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1. УВОД
У Извештају о ревизији правилности пословања Дома здравља ,,Др Јанош Хаџи“, Бачка
Топола, у делу који се односи на јавне набавке у 2019. и 2020. години и на расходе за запослене
у 2020. години, број: 400-930/2021-05/10 од 9. децембар 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.
Субјект ревизије 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 Интерна контрола и интерна ревизија
2.1.1 Планирање јавних набавки, контрола набавки и праћење извршења уговора
није у потпуности спровођено сагласно одредбама Правилника
2.1.1.1 Опис неправилности
Планирање јавних набавки, контрола набавки и праћење извршења уговора није у
потпуности спровођено сагласно одредбама Правилника, што није у складу члановима
6,11,43,44,46-49 и 51-56, предметног акта.
2.1.1.2 Исказане мере исправљања
У одазивном извештају субјект ревизије наводи да прихвата препоруку Државне
ревизорске институције и да је донет Правилник о начину обављања послова јавних набавки
у Дому здравља „Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола, број: 01-544 од 5. марта 2021. године, којим
се уређује поступак јавне набавкеи то: начин планирања јавних набавки (критеријуми, правила
и начин одређивања предмета јавне набавке и процењене вредности, начин испитивања и
истраживања тржишта), одговорност за планирање, начин спровођења поступка јавне набавке
и праћења извршења уговора о јавној набавци, начин комуникације унутар наручиоца,
правила, обавезе и одговорност лица и организационих јединица, којег ће се Дом здравља
придржавати у потпуности и на основу којег ће доставити доказе о отклањању наведене
неправилности.
Доказ:
1. Акциони план за отклањање неправилности откривених у ревизији правилности
пословања Дома здравља „Др Јанош Хаџи“, Бачка Топола, у делу који се односи на јавне
набавке у 2019. и 2020. години и на расходе за запослене у 2020. години, број 01-516 од 15.
марта 2022. године.
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. Отклањање утврђене неправилности је у току.

2.2. Интерна ревизија
2.2.1. Дом здравља није успоставио интерну ревизију
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, што није у складу са чланом 82
Закона о буџетском систему.
2.2.1.2 Исказане мере исправљања
У одазивном извештају субјект ревизије наводи да прихвата препоруку Државне
ревизорске институције и да ће успоставити интерну ревизиjу одабиром једног од начина
предвиђених чланом 3 Правилника о заједничким критеријумима за организовање и
стандардима и методолошким упутствима за поступање интерне ревизије у јавном сектору или
новим запошљавањем.
Доказ:
1. Акциони план за отклањање неправилности откривених у ревизији правилности
пословања Дома здравља „Др Јанош Хаџи“, Бачка Топола, у делу који се односи на јавне
набавке у 2019. и 2020. години и на расходе за запослене у 2020. години, број 01-516 од 15.
марта 2022. године.
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2.2.1.3 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. Отклањање утврђене неправилности је у току.

2.3. Интерна регулатива и планирање јавних набавки
2.3.1. Правилник о начину обављања послова јавних набавки у Дому здравља „Др
Јанош Хаџи“ Бачка Топола и Правилник о јавним набавкама на које се закон не
примењује, су донети са закашњењем
2.3.1.1 Опис неправилности
Дом здравља је Правилником о начину обављања послова јавних набавки у Дому здравља
„Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола и Правилником о јавним набавкама на које се закон не
примењује ближе уредио послове и активности везане за јавне набавке и набавке на које се
Закон о јавним набавкама не примењује и објавио их на својој интернет страници. Предметна
акта су донета са закашњењем у односу на 1. јул 2020. године као прописани дан за почетак
примене важећег Закона о јавним набавкама и општих аката донетих у складу са одредбама
истог, што није у складу са чланом 247 став 1, а у вези са чланом 49 став 2 и 3 важећег Закона
о јавним набавкама.
С обзиром да је Дом здравља предметни Правилник донео али са малим закашњењем и да
је исти у примени у 2021. години, изостала је препорука ревизора и није захтевано
предузимање мера исправљања у вези са наведеном неправилношћу, што је наведено на страни
41 Извештаја о ревизији правилности пословања Дома здравља „Др Јанош Хаџи“, Бачка
Топола, у делу који се односи на јавне набавке у 2019. и 2020. години и на расходе за запослене
у 2020. години.
2.3.2. Планирање набавки Дома здравља није вршено на основу претходно
спроведеног испитивања и истраживања тржишта од стране Службе за јавне набавке
2.3.2.1 Опис неправилности
Планирање набавки Дома здравља није вршено на основу претходно спроведеног
испитивања и истраживања тржишта од стране Службе за јавне набавке Дома здравља, што је
супротно члану 11 Правилника.
2.3.2.2. Исказане мере исправљања
У одазивном извештају субјект ревизије наводи да прихвата препоруку Државне
ревизорске институције и да ће приликом планирања jавних набавки вршити истраживање
тржишта сходно Правилнику о начину обављања послова јавних набавки у Дому здравља „Др
Јанош Хаџи“ Бачка Топола број: 01-544 од 5. марта 2021. године.
