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1

УВОД

У Извештају о ревизији правилности пословања Специјалне болнице за рехабилитацију
,,Русанда“ Меленци, у делу кoји се односи на увећање плата запослених од 1. јануара до 31.
децембра 2019. године и јавне набавке у периоду од 1. јануара 2018. године до 31. децембра
2019. године, број: 400-1189/2020-05/7 од 15. децембра 2020. године, Државна ревизорска
институција (у даљем тексту: Институција) је навела закључке и налазе.
С обзиром да све откривене неправилности нису биле отклоњене у току ревизије,
Институција је од Специјалне болнице за рехабилитацију ,,Русанда“ Меленци (у даљем
тексту: Специјална болница), захтевала достављање одазивног извештаја.
Специјална болница је у остављеном року од 90 дана доставила Одазивни извештај,
број: 0875 од 15. марта 2021. године, који је потписало и печатом оверило одговорно лице.
У Одазивном извештају су приказане мере исправљања утврђених неправилности. У
послеревизионом поступку смо прегледали одазивни извештај, 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

Увећање плата запослених

2.1.1 Утврђивање расположивих средстава за увећање плата запослених из
сопствених средстава
2.1.1.1 Опис неправилности
Специјална болница није у 2019. години за сваки месец утврђивала износ остварених
сопствених прихода и расхода насталих пружањем услуга на тржишту, како би утврдила
расположива средства за остваривање права на увећање плата запослених и није о томе
обавештавала репрезентативни синдикат, што није у складу са чланом 93 став 2 Посебног
колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна
покрајина и јединица локалне самоуправе1 (у даљем тексту: Посебан колективни уговор за
здравствене установе) и чланом 91 став 4 Колективног уговора код Специјалне болнице за
рехабилитацију „Русанда“ Меленци2.
2.1.1.2 Исказане мере исправљања
Специјална болница је у Одазивном извештају навела да до момента израде
Одазивног извештаја није поступила по препоруци, јер у наведеном периоду није вршила
увећавање плата запослених из сопствених средстава. Руководство Специјалне болнице је 9.
марта 2021. године одржало састанак где је донет налог од стране директора да уколико се у
предстојећем периоду испуне услови за увећањем зарада запослених, обавеза је одговорних
лица да о томе обавесте репрезентативни синдикат, о чему је као доказ достављен Налог о
обавези поступања, број: 1-369-1/21.
Одговорна лица Специјалне болнице су упутила обавештење Државној ревизорској
институцији, у коме су се обавезала да ће за следећи састанак са репрезентативним
синдикатима припремити извештај и обрачунати висину сопствених прихода и расхода и
изказати разлику која представља основ за могућу стимулацију плате, у складу са
препоруком Државне ревизорске институције, након чега ће Специјална болница доставити
потребну документацију.
2.1.1.3 Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као делимично задовољавајућу.
Увидом у доказе достављене уз Одазивни извештај, утврђено је да Специјална
болница, у периоду обухваћеном Одазивним извештајем, није утврђивала износ остварених
сопствених прихода и расхода насталих пружањем услуга на тржишту, односно, није
утврђивала расположива средства за остваривање права на увећање плата запослених и није
о томе обавештавала репрезентативни синдикат.
Руководство Специјалне болнице је доставило допуну документације о састанку са
представницима репрезентативних синдиката, одржаном дана 23. марта 2021. године,
1

„Службени гласник РС“, број 106/18.
Који је код Специјалне болнице, заведен под бројем: 2560 од 29. маја 2019. године и код Покрајинског
секретаријата за здравство, број: 138-11-27/19 од 7. јуна 2019. године.
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односно, након периода обухваћеног Одазивним извештајем, на ком је донета одлука о
обавезном редовном обавештавању представника синдиката о висини прихода и расхода
сопствених средстава Специјалне болнице сваког 20-тог у месецу, за претходни месец.
Руководство Специјалне болнице је, у периоду од 23. марта 2021. године до дана израде овог
документа, доставило представницима репрезентативних синдиката извештаје за период од
јануара до августа 2021. године, који садрже податке о висини прихода од комерцијалних
услуга и висини расхода насталих пружањем комерцијалних услуга.
Достављени докази:
- Главна књига за први квартал 2021. године;
- Записник са састанка, број: 0974 од 23. марта 2021. године;
- Извештај о оствареним приходима и расходима за месец фебруар 2021. године,
- Обавештења синдикатима о оствареним сопственим приходима и расходима за
месец јануар – август 2021. године.
2.2
2.2.1

