РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији правилности пословања Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање,
Београд, у делу који се односи на јавне набавке oд 1. јануара 2019. године до 31. децембра 2020. године

ЗАКЉУЧЦИ И НАЛАЗИ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање (у даљем тексту: „Фонд“) је од 21 ревидиране јавне набавке у 7 поступака
јавних набавки конкурсном документацијом, као додатне услове за учешће у поступку јавне набавке одредио стандарде пословања
који произилазе из прописаних обавезних услова, а док је у 4 од поменутих 7 поступака одређивао и стандарде пословања који нису у
логичкој вези са претежним делом предмета јавних набавки.
Фонд је узорковане јавне набавке на које се не примењује Закон о јавним набавкама вршио у складу са интерним актом.
Фонд је интерним актом уредио поступак праћења реализације уговора и у свим узоркованим јавним набавкама вршио праћење
реализације закључених уговора у складу са интерним актом.
Фонд је планове јавних набавки за 2019. и 2020. годину донео у складу са Законом о јавним набавкама.
Фонд је у свим узоркованим јавним набавкама документовао истраживање тржишта.

СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ
У извештају смо скренули пажњу на следеће:
1. Одредбама члана 39 Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС“, бр. 91/19) уређује се одређивање поверљивости података који се
привредним субјектима стављају на располагање и представљају пословну тајну и тајне податке у смислу закона којима се уређује
заштита пословне тајне и тајност података. У наведеним одредбама није уређена и заштита података о личности уређена Законом о
заштити података о личности („Сл. гласник РС“, бр. 87/18). Имајући ово у виду, потребно је размотрити потребу допуне одредби члана
39 Закона о јавним набавкама у смислу обухватања и поверљивости података о личности уређену законом којим се уређује заштита
података о личности.
2. У узоркованим набавкама за 2019. и 2020. годину просечно је поднет мањи број понуда у односу на број просечно поднетих понуда
према подацима Управе за јавне набавке као правног претходника Канцеларије за јавне набавке. Фонд није користио могућност
објављивања претходног обавештења, објављивања позива за подношење понуда и у неком специјализованом листу и организовања
отворених састанака са заинтересованим лицима. Потребно је да Фонд користи могућност објављивања претходног обавештења,
објављивања позива за подношење понуда и у неком специјализованом листу и организовања отворених састанака са заинтересованим
лицима како би утицао на повећање броја поднетих понуда.

МЕРЕ ПРЕДУЗЕТЕ У ПОСТУПКУ РЕВИЗИЈЕ
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Фонд је у току поступка ревизије предузео следеће мере исправљања:
- објавио је упутства и инструкције донете од директора Фонда и директора сектора у оквиру Фонда, донета на основу упућујућих
одредби Правилника о ближем уређивању начина планирања, спровођења поступака набавки и праћења извршења набавки у
Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање на својој интернет страници (https://www.pio.rs/sr/interna-akta),
- објавио је усклађен План јавних набавки за 2020. годину и План јавних набавки за 2021. годину на својој интернет страници
(https://www.pio.rs/sr/javnenabavke) као посебан документ видљив јавности,
- Управни одбор је у току поступка ревизије усвојио годишње извештаје о извршењу планова јавних набавки за 2019. и 2020. годину.

ДАТЕ ПРЕПОРУКЕ
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За отклањање утврђених неправилности у области јавних набавки дате су три препоруке које су усмерене на то да се:
- једним свеобухватним интерним актом уреде послови јавних набавки, мере за спречавање корупције и сукоба интереса у области
јавних набавки и набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује, а који су сада уређени кроз више аката,
- критеријуми за избор привредних субјеката одређују имајући у виду претежни предмет набавке и да исти буду у логичкој вези са
претежним предметом јавне набавке,
- у критеријуме за избор привредног субјекта не укључују критеријуми који произилазе из основа за искључење прописани чланом
111 Закона о јавним набавкама.