У члану 22 је описан начин испитивање тржишта предмета набавке и то: прикупљање
података о потенцијалним понуђачима, ценама и њиховом кретању на тржишту и др.
Докази:
1. Акциони план за отклањање неправилности откривених у ревизији правилности
пословања Дома здравља „Др Јанош Хаџи“, Бачка Топола, у делу који се односи на
јавне набавке у 2019. и 2020. години и на расходе за запослене у 2020. години, број 01516 од 15. марта 2022. године.
2. Правилник о начину обављања послова јавних набавки у Дому здравља „Др Јанош
Хаџи“ Бачка Топола, број: 01-544 од 5. марта 2021. године.
2.3.2.3. 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. Отклањање утврђене неправилности је у току.
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2.3.3. Процењене вредности набавке нису одређиване на основу података добијених
након спроведеног истраживања тржишта
2.3.3.1. Опис неправилности
Процењене вредности набавке су одређиване на основу резултата претходног искуства у
набавци конкретног предмета набавке, а не и на основу података добијених након спроведеног
истраживања тржишта које укључује испитивање степена развијености тржишта, упоређују
цене више потенцијалних понуђача, праћења квалитета, периода гаранције, начина и трошкова
одржавања, рокова испоруке, сагледавањем постојећих прописа и стандарда, могућности
тржишта да задовољавање потреба наручиоца на другачији начин, што је супротно члану 11
став 2 Правилника и члану 64 став 3 раније важећег Закона о јавним набавкама.
2.3.3.2. Исказане мере исправљања
У одазивном извештају субјект ревизије наводи да ће приликом планирања јавних набавки
вршити истраживање тржишта сходно Правилнику о начину обављања послова јавних
набавки у Дому здравља „Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола, број: 01-544 од 5. марта 2021. године.
У члану 24 је описан да процењена вредност јавне набавке мора бити објективна, утврђена
након спроведеног испитивања и истраживања тржишта предмета јавне набавке. Тим за
планирање одређиваће укупну процењену вредност јавне набавке на нивоу наручиоца.
Докази:
1. Акциони план за отклањање неправилности откривених у ревизији правилности
пословања Дома здравља „Др Јанош Хаџи“, Бачка Топола, у делу који се односи на
јавне набавке у 2019. и 2020. години и на расходе за запослене у 2020. години, број 01516 од 15. марта 2022. године;
2. Правилник о начину обављања послова јавних набавки у Дому здравља „Др Јанош
Хаџи“ Бачка Топола број: 01-544 од 05. марта 2021. године.
2.3.3.3. 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. Отклањање утврђене неправилности је у току.
2.3.4. Дом здравља није евидентирао све радње и акте током планирања и извршења
јавне набавке
2.3.4.1. Опис неправилности
Дом здравља није евидентирао све радње и акте током планирања, извршења јавне набавке
и не води евиденцију свих закључених уговора о јавним набавкама и евиденцију добављача,
што није у складу са чланом 16 став 1 тачка 1 раније важећег Закона о јавним набавкама и
чланом 41 Правилника.
2.3.4.2. Исказане мере исправљања
У одазивном извештају субјект ревизије наводи да прихвата препоруку Државне
ревизорске институције и да ће евидентирање у вези активности јавних набавки вршити у
складу са Правилником о начину обављања послова јавних набавки у Дому здравља „Др Јанош
Хаџи“ Бачка Топола, број: 01-544 од 5. марта 2021. године. У члану 13 је описано да
документацију обухвата сваки документ који је настао током планирања јавне набавке,
спровођења поступка јавне набавке и извршења уговора о јавној набавци.
Докази:
1. Акциони план за отклањање неправилности откривених у ревизији правилности
пословања Дома здравља „Др Јанош Хаџи“, Бачка Топола, у делу који се односи на
јавне набавке у 2019. и 2020. години и на расходе за запослене у 2020. години, број 01516 од 15. марта 2022. године;
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2. Правилник о начину обављања послова јавних набавки у Дому здравља „Др Јанош
Хаџи“ Бачка Топола број: 01-544 од 05. марта 2021. године.
2.3.4.3. 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. Отклањање утврђене неправилности је у току.
2.3.5. Дом здравља је План јавних набавки за 2020. годину, усклађен са одредбама
важећег Закона о јавним набавкама усвојио али не до законом прописаног рока
2.3.5.1. Опис неправилности
Дом здравља је План јавних набавки за 2020. годину, усклађен са одредбама важећег
Закона о јавним набавкама усвојио али не до законом прописаног рока сагласно члану 239 став
2 а у вези са чланом 247 став 1 важећег Закона о јавним набавкама, чиме поступио супротно
наведеним одредбама Закона.