Јавне набавке
Непоштовање прописа приликом обављања послова јавних набавки
2.2.1.1 Опис неправилности

Специјална болница у току 2019. године није имала службеника за јавне набавке и
није упутила запослено лице на полагање стручног испита за службеника за јавне набавке,
што није у складу са одредбама члана 134 ст. 2 и 5 Закона о јавним набавкама3 (који је био у
примени до 30. јуна 2020. године).
2.2.1.2 Исказане мере исправљања
Одговорна лица Специјалне болнице су упутила једно запослено лице на стручно
оспособљавање, односно на полагање стручног испита за стицање звања – Службеник за
јавне набавке, о чему су доставила следеће доказе:
- Доказ о уплати таксе Канцеларији за јавне набавке за полагање стручног испита
(Извод са рачуна Специјалне болнице, број: 12 од 26. јануара 2021. године);
- Пријава за полагање испита за стицање сертификата за службеника за јавне
набавке;
- Решење Канцеларије за јавне набавке, број: 152-02-2/21 од 19. марта 2021. године,
којим се одобрава да запослени полаже испит за стицање сертификата за службеника за
јавне набавке.

2.2.1.3 Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.

3

„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15.
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2.2.2 Непоштовање прописа приликом именовања чланова комисије за јавне
набавке
2.2.2.1 Опис неправилности
Специјална болница је у поступцима јавних набавки за чланове комисије за јавне
набавке именовала лица која нису запослена код наручиоца, а која немају одговарајуће
стручно образовање из области из које је предмет јавне набавке, што није у складу са чланом
54 ст. 7 и 8 Закона о јавним набавкама4 (који је био у примени до 30. јуна 2020. године).
2.2.2.2 Исказане мере исправљања
Специјална болница је у Одазивном извештају навела да је чланом 33 Правилника о
ближем уређивању планирања набавки, спровођења поступка набавки и праћења извршења
уговора о набавкама5, поред осталог, уредила да се чланови и заменици чланова комисије за
јавну набавку именују из реда запослених, а да чланови комисије за јавну набавку могу да
буду и лица која нису запослена код наручиоца, ако наручилац нема запослена лица која
имају одговарајућа стручна знања.
Специјална болница је, од дана уручења ревизорског извештаја, до дана достављања
Одазивног извештаја, покренула два поступка јавне набавке. У првом поступку јавне
набавке, процењена вредност јавне набавке није прелазила 3 милиона динара, те је
Специјална болница именовала лице које је спровело јавну набавку, а у другом поступку
јавне набавке именована је комисија за јавне набавке у саставу од три лица. Сва наведена
лица, именована за спровођење поступака јавних набавке, била су из редова запослених лица
у Специјалној болници. Такође, вршилац дужности директора је издао налог запосленима да
у поступцима јавних набавки именују чланове комисије у складу са чланом 92 став 2 Закона
о јавним набавкама6 (који је у примени од 1. јула 2020. године).
Достављени докази:
- Одлука о спровођењу поступка јавне набавке, број: 01/2021, број: 0002-1054 од 23.
фебруара 2021. године и Изјава о не/постојању сукоба интереса, број: 0002-1081 од
8. марта 2021. године;
- Одлука о спровођењу поступка јавне набавке, број: 02/2021, број: 0002-1086 од
дана 10. марта 2021. године (тачка бр 7 . – формирање комисије);
- Правилник о ближем уређивању поступака набавки, спровођења поступака
набавки и праћење уговора о набавкама код послодавца од 20. новембра 2020.
године, број:0002-1001/1 од 20. новембра 2020. године;
- Регистрација чланова комисије на Порталу јавних набавки;
- Уговори о раду чланова комисије из редова запослених7;
- Налог в.д. директора, број: 1-369-1/21 од 9. марта 2021. године о обавези
поступања надлежних руководилаца у складу са препорукама Државне ревизорске
институције;

