем измена и допуна постојећег Акта о процени ризика на радном месту
и у радној околини. Отклањање утврђене неправилности је у току.

11

Број: 01-5/1 од 18. јануара 2022. године
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2.7. Утврђивање основних коефицијената за обрачун и исплату плата
запослених
2.7.1. Увећање основних коефицијената (приоритет 1)
2.7.1.1. Опис неправилности
Дом здравља је уговорима о раду/анексима уговора о раду утврдио за најмање 60
запослених увећање основног коефицијента које није прописано Уредбом о коефицијентима
за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама и на тај начин извршио расходе за
плате у већем износу од прописаног за најмање 2.681.695 хиљада динара, члан 3 став 1 тачка
11 Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама и
чланом 56 став 4 Закона о буџетском систему.
2.7.1.2. Исказане мере исправљања
Дом здравља је прихватио препоруку „да усклади коефицијенте за обрачун и исплату
плата свих запослених утврђене уговором о раду/анексом уговора о раду са Уредбом о
коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама“ и навео у
одазивном извештају да је анексирањем уговора о раду ускладио основне коефицијенте за
обрачун и исплату плата за све запослене код којих је уговором о раду/анексом уговора о
раду увећан основни коефицијент противно Уредби о коефицијентима за обрачун и исплату
плата запослених у јавним службама.
Докази:
1. Уговори о раду/анекси уговора о раду или решења о престанку радног односа12 за
све запослене код којих је утврђена наведена неправилност;
2. Платне листе за јануар 2022. године запослених код којих је уговором о
раду/анексом уговора о раду измењен коефицијент.
Увидом у достављене доказе утврђено је да је Дом здравља закључио уговоре о
раду/анексе уговора о раду са свим запосленим код којих је утврђена неправилност, којима је
утврдио коефицијенте за обрачун и исплату плата у складу са Уредбом о коефицијентима за
обрачун и исплату плата запослених у јавним службама. Тако утврђене коефицијенте је
примењивао приликом обрачуна и исплате плата ових запослених.
2.7.1.3. Оцена мере исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.

12

за запослене којима је у међувремену престао радни однос у Дому здравља
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3. МИШЉЕЊЕ О ИСКАЗАНИМ МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА
Прегледали смо одазивни извештај, који је поднео Дом здравља „Др Бошко Вребалов“
Зрењанин. Оценили смо да је одазивни извештај, који је потписало и печатом оверило
одговорно лице Дома здравља „Др Бошко Вребалов“ Зрењанин, веродостојан.
Вредновање мера исправљања смо оценили на основу њиховог описа и достављене
документације. Сматрамо да смо добили довољне и одговарајуће доказе да можемо изрећи
мишљење да ли су мере исправљања задовољавајуће.
Оцењујемо да су мере исправљања, описане у одазивном извештају који је поднео
поднео Дом здравља „Др Бошко Вребалов“ Зрењанин задовољавајуће.
Напомена:
У складу са одредбама члана 37 Закона о Државној ревизорској институцији, а након
истека рокова исказаних у одазивном извештају, потребно је да обавештавате Државну
ревизорску институцију о предузетим мерама и активностима о отклањању откривених
неправилности према роковима из одазивног извештаја и доставите одговарајуће доказе.
По истеку три године Државна ревизорска институција ће утврђивати ефекте
остварене након спровођења препорука и отклањања откривених неправилности.
У ове ефекте укључиће се и ефекти које будете ви исказали предузетим мерама и
активностима из одазивног извештаја.

Генерални државни ревизор
_________________________
Др Душко Пејовић
Државна ревизорска институција
Макензијева 41
11000 Београд, Србија
11. фебруар 2022. године
Доставити:
-

Дому здравља „Др Бошко Вребалов“ Зрењанин,
Архиви.
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