С обзиром да је Дом здравља План јавних набавки за 2021. годину усвојио и објавио у
складу са важећим Законом о јавним набавкама, изостала је препорука ревизора и није
захтевано предузимање мера исправљања у вези са наведеном неправилношћу, што је
наведено на страни 47 Извештаја о ревизији правилности пословања Дома здравља „Др Јанош
Хаџи“, Бачка Топола, у делу који се односи на јавне набавке у 2019. и 2020. години и на расходе
за запослене у 2020. години.

2.4. Спровођење поступака јавних набавки
2.4.1. Конкурсном документацијом за јавну набавку услуга сервиса возила,
предвиђена је могућност да се додатни услов кадровског капацитета доказује и
уговорима о делу
2.4.1.1. Опис неправилности
Конкурсном документацијом за јавну набавку услуга сервиса возила, предвиђена је
могућност да се додатни услов кадровског капацитета доказује између осталог и уговорима о
делу, што није у логичкој вези са предметом набавке и додатним условом за учешће поступку
јавне набавке, јер се уговори о делу по одредбама Закона о раду могу закључити ради
обављања послова који су ван делатности послодавца, што није у складу са чланом 76 став 6
раније важећег Закона о јавним набавкама, а у вези са чланом 199 став 1 Закона о раду.
2.4.1.2. Исказане мере исправљања
У одазивном извештају субјект ревизије наводи да прихвата препоруку Државне
ревизорске институције и да ће конкурсну документацију сачињавати сагласно одредбама
важећег Закона о јавним набавкама, посебно приликом одређивања критеријума за избор
привредног субјекта у делу стручних и техничких капацитета сагласно члану 40 Правилника
о начину обављања послова јавних набавки у Дому здравља „Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола,
број: 01-544 од 5. марта 2021. године.
Доказ:
1. Акциони план за отклањање неправилности откривених у ревизији правилности
пословања Дома здравља „Др Јанош Хаџи“, Бачка Топола, у делу који се односи на
јавне набавке у 2019. и 2020. години и на расходе за запослене у 2020. години, број 01516 од 15. марта 2022. године.
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2.4.1.3. 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. Отклањање утврђене неправилности је у току.
2.4.2. Конкурсном документацијом за јавну набавку аутоклава, као додатни услов за
учешће у поступку јавне набавке, одређено је да понуђач достави доказ о обучености за
сервис понуђене опреме
2.4.2.1. Опис неправилности
Конкурсном документацијом за јавну набавку аутоклава за централну стерилизацију, као
додатни услов за учешће у поступку јавне набавке у делу кадровског капацитета и начину
доказивање истог, одређено је да понуђач достави доказ о обучености за сервис понуђене
опреме за најмање једно лице, што није у логичкој вези са предметом набавке и реализацијом
уговора о јавној набавци јер услуге сервиса нису предмет набавке, што није у складу са чланом
76 став 6 раније важећег Закона о јавним набавкама.
2.4.2.2. Исказане мере исправљања
У одазивном извештају субјект ревизије наводи да прихвата препоруку Државне
ревизорске институције и да ће приликом набавке опреме, конкурсну документацију у
поступцима јавних набавки сачињавати сагласно одредбама важећег Закона о јавним
набавкама. Приликом одређивања критеријума за избор привредног субјекта у делу стручних
и техничких капацитета захтевaће се онај ниво капацитета којим се обезбеђује способност
привредног субјекта да изврши уговор о јавној набавци., сагласно члану 40 Правилника о
начину обављања послова јавних набавки у Дому здравља „Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола
број: 01-544 од 05. марта 2021. године.
Доказ:
1. Акциони план за отклањање неправилности откривених у ревизији правилности
пословања Дома здравља „Др Јанош Хаџи“, Бачка Топола, у делу који се односи на
јавне набавке у 2019. и 2020. години и на расходе за запослене у 2020. години, број 01516 од 15. марта 2022. године.
2.4.2.3 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. Отклањање утврђене неправилности је у току.
2.4.3. Конкурсном документацијом у јавној набавци течног нафтног гаса су захтевани
додатни услови у погледу кадровског и техничког капацитета који нису одређени на
свеобухватан и прецизан начин
2.4.3.1. Опис неправилности
Конкурсном документацијом у јавној набавци течног нафтног гаса са надземним
резервоаром су захтевани додатни услови у погледу кадровског и техничког капацитета, који
нису одређени на свеобухватан и прецизан начин, на основу које би се могла успоставити
логичка веза са предметом набавке и реализацијом уговора о јавној набавци, што није у складу
са чланом 76 став 6 раније важећег Закона о јавним набавкама.
2.4.3.2. Исказане мере исправљања
У одазивном извештају субјект ревизије наводи да прихвата препоруку Државне
ревизорске институције и да ће приликом одређивања критеријума за избор привредног
субјекта у делу стручних и техничких капацитета, захтевaти онај ниво капацитета којим се
обезбеђује способност привредног субјекта да изврши уговор о јавној набавци, сагласно члану
40 Правилника о начину обављања послова јавних набавки у Дому здравља „Др Јанош Хаџи“
Бачка Топола, број: 01-544 од 5. марта 2021. године.
