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1.

УВОД

Државна ревизорска институција издала је Извештај о ревизији сврсисходности
пословања „Професионална рехабилитација и подстицање запошљавања особа са
инвалидитетом”, број: 400–436/2021–05/58 од 22. децембра 2021. годинe, у којем је
навела закључке и налазе.
С обзиром да све откривене несврсисходности нису биле отклоњене у току
ревизије, Државна ревизорска институција је од Националне службе за запошљавање
захтевала достављање одазивног извештаја.
Субјект ревизије је у остављеном року од 90 дана доставио Одазивни извештај
број: 0012-101-52/2022 од 25. марта 2022. године, који је потписало и печатом оверило
одговорно лице субјекта ревизије.
У одазивном извештају приказане су мере исправљања утврђених
несврсисходности. У послеревизионом поступку смо прегледали одазивни извештај и
оценили његову веродостојност и оценили да ли су мере исправљања задовољавајуће.
У овом извештају:
•
•
•

приказујемо несврсисходности 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
одазивним извештајима, задовољавајуће.
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2.
2.1

НЕСВРСИСХОДНОСТИ И МЕРЕ ИСПРАВЉАЊА
Закључак: Надлежни органи нису предузели активности за ефикасно
спровођење
мера
професионалне
рехабилитације
и
подстицања
запошљавања особа са инвалидитетом.

2.1.1 Налаз: Неблаговремено спровођење поступка набавке услуге обука за
тржиште рада за особе са инвалидитетом од стране Националне службе за
запошљавање, доводи до преусмеравања средстава са мера професионалне
рехабилитације на мере подстицање запошљавања, што за последицу има
недовољно оспособљавање особа са инвалидитетом за укључивање на тржиште
рада
2.1.1.1 Опис несврсисходности
Због преусмеравања средстава са мера и активности професионалне
рехабилитације на мере подстицања запошљавања изостала је реализација
професионалне рехабилитације у већем обиму.
Обуке за тржиште рада за особе са инвалидитетом су мера професионалне
рехабилитације која се реализује у складу са исказаним потребама тржишта рада, а
након спроведеног поступка јавне набавке1.
Израда Каталога за обуке за тржиште рада на основу реално процењених
потреба тржишта рада и структуре особа са инвалидитетом, као и благовремено
спровођење поступка јавне набавке и започињање обуке након закључења уговора о
јавној набавци допринело би већем укључивању особа са инвалидитетом у друге мере
и активности које спроводи Национална служба за запошљавање.
У ревизији смо утврдили да је Национална служба за запошљавање
неблаговремено започињала поступак јавне набавке, што је резултирало касним
закључивањем уговора и преношењем реализације обуке у наредну годину.
2.1.1.2 Исказане мере исправљања
Националној служби за запошљавање дата је препорука да предузме
активности на благовременом спровођењу и реализацији поступка набавке услуге
обука за тржиште рада за особе са инвалидитетом, ради њиховог оспособљавања за
укључивање на тржиште рада на равноправној основи (приоритет 22).
По препоруци, у Одазивном извештају Национална служба за запошљавање је
обавестила Државну ревизорску институцију до је до дана достављања одазивног
извештаја покренула поступак јавне набавке услуга образовања и професионалног
оспособљавања незапослених лица-особа са инвалидитетом бр.0064/21 који је објављен
на Порталу јавних набавки 18. децембра 2021. године.
Национална служба за запошљавање навела је да је јавна набавка покренута на
основу Каталога обука за тржиште рада за особе са инвалидитетом према плану за
2021. годину, којим је планирана реализација 61 обуке за 400 незапослених особа са
Члан 77 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера
активне политике запошљавања.
2
Приоритет 2 означава несврсисходности које је могуће отклонити у року до годину дана односно
препоруке по којима је потребно поступити у року до годину дана.
1

4

Послеревизиони извештај о мерама исправљања Националне службе за запошљавање, Крагујевац

инвалидитетом. Образложење за овакво поступање је ситуација изазвана пандемијом
COVID-19, која је у великој мери наметала одређена ограничења и током 2021. године,
како са становишта обезбеђивања адекватних просторно техничких услова, тако и са
становишта спремности лица за укључивање у меру. Отварање понуда у овом поступку
јавне набавке извршено је 18. јануара 2022. године, док је доношење одлуке о избору
извођача обука у току.
Као доказ о мерама и активностима које су предузете до дана достављања
одазивног извештаја Национална служба за запошљавање је доставила Одлуку о
спровођењу отвореног поступка јавне набавке услуга образовања и професионалног
оспособљавања незапослених лица – особа са инвалидитетом број 0064/21 од 14.
децембра 2021. године и извод са Портала јавних набавки.
Национална служба за запошљавање је доставила План активности и обавестила
Државну ревизорску институцију да ће се ради отклањања несврсисходности или
смањења ризика од појављивања несврсисходности у будућем пословању поред
спровођења активности на реализацији обука за тржиште рада по јавној набавци из
2021. године, на нивоу филијала предузети неопходне активности у циљу сачињавања
предлога обука за тржиште рада за особе са инвалидитетом, према плану за 2022.
годину.
Предлог обука представља резултат:
•

анализе и прогнозе на локалним тржиштима рада за конкретним знањима и
вештинама,

•

анализе структуре незапослених особа са инвалидитетом на локалним
евиденцијама и потреба лица за конкретним обукама утврђеним индивидуалним
плановима запошљавања,

•

анализе понуда образовних установа на локалним тржиштима, односно
извођача обука за особе са инвалидитетом.

На основу предлога обука од стране филијала, биће сачињен Каталог обука за
тржиште рада за особе са инвалидитетом за 500 незапослених особа са инвалидитетом,
за 2022. годину. Расписивање јавног позива се планира у року који ће омогућити
услове за укључивање особа са инвалидитетом у обуке.
Планом активности за имплементацију препорука предвиђено је да ће
Национална служба за запошљавање ове активности спроводити континуирано током
2022. године.

2.1.1.3 Оцена мера исправљања
Меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу. Оцена је извршена имајући у
виду приоритет дате препоруке, односно период у коме је објективно могуће предузети
мере исправљања. Национална служба за запошљавање ће доставити Државној
ревизорској институцији Каталог обука за тржиште рада донет на основу анализе
предлога филијала за обуке на тржишту рада као и доказе да је јавна набавка
спроведена благовремено, у року који ће омогућити услове за укључивање особа са
инвалидитетом у обуке. Отклањање утврђене несврсисходности је у току.
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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
поднела Национална служба за запошљавање, 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 несврсисходности 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 несврсисходности.
У ове ефекте, укључиће се и ефекти које будете ви исказали предузетим мерама
и активностима из одазивног извештаја.

Члан Савета
Државне ревизорске институције
Невенка Бојанић
Државна ревизорска институција
Макензијева 41
11000 Београд, Србија
14. април 2022. године
Достављено:
- Субјекту ревизије и
- Архиви
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