РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији правилности пословања Националне службе за запошљавање,
Крагујевац у делу који се односи на област јавних набавки у периоду од 1. јануара 2019.
године до 31. децембра 2020. године
ЗАКЉУЧЦИ И НАЛАЗИ

Национална служба за запошљавање, Крагујевац
Приликом сачињавања конкурсне
документације није у потпуности
поступала у складу са прописима којима
се уређују јавне набавке

За одређени број тестираних јавних набавки
није на прописан начин сачинила конкурсну
документацију одређивањем додатних услова:




који произилазе из прописаних
обавезних услова,
који нису у логичкој вези са предметом
набавке,
којима се ограничава конкуренција и
нарушава једнакост понуђача.

Поступила је у складу са прописима
којима се уређују јавне набавке

Интерним актима ближе је уредила поступке
јавних набавки.
Покретала је поступке јавних набавки који су
претходно били предвиђени у годишњим
плановима.
Огласе о јавним набавкама је објављивала на
начин прописан законом.
Јавне набавке на које се не примењује Закон
о јавним набавкама, из одабраног узорка,
вршила је у складу са интерним актом.

За четири поступка јавне набавке није
обезбедила писани траг да је истраживање
тржишта вршено непосредно пре покретања
поступка јавне набавке, како би процењена
вредност била валидна у време покретања
поступка.
ДАТЕ ПРЕПОРУКЕ
За уређење области јавних набавки дато је седам препорука које су усмерене на:
 одређивање додатних услова за учешће у поступку јавне набавке и критеријумa за избор
привредних субјеката којима се не ограничава конкуренција и који су у логичкој вези са
предметом јавне набавке;
 одређивање критеријума за избор привредног субјекта тако да се у исте не укључују
критеријуми који произилазе из основа за искључење прописаних Законом о јавним
набавкама;
 евидентирање свих радњи и аката током планирања поступака јавних набавки.
СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ
Скрећемо пажњу да је у узоркованим набавкама за 2019. и 2020. годину просечно поднет мањи
број понуда у односу на број просечно поднетих понуда према подацима Управе за јавне
набавке као правног претходника Канцеларије за јавне набавке, на основу чега се изводи
закључак да није обезбеђен задовољавајући ниво конкуренције.
ОДАЗИВНИ ИЗВЕШТАЈ
Национална служба за запошљавање је у обавези да достави одазивни извештај о отклањању
утврђених неправилности и доказе о поступању по датим препорукама.