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Доказ:
1. Акциони план за отклањање неправилности откривених у ревизији правилности
пословања Дома здравља „Др Јанош Хаџи“, Бачка Топола, у делу који се односи на
јавне набавке у 2019. и 2020. години и на расходе за запослене у 2020. години, број 01516 од 15. марта 2022. године.
2.4.3.3. 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. Отклањање утврђене неправилности је у току.
2.4.4. Конкурсном документацијом за јавну набавку услуга сервис возила, као
додатни услов за учешће у поступку јавне набавке у делу техничког капацитета
захтевано је да понуђач поседује у својини возило за транспорт неисправних возила
2.4.4.1. Опис неправилности
Конкурсном документацијом за јавну набавку услуга сервис возила, као додатни услов за
учешће у поступку јавне набавке у делу техничког капацитета захтевано је да понуђач поседује
у својини возило за транспорт неисправних возила, што није у логичкој вези са предметом
набавке, на тај начин је ограничена конкуренција јер је услов дискриминаторски и
онемогућава учешће понуђача који предметним возилом располажу по другом основу и који
не утиче на квалификованост понуђача да реализује уговор о јавној набавци, што је супротно
члану 76 став 6, а у вези са чланом 10 раније важећег Закона о јавним набавкама.
2.4.4.2. Исказане мере исправљања
У одазивном извештају субјект ревизије наводи да прихвата препоруку Државне
ревизорске институције и да у поступцима јавних набавки Дом здравља у делу техничког
капацитета неће тражити да понуђач у својини има возило за транспорт. Приликом одређивања
критеријума за избор привредног субјекта у делу техничких капацитета захтевaће се онај ниво
капацитета којим се обезбеђује способност привредног субјекта да изврши уговор о јавној
набавци,сагласно члану 40 Правилника о начину обављања послова јавних набавки у Дому
здравља „Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола, број: 01-544 од 5. марта 2021. године.
Доказ:
1. Акциони план за отклањање неправилности откривених у ревизији правилности
пословања Дома здравља „Др Јанош Хаџи“, Бачка Топола, у делу који се односи на
јавне набавке у 2019. и 2020. години и на расходе за запослене у 2020. години, број 01516 од 15. марта 2022. године.
2.4.4.3 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. Отклањање утврђене неправилности је у току.
2.4.5. Конкурсном документацијом за јавну набавку услуга сервиса медицинске
опреме, као додатни услов за учешће у поступку јавне набавке је одређено да понуђач
своје пословање уреди према стандардима менаџмента квалитета
2.4.5.1. Опис неправилности
Конкурсном документацијом за јавну набавку услуга сервиса медицинске опреме, је као
додатни услов за учешће у поступку јавне набавке одређено да понуђач своје пословање уреди
према стандардима менаџмента квалитета (ISO и OHSAS), што је услов који ограничава
конкуренцију и није у логичкој вези са предметом јавне набавке јер није непосредно везано за
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предмет набавке и његово извршење, што није у складу са чланом 76 став 6, а у вези са
чланом 10 став 2 раније важећег Закона о јавним набавкама.
2.4.5.2. Исказане мере исправљања
У одазивном извештају субјект ревизије наводи да прихвата препоруку Државне
ревизорске институције и да, као додатни услов, неће захтевати стандардe менаџмента
квалитета (ISO и OHSAS) и самим тим неће ограничавати конкуренцију. А све према према
члану 40 Правилника о начину обављања послова јавних набавки у Дому здравља „Др Јанош
Хаџи“ Бачка Топола, број: 01-544 од 5. марта 2021. године.
Доказ:
1. Акциони план за отклањање неправилности откривених у ревизији правилности
пословања Дома здравља „Др Јанош Хаџи“, Бачка Топола, у делу који се односи на
јавне набавке у 2019. и 2020. години и на расходе за запослене у 2020. години, број 01516 од 15. марта 2022. године.
2.4.5.3. 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. Отклањање утврђене неправилности је у току.
2.4.6. Конкурсна документација у јавној набавци услуга сервиса медицинске опреме,
садржински није припремљена на начин да би заинтересовани понуђачи на основу исте
могли да припреме прихватљиву понуду
2.4.6.1. Опис неправилности
Конкурсна документација у јавној набавци услуга сервиса медицинске опреме, садржински
није припремљена на начин да би заинтересовани понуђачи на основу исте могли да припреме
прихватљиву понуду, из разлога што није одређен опис и обухват услуге сервиса која је
предмет набавке како би понуђачи могли да на основу обима и описа услуге определе укупну
вредност својих понуда, што је супротно члану 61 став 1 а у вези са ставом 4 тачка 5 истог
члана раније важећег Закона о јавним набавкама.
2.4.6.2. Исказане мере исправљања
У одазивном извештају субјект ревизије наводи да прихвата препоруку Државне
ревизорске институције и да ће конкурсну документацију у поступцима јавних набавки
сачињавати сагласно одредбама важећег Закона о јавним набавкама и Правилника о садржини
конкурсне документације у поступцима јавних набавки, у делу одређивања обима и описа
услуга тако да буде сачињена на начин да омогући припрему и подношење понуде.
