РЕЗИМЕ
Извештајa о ревизији правилности пословања
Mинистарства здравља Републике Србије, Београд, у делу
који се односи на програмске активности - Опремање „COVIDˮ болница и
Превенцију и ублажавање последица насталих услед болести COVID – 19 изазване
вирусом SARS – CoV – 2, у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године.
године
ЗАКЉУЧЦИ И НАЛАЗИ
Mинистарствo здравља Републике Србије, Београд :
ОПРЕМАЊЕ „COVIDˮ БОЛНИЦА
У конкурсној документацији за јавну набавку број 23/2020 и јавну набавку број 25/2020 за поједина добра
укупне вредности 533,8 милиона динара, није одредило захтеване карактеристике добара, јединице мере,
техничке спецификације и није предвидело рубрику за јединичне цене добара која се наручују у оквиру
комплета добара.
Није објавило на Порталу јавних набавки обавештења о изменама уговора закључених у поступку јавне набавке
број 23/2020.
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке није ускладило са одредбама Закона о јавним набавкама
који је у примени од 1. јула 2020. године.

ПРЕВЕНЦИЈА И УБЛАЖАВАЊЕ ПОСЛЕДИЦА НАСТАЛИХ УСЛЕД БОЛЕСТИ COVID 19
ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ SARS – CoV – 2
У 2020. години, извршило је расходе у укупном износу од 12,38 милијарди динара на име расхода за материјал,
дотација међународним организацијама, дотација организацијама за обавезно социјално осигурање и за остале
дотације и трансфере, у одобреним износима и уз поштовање интерних процедура у делу доношења решења и
поступка одобравања плаћања.

ДАТЕ ПРЕПОРУКЕ
За уређење области која је била предмет ревизије дате су 4 препоруке које су усмерене на:
➢ доношење посебног акта Министарства здравља којим ће се ближе уредити начин планирања, спровођења
поступка јавне набавке и праћења извршења уговора о јавној набавци, начин планирања и спровођења набавки
на које се закон не примењује, као и набавки друштвених и других посебних услуга, у складу са Законом о јавним
набавкама;
➢ одређивање захтеваних карактеристика у конкурсној документацији за добра која се набављају (техничке
карактеристике, њихов опис, материјал, квалитет, јединицу мере и др.), предвиђање посебне рубрике/колоне за
јединичне цене добара која се наручују у комплету, као и свих других околности које су од значаја за припрему
понуде од стране заинтересованих понуђача и за извршење уговора, а нарочито за квантитативни и квалитативни
пријем добара;
➢ предузимање мера и активности да се огласи о јавној набавци објављују на Порталу јавних набавки у складу са
одредбама Закона о јавним набавкама.

ОДАЗИВНИ ИЗВЕШТАЈ
➢ Минстарство здравља Републике Србије је у обавези да достави одазивни извештај о отклањању утврђених
неправилности и доказе о поступању по датим препорукама.