4

„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15.
Који је донео в.д. директора Специјалне болнице. Напомињемо да је у складу са одредбом члана 119 став 1
тач. 1) и 2) Закона о здравственој заштити, управни одбор здравствене установе надлежан да доноси статут
здравствене установе уз сагласност оснивача и друге опште акте здравствене установе, у складу са законом.
6
„Службени гласник РС“, број 91/19.
7
Бр. 3494 од 25. маја 2017. године, 1-1624/20 од 5. новембра 2020. године и 1-1626/20 од 5. новембра 2020.
године.
5
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2.2.2.3 Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
2.2.3 Набавке услуга и радова без спровођења поступака јавних набавки
2.2.3.1 Опис неправилности
Специјална болница је преузела обавезе за извршене набавке услуга финансијског
саветовања, саветовања из области јавних набавки и радова на текућим поправкама и
одржавањима у укупном износу од 23,7 милиона динара, без спровођења поступка јавних
набавки, а да нису постојали разлози за изузеће од примене Закона о јавним набавкама8, што
није у складу са чланом 39 став 2 наведеног закона и са чланом 57 Закона о буџетском
систему9.
2.2.3.2 Исказане мере исправљања
Специјална болница је у Одазивном извештају навела да је за услуге помоћних
послова у јавним набавкама дана 11. фебруара донела одлуку о спровођењу поступка набавке
изузете од примене Закона о јавним набавкама, а дана 17. фебруара 2021. године објавила
позив за подношење понуда за набавку наведених услуга на сајту Специјалне болнице, у
сврху поштовања начела конкурентности. Дана 22. фебруара 2021. године Специјална
болница је закључила уговор за набавку услуга помоћних послова из области јавних набавки,
чија вредност не прелази лимит од 1 милион динара, односно која у складу са одредбама
члана 27 Закона о јавним набавкама10, не подлеже обавези спровођења поступка јавне
набавке.
У Одазивном извештају је наведено да је за услуге финансијског саветовања, дана
10. марта 2021. године, Специјална болница донела Одлуку о спровођењу поступка јавне
набавке, број 02/2021 – Услуге менаџментског и финансијског консалтинга и објавила позив
на Порталу јавних набавки, као и да су одговорна лица потписала налог о обавези поступања
ради смањења ризика од извршавања расхода који нису у складу са Законом о јавним
набавкама.
Достављени докази:
- Одлука о спровођењу поступка набавке за услуге помоћних послова у области
јавних набавки од дана 11. фебруара 2021. године, заведена под бројем 0002-1042;
- Понуда за набавку услуга помоћних послова у области јавних набавки од дана 19.
фебруара 2021. године, заведена под бројем 0002-1045;
- Записник о отварању понуда од дана 19. фебруара 2021. године заведен под
бројем 0002-1047;
- Извештај о стручној оцени од дана 19. фебруара 2021. године, заведен под бројем
0002-1048;
- Одлука о додели уговора од дана 22. фебруара 2021. године, број: 0002-1049;