Доказ:
1. Акциони план за отклањање неправилности откривених у ревизији правилности
пословања Дома здравља „Др Јанош Хаџи“, Бачка Топола, у делу који се односи на
јавне набавке у 2019. и 2020. години и на расходе за запослене у 2020. години, број 01516 од 15. марта 2022. године.
2.4.6.3. 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. Отклањање утврђене неправилности је у току.
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2.4.7 Конкурсна документација у јавној набавци услуга сервиса возила није
припремљена тако да заинтересовани понуђачи на основу ње могу да припреме
прихватљиву понуду
2.4.7.1. Опис неправилности
Конкурсна документација у јавној набавци услуга сервиса возила, није припремљена тако
да заинтересовани понуђачи на основу ње могу да припреме прихватљиву понуду из разлога
што није одређен обим услуге сервиса возила која је предмет набавке како би понуђачи могли
да определе укупну вредност својих понуда, што је супротно члану 61 став 1 а у вези са ставом
4 тачка 5 истог члана раније важећег Закона о јавним набавкама.
2.4.7.2. Исказане мере исправљања
У одазивном извештају субјект ревизије наводи да прихвата препоруку Државне
ревизорске институције и да ће конкурсну документацију у поступцима јавних набавки
сачињавати сагласно одредбама важећег Закона о јавним набавкама и Правилника о садржини
конкурсне документације у поступцима јавних набавки, у делу одређивања обима и описа
услуга тако да буде сачињена на начин да омогући припрему и подношење понуде.
Доказ:
1. Акциони план за отклањање неправилности откривених у ревизији правилности
пословања Дома здравља „Др Јанош Хаџи“, Бачка Топола, у делу који се односи на
јавне набавке у 2019. и 2020. години и на расходе за запослене у 2020. години, број 01516 од 15. марта 2022. године.
2.4.7.3. 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. Отклањање утврђене неправилности је у току.
2.4.8. Конкурсна документација у јавној набавци услуга сервиса возила није
припремљена тако да заинтересовани понуђачи на основу ње могу да припреме
прихватљиву понуду
2.4.8.1. Опис неправилности
Конкурсна документација у јавној набавци услуга сервиса возила није припремљена тако
да заинтересовани понуђачи на основу ње могу да припреме прихватљиву понуду, из разлога
што услуга шлеповања неисправног возила као део предмета набавке није обухваћена
обрасцем понуде и понуђачима није омогућено да понуде цену за ту врсту услуге и на тај начин
определе укупну вредност својих понуда, што је супротно члану 61 став 1 а у вези са ставом 4
тачка 5 истог члана раније важећег Закона о јавним набавкама.
2.4.8.2. Исказане мере исправљања
У одазивном извештају субјект ревизије наводи да прихвата препоруку Државне
ревизорске институције и да ће конкурсну документацију припремати тако да понуђач на
основу ње може да припреми прихватљиву понуду и обухватиће се услуга шлеповања
образцем понуде. Конкурсна документација у поступцима јавних набавки ће се сачињавати
сагласно одредбама важећег Закона о јавним набавкама и Правилника о садржини конкурсне
документације у поступцима јавних набавки, у делу одређивања обима и описа услуга тако да
буде сачињена на начин да омогући припрему и подношење понуде.
Доказ:
1. Акциони план за отклањање неправилности откривених у ревизији правилности
пословања Дома здравља „Др Јанош Хаџи“, Бачка Топола, у делу који се односи на
јавне набавке у 2019. и 2020. години и на расходе за запослене у 2020. години, број 01516 од 15. марта 2022. године.
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2.4.8.3. 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. Отклањање утврђене неправилности је у току.
2.4.9. Конкурсном документацијом у јавној набавци услуга сервиса возила, као
критеријум за оцену понуда је одређен „понуђена цена“, а количине односно обим
предмета набавке на основу којих понуђачи сачињавају понуду у делу цене нису одређене
2.4.9.1. Опис неправилности
Конкурсном документацијом у јавној набавци услуга сервиса возила, као критеријум за
оцену понуда је одређен „понуђена цена“, а количине односно обим предмета набавке на
основу којих понуђачи сачињавају понуду у делу цене нису одређене, што их чине
неупоредивим јер се не може утврдити њихова укупна вредност везано за планирани обим
услуга за време трајања уговора, што је супротно члану 84 став 2 раније важећег Закона о
јавним набавкама, јер тако одређен елемент критеријума није у логичкој вези са предметом
јавне набавке
2.4.9.2. Исказане мере исправљања
У одазивном извештају субјект ревизије наводи да прихвата препоруку Државне
ревизорске институције и да ће уз понуђену цену тражити и количине односно обим предмета
набавке на основу којих понуђачи сачињавају понуду. Дома здравља ће конкурсну
документацију у поступцима јавних набавки сачињавати сагласно одредбама важећег Закона
о јавним набавкама у делу критеријума за доделу уговора на начин да исти омогућавају
ефективну конкуренцију, објективну проверу и оцену понуда.
