РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији правилности пословања Републичког фонда за здравствено осигурање,
Београд у делу који се односи на област јавних набавки у периоду од 1. јануара 2019. године до
31. децембра 2020. године

ЗАКЉУЧЦИ И НАЛАЗИ
Републички фонд за здравствено осигурање, Београд:
Није у потпуности поступао у складу са
прописима којима се уређују јавне
набавке

Поступао је у складу са прописима
којима се уређују јавне набавке.

У одређеном броју узоркованих јавних набавки за
потребе РФЗО:
➢ није обезбедио писани траг о спроведеном
испитивању и истраживању тржишта и да је
процењена вредност валидна у време покретања
поступка,
➢ одредио је додатне услове који нису у логичкој
вези са предметом набавке.

Интерним актима је уредио поступке јавних
набавки.
У складу са законом је доносио и објављивао
планове јавних набавки, покретао је поступке
јавних набавки, пратио извршења оквирних
споразума и уговора закључених у поступцима
централизованих јавних набавки и подносио
извештаје о јавним набавкама.

У одређеном броју узоркованих централизованих
јавних набавки
➢ приликом покретања и спровођења о поступака
није у потпуности поштовао прописану
процедуру,
➢ није обезбедио да сви чланови комисија за јавне
набавке потпишу изјаве о одсуству сукоба интереса.

Набавку добара и услуга за потребе сузбијања
последица изазваних корона вирусом вршио на
основу закључака Владе Републике Србије.
Применом преговарачког поступка без
објављивања јавног позива, закључио је
оквирне споразуме за набавку медицинског,
санитетског и потрошног материјала за лечење
болести изазване корона вирусом.

ДАТЕ ПРЕПОРУКЕ
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За уређење области које су биле предмет ревизије
дате су три препоруке усмерене на:
➢ документовање свих радњи и аката током
планирања и покретања поступака јавних
набавки;
➢ одређивање критеријума за квалитативни избор
привредног субјекта водећи рачуна о логичкој
вези са предметом набавке; и
➢ потписивање изјаве о постојању или непостојању
сукоба интереса.

ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ
Одговорна лица су у поступку ревизије
поступила по датим препорука и:
➢ допунила тромесечне извештаје о јавним
набавкама
за
потребе
РФЗО
и
централизованим јавним набавкама;
➢ послала дописе Управи за јавне набавке и
Државној ревизорској институцији са
образложењем доделе уговора понуђачу
чија је понуђена цена већа од процењене
вредности јавне набавке.

СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ
Скрећемо пажњу да је број просечно поднетих понуда у узоркованим набавкама из 2019. године незнатно
већи, а из 2020. године мањи од броја просечно поднетих понуда према подацима Управе за јавне набавке,
што може бити показатељ недовољног нивоа конкуренције у узоркованим набавкама.

ОДАЗИВНИ ИЗВЕШТАЈ
Републички фонд за здравствено осигурање у обавези је да достави одазивни извештај о отклањању
утврђених неправилности и доказе о поступању по датим препорукама.