8

„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15.
„Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др.
закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19.
10
„Службени гласник РС“, број 91/19.
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- Уговор о пружању услуга помоћних послова у области јавних набавки од дана 22.
фебруара 2021. године, број: 0002-1050;
- Одлука о спровођењу поступка Јавне набавке 02/2021 – услуге менаџментског и
финансијског консалтинга од 10. марта 2021. године;
- Извод са Портала јавних набавки о објављеном поступку јавне набавке дана 13.
марта 2021. године;
- Налог о обавези поступања са састанка одржаног 09. марта 2021. године;
- Главна књига за први квартал 2021. године.
2.2.3.3 Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као незадовољавајућу.
Специјалној болници је 22. децембра 2020. године уручен ревизорски извештај, у
коме је, поред осталог, констатовано да је Специјална болница у 2018. и 2019. години
преузела обавезе и извршила расходе у износу од 23,7 милиона динара за услуге и радове,
без спроведеног поступка јавне набавке, а да није постојао разлог за изузеће од обавезе
примене Закона о јавним набавкама. У вези са утврђеном неправилношћу, Специјалној
болници је дата препорука да набавке услуга и радова, за које није прописано изузеће од
примене Закона о јавним набавкама, врши уз спровођење поступака јавних набавки, у складу
са чланом 27 Закона о јавним набавкама11 (који је у примени од 1. јула 2020. године) и
чланом 57 Закона о буџетском систему.
У поступку оцене мера исправљања исказаних у Одазивном извештају, извршен је
увид у евидентиране расходе за услуге финансијског саветовања, саветовања из области
јавних набавки и радова на текућим поправкама и одржавању у Главној књизи за 2021.
годину, као и у уговоре, фактуре и изводе банке који су били основ за извршење и
евиденцију наведених расхода.
Утврђено је да је Специјална болница након уручења ревизорског извештаја
наставила са преузимањем обавеза и вршењем расхода за услуге финансијског саветовања,
на основу уговора који су закључени без спроведеног поступка јавне набавке. У првом
кварталу 2021. године, Специјална болница је извршила расходе за услуге финансијског
саветовања у износу од 2,19 милиона динара, по основу испостављених фактура12
привредних субјеката „VE financial consulting“ и „General book“ по уговорима13 који су
закључени у 2020. години без спроведеног поступка јавне набавке, а да нису постојали
разлози за изузеће од примене Закона о јавним набавкама, што није у складу са чланом 27
Закона о јавним набавкама и чланом 57 Закона о буџетском систему.
У поступку ревизије Одазивног извештаја утврђено је да је, након периода
обухваћеног Одазивним извештајем, Специјална болница спровела поступак јавне набавке
услуга менаџментског и финансијског консалтинга, број: ЈН 02/2021, у оквиру којег је донела
Одлуку о додели уговора14, којом је уговор доделила понуђачу „General book“, Елемир и са
11

„Службени гласник РС“, број 91/19.
Рачуни – отпремнице, бр. 40-1000-1 од 13. јануара 2021. године, 40-1000-3 од 28. јануара 2021. године, 401000-15-1 од 18. фебруара 2021. године и 40-1000-27 од 28. фебруара 2021. године и Рачун – отпремница, број:
40-1000-1/3 од 12. марта 2021. године.
13
Уговор о консултантским услугама из области јавних финансија и маркетинга, број: 4050 od 4. септембра
2020. године и Уговор о консултантским услугама у области рачуноводства, пореза и финансијске политике,
број: 2891 од 18. јуна 2020. године.
14
Број: 0002-1135 од 1. априла 2021. године.
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наведеним привредним субјектом закључила Уговор о набавци услуга менаџментског и
финансијског консалтинга15 на период од 12 месеци.
2.2.4 Додела оквирног споразума понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу
од процењене вредности јавне набавке
2.2.4.1 Опис неправилности
Специјална болница је доделила оквирни споразум за набавку оброка за исхрану
пацијената понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне
набавке, без претходног уверавања да та вредност није већа од упоредиве тржишне цене и по
том основу преузела обавезе у износу од 27,80 милиона динара, што није у складу са чланом
107 став 4 Закона о јавним набавкама (који је био у примени до 30. јуна 2020. године).
2.2.4.2 Исказане мере исправљања
У Одазивном извештају је наведено да је Специјална болница именовала одговорно
лице за праћење и контролу поступака у области доделе уговора/оквирног споразума у
поступцима јавних набавки, у циљу смањења ризика од закључивања уговора/оквирних
споразума који нису у складу са чланом 31 став 1 и чланом 144 став 2 Закона о јавним
набавкама16 (у примени од 1. јула 2020. године). Одговорном лицу је у опису посла радног
места и обавеза контроле наменског коришћења и економичности пословања приликом
склапања уговора.
У спроведеним поступцима јавних набавки у првом кварталу 2021. године није било
доделе уговора/оквирних споразума понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од
процењене вредности јавне набавке.
Достављени докази:
- Уговор о раду, број: 3518 од 25. маја 2017. године са Анексом број 1 Уговора о
раду, број: 1-1540/18 од 20. августа 2018. године;
- Одлука о именовању одговорног лица за праћење и контролу поступака у области
доделе уговора/оквирног споразума у поступцима јавних набавки, број: 1-388/21 од 15. марта
2021. године;
- Одлука о спровођењу поступка јавне набавке, број: 01/2021, број: 0002-1054 од 23.
фебруара 2021. године;
- Одлука о додели уговора, број: 0002-1083 од 8. марта 2021. године;
- извод са Портала јавних набавки о објављеним поступцима јавних набавки у
првом кварталу 2021. године.
2.2.4.3 Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.