Доказ:
1. Акциони план за отклањање неправилности откривених у ревизији правилности
пословања Дома здравља „Др Јанош Хаџи“, Бачка Топола, у делу који се односи на
јавне набавке у 2019. и 2020. години и на расходе за запослене у 2020. години, број 01516 од 15. марта 2022. године.
2.4.9.3. 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. Отклањање утврђене неправилности је у току.
2.4.10. Конкурсном документацијом у поступку јавне набавке услуга сервиса
медицинске опреме утврђен је и описан начин вредновања рока плаћања и рока одзива
као елемената критеријума за оцену понуда
2.4.10.1. Опис неправилности
Конкурсном документацијом у поступку јавне набавке услуга сервиса медицинске опреме
утврђен је и описан начин вредновања рока плаћања и рока одзива као елемената критеријума
за оцену понуда, али на начин који не омогућава пропорционално и објективно вредновање и
оцену понуда, што га у том делу чини дискриминаторским и у супротности је са чланом 84
став 2 раније важећег Закона о јавним набавкама.
2.4.10.2. Исказане мере исправљања
У одазивном извештају субјект ревизије наводи да прихвата препоруку Државне
ревизорске институције и да ће конкурсну документацију сачињавати сагласно одредбама
важећег Закона о јавним набавкама, посебно у делу критеријума за доделу уговора на начин
да исти омогућавају ефективну конкуренцију, објективну проверу и оцену понудa.
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Доказ:
1. Акциони план за отклањање неправилности откривених у ревизији правилности
пословања Дома здравља „Др Јанош Хаџи“, Бачка Топола, у делу који се односи на
јавне набавке у 2019. и 2020. години и на расходе за запослене у 2020. години, број 01516 од 15. марта 2022. године.
2.4.10.3. 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. Отклањање утврђене неправилности је у току.
2.4.11. Конкурсном документацијом је предвиђено да се испуњеност обавезног услова
за учешће у поступку јавне набавке да има важећу дозволу надлежног органа за
обављање делатности која је предмет јавне набавке, доказује писаном изјавом
2.4.11.1. Опис неправилности
Конкурсном документацијом је предвиђено да се испуњеност обавезног услова за учешће
у поступку јавне набавке да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности
која је предмет јавне набавке, а која је предвиђена посебним прописом, доказује писаном
изјавом датом под кривичном и материјалном одговорношћу , што није у складу са чланом 77
став 4 раније важећег Закона о јавним набавкама.
Препорука за наведену неправилност је изостављена и није захтевано предузимање мера
исправљања из разлога што сагласно 115 став 2 важећег Закона о јавним набавкама, наручилац
више није у обавези већ само има могућност да „ако привредни субјект мора да поседује
одређено овлашћење, односно дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке или да буде члан одређене организације да би могао да обавља
предметну делатност, наручилац може од њега да захтева да докаже поседовање такве дозволе,
овлашћења или чланства“, што је наведено на страни 62 Извештаја о ревизији правилности
пословања Дома здравља „Др Јанош Хаџи“, Бачка Топола, у делу који се односи на јавне
набавке у 2019. и 2020. години и на расходе за запослене у 2020. години.
2.4.12. Дом здравља је доделио Уговор о јавној набавци услуга одвожења медицинског
отпада понуђачу чија понуда је садржала понуђену цену већу од процењене вредности
јавне набавке
2.4.12.1. Опис неправилности
Дом здравља је доделио Уговор о јавној набавци услуга одвожења медицинског отпада,
понуђачу чија понуда је садржала понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке,
а да након доношења Одлуке о додели уговора није доставио образложен извештај Управи за
јавне набавке и Државној ревизорској институцији, што није у складу са чланом 107 став 5
раније важећег Закона о јавним набавкама.
Препорука за наведену неправилност је изостављена и није захтевано предузимање мера
исправљања из разлога што одредбама важећег Закона о јавним набавкама у случају
прихватања понуде која садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке,
наручилац више није у обавези да доставља образложени извештај Управи за јавне набавке и
Државној ревизорској институцији, што је наведено на страни 64 Извештаја о ревизији
правилности пословања Дома здравља „Др Јанош Хаџи“, Бачка Топола, у делу који се односи
на јавне набавке у 2019. и 2020. години и на расходе за запослене у 2020. години.
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2.4.13. Дом здравља је у поступку јавне набавке услуга сервиса возила оценио
као прихватљиву понуду изабраног понуђача и као меродавну прихватио укупну
понуђену цену, а не јединичну цену, иако је понуда садржала рачунску грешку у разлици
између јединичне и укупне цене
2.4.13.1. Опис неправилности
Дом здравља је у поступку јавне набавке услуга сервиса возила оценио као прихватљиву
понуду изабраног понуђача и као меродавну прихватио укупну понуђену цену, а не јединичну
цену, иако је понуда садржала рачунску грешку у разлици између јединичне и укупне цене, а
чија исправка није извршена у поступку разматрања понуде, што није у складу са чланом 93
став 5 раније важећег Закона о јавним набавкама.
2.4.13.2. Исказане мере исправљања
У одазивном извештају субјект ревизије наводи да прихвата препоруку Државне
ревизорске институције и да ће при прегледу, вредновању и упоређивању понуда вршити
рачунску контролу истих и ако садрже рачунску грешку, сагласно члану 142 важећег Закона о
јавним набавкама, од понуђача ће затражити да прихвати исправку рачунске грешке.
Доказ:
1. Акциони план за отклањање неправилности откривених у ревизији правилности
пословања Дома здравља „Др Јанош Хаџи“, Бачка Топола, у делу који се односи на
јавне набавке у 2019. и 2020. години и на расходе за запослене у 2020. години, број 01516 од 15. марта 2022. године.
2.4.13.3. 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. Отклањање утврђене неправилности је у току.

2.5. Извештавање о јавним набавкама
2.5.1. Обавештења о закљученим уговорима нису објављивана у року
2.5.1.1. Опис неправилности
Обавештења о закљученим уговорима о јавним набавкама шест ревидираних поступака
јавних набавки нису објављивана у року од пет дана од дана закључења уговора, што није у
складу са чланом 116 став 1 раније важећег Закона о јавним набавкама.
2.5.1.2. Исказане мере исправљања
У одазивном извештају субјект ревизије наводи да прихвата препоруку Државне
ревизорске институције и да ће обавештења о додели уговора објављивати у року и на начин
прописан одредбама важећег Закона о јавним набавкама.
Доказ:
1. Акциони план за отклањање неправилности откривених у ревизији правилности
пословања Дома здравља „Др Јанош Хаџи“, Бачка Топола, у делу који се односи на
јавне набавке у 2019. и 2020. години и на расходе за запослене у 2020. години, број 01516 од 15. марта 2022. године.
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2.5.1.3. 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. Отклањање утврђене неправилности је у току.

2.6. Праћење извршења уговора о јавним набавкама
2.6.1. Дом здравља је код најмање дванаест уговора о јавној набавци у 2019. и 2020.
години, повећао обим предмета набавке преко 5% од првобитно уговорене вредности
2.6.1.1. Опис неправилности
Дом здравља је код најмање дванаест уговора о јавној набавци у 2019. и 2020. години
приликом реализације истих, повећао обим предмета набавке преко 5% од првобитно
уговорене вредности и то у укупном износу од 591 хиљаду динара са ПДВ, што није у складу
са чланом 115 став 1 раније важећег Закона о јавним набавкама.
2.6.1.2. Исказане мере исправљања
У одазивном извештају субјект ревизије наводи да прихвата препоруку Државне
ревизорске институције и да ће успоставити контролне активности у делу праћења извршења
уговора којима ће се обезбедити да се повећање обима предмета набавке врши на начин и у
обиму сагласно одредбама важећег Закона о јавним набавкама.
Доказ:
1. Акциони план за отклањање неправилности откривених у ревизији правилности
пословања Дома здравља „Др Јанош Хаџи“, Бачка Топола, у делу који се односи на
јавне набавке у 2019. и 2020. години и на расходе за запослене у 2020. години, број 01516 од 15. марта 2022. године.
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. Отклањање утврђене неправилности је у току.

2.7. Извршене набавке без спроведеног поступка јавне набавке
2.7.1. Дом здравља је извршио набавку дела услуга текућих поправки и одржавања
медицинске опреме и добара (лабораторијских реагенаса и потрошног материјала) у без
претходно спроведеног поступка јавне набавке
2.7.1.1. Опис неправилности
Дом здравља је извршио набавку дела услуга текућих поправки и одржавања медицинске
опреме и добара (лабораторијских реагенаса и потрошног материјала) у 2019. години у
вредности од најмање 2,91 милиона динара и у 2020. години у вредности од најмање 1,38
милиона динара, без претходно спроведеног поступка јавне набавке, а да нису постојали
разлози за изузеће прописани члановима 7, 7а и 39 став 2 раније важећег Закона о јавним
набавкама и члановима 11-15 и 27 важећег Закона о јавним набавкама, што је супротно члану
56 став 4 Закона о буџетском систему.
2.7.1.2. Исказане мере исправљања
У одазивном извештају субјект ревизије наводи да прихвата препоруку Државне
ревизорске институције и да ће набавке добара, услуга и радова вршити сагласно одредбама
важећег Закона о јавним набавкама, поштујући одредбе које прописују основе за изузеће од
примене наведеног прописа.
Доказ:
1. Акциони план за отклањање неправилности откривених у ревизији правилности
пословања Дома здравља „Др Јанош Хаџи“, Бачка Топола, у делу који се односи на
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јавне набавке у 2019. и 2020. години и на расходе за запослене у 2020. години, број
01-516 од 15. марта 2022. године.
2.7.1.3. 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. Отклањање утврђене неправилности је у току.

2.8. Расходи за запослене
2.8.1. Увећање плате из сопствених прихода у 2020. години
2.8.1.1. Опис неправилности
Дом здравља је увео је од јануара до октобра 2020. године скраћено радно време за 26
запослених на 16 радних места која Актом о процени ризика нису утврђена да су радна места
са повећаним ризиком, по ком основу је преузео обавезе и извршио расходе за плате за 3.744
часова рада који нису ефективно извршена најмање у износу од 3,30 милиона динара, што није
у складу са одредбама члана 52 став 2 Закона о раду и чланом 37 и 38 став 1 и 2 Посебног
колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна
покрајина и јединица локалне самоуправе.
Дом здравља је у октобру 2020. године донео нови Акт о процени ризика на радним
местима и у радној околини и идентификовао све опасности и штетности на радном месту у
радној околини, извршена процена ризика од настанка повреда и оштећења здравља
запослених у односу на њих, утврђена радна места са повећаним ризиком и здравствени
услови за обављање послова на тим радним местима и дати предлози мера заштите. На основу
новог Акта Дом здравља је увео скраћено радно време у складу са прописима који регулишу
ову област па је самим тим изостала препорука ревизора и није захтевано предузимање мера
исправљања у вези са наведеном неправилношћу, што је наведено на страни 72 Извештаја о
ревизији правилности пословања Дома здравља „Др Јанош Хаџи“, Бачка Топола, у делу који
се односи на јавне набавке у 2019. и 2020. години и на расходе за запослене у 2020. години.
2.8.2. Дом здравља је у 2020. години преузео обавезе и извршио расходе по основу
увећања плате из сопствених прихода, а да претходно правни основ и изворна
рачуноводствена документација није сачињавана у писаној форми
2.8.2.1. Опис неправилности
Дом здравља је у 2020. години преузео обавезе и извршио расходе по основу увећања плате
из сопствених прихода у износу од 370 хиљада динара, а да претходно правни основ и изворна
рачуноводствена документација у виду решења, није сачињавана у писаној форми пре плаћања
обавезе што је супротно члану 58 став 1 и 2 Закона о буџетском систему, а у вези са чланом
193 Закона о раду.
2.8.2.2. Исказане мере исправљања
На основу члана 171 и 172 Закона о раду и Извештаја о ревизији правилности пословања
Дома yдравља „Др Јанош Хаџи“, Бачка Топола, у делу који се односи на јавне набавке у 2019.
и 2020. години и на расходе за запослене у 2020. години број: 400-930/2021-05/10 од 09.
децембра 2021. године, Управни одбор Дома здравља „Др Јанош Хаџи” Бачка Топола, дана 28.
јануара 2022. године, упутио је запосленој понуду за закључивање Анекса 1 Уговора о правима
и обавезама директора.
На основу члана 171-172 став 1 тачка 6 Закона о раду (Сл. гласник РС бр. 24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/14, 13/17- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), члана 2123 Правилника о раду Дома здравља „Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола и Извештаја о ревизији
правилности пословања Дома Здравља „Др Јанош Хаџи“, Бачка Топола, у делу који се односи
на јавне набавке у 2019. и 2020. години и на расходе за запослене у 2020. години број: 400930/2021-05/10 од 9. децембра 2021. године, Управни одбор Дома здравља „Др Јанош Хаџи“
Бачка Топола и запослена закључују Анекс 1 Уговора о правима и обавезама директора.
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На основу Правилника о критеријумима и поступка за увећање плате запосленима у
Дому здравља „Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола број 01-135 од 26. јануара 2018. године и члана
95 Правилника о раду Дома здравља „Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола број: 01-740 од 15. априла
2019. године, Управни одбор Дома здравља „Др Јанош Хаџи” Бачка Топола донео је решење
на основу којег се увећава зарада запослене.
Докази:
1. Понуда за закључивање Анекса 1 Уговора о правима и обавезама директора број: 01136/1 од 28.01.2022. године;
2. Анекс 1. Уговора о правима и обавезама директора бр: 01-3231 од 20.12.2020 године
број: 01-136 од 28.01.2022. године
3. Решење број: 01-135 од 28.01.2022. године
2.8.2.3. Оцена мере исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
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3. МИШЉЕЊЕ О ИСКАЗАНИМ МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА
Прегледали смо Одазивни извештај, који је поднео субјект ревизије. Оценили смо да је
Одазивни извештај, који је потписало и печатом оверило одговорно лице субјекта ревизије,
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 субјект
ревизије задовољавајуће.
Напомена:
У складу са одредбама члана 37. Закона о Државној ревизорској институцији, а након
истека рокова исказаним 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.
Члан Савета
_________________________
Невенка Бојанић
Државна ревизорска институција
Макензијева 41
11000 Београд, Србија
11. април 2022. године
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