15
16

Број: 0002-1140 од 5. априла 2021. године.
Службени гласник РС“, број 91/19.
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2.2.5 Повећање обима набавки преко прописаног лимита без спровођења поступка
јавне набавке
2.2.5.1 Опис неправилности
Специјална болница је код 13 закључених уговора у спроведеним поступцима јавних
набавки повећала обим предмета набавке за више од 5% вредности уговора, односно за
укупно 2,36 милиона динара, без спровођења поступка јавне набавке, што није у складу са
чланом 115 став 1 Закона о јавним набавкама (који је био у примени до 30. јуна 2020.
године).
2.2.5.2 Исказане мере исправљања
У Одазивном извештају Специјална болница је навела да је чл. 67 до 79 Правилника
о ближем уређивању планирања набавки, спровођења поступака набавки и праћења
извршења уговора о набавкама, прописала праћење извршења уговора о јавној набавци и
отклањање грешака у гарантном року, поред осталог, и тако што је:
- утврдила обавезу достављања уговора о јавној набавци кориснику набавке и
служби финансија;
- утврдила обавезу корисника набавке и службе финансија да месечно сачињавају
извештај о извршењу уговора и достављају исти служби јавних набавки;
- утврдила обавезу именовања лица које ће вршити кванитативни и квалитативни
прјем добара/услуга/радова, пратити рокове и вршити остале радње у вези са
праћењем извршења уговора о јавној набавци;
- утврдила процедуру поступања у вези са изменом уговора о јавној набавци, у
складу са чл. 157 до 161 Закона о јавним набавкама17 (у примени од 1. јула 2020.
године).
Специјална болница је предузела мере и активности за успостављање контролних
поступака за праћење реализације уговора закључених у спроведеним поступцима јавних
набавки, и тако што је именовала лица из редова запослених који су задужени за праћења и
контролу реализације закључених уговора у спроведеним поступцима јавних набавки. Поред
наведеног Специјална болница је у оквиру информационог система Хелиант/Монео
успоставила систем за праћење трајања уговора и утрошка средстава по уговорима.
Достављени докази:
- Уговор о раду, број: 3508 од 25. маја 2017. године са Анексом број 2 Уговора о
раду, број: 1-1811/18 од 13. септембра 2018. године;
- Одлука о именовању одговорног лица за праћење реализације уговора закључених
у спроведеним поступцима јавних набавки, број: 1-389/21 од 15. марта 2021. године;
- Извод из дела софтверског програма за праћење реализације уговора.
2.2.5.3 Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.

17

Службени гласник РС“, број 91/19.
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3

МИШЉЕЊЕ О ИСКАЗАНИМ МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА

Прегледали смо Одазивни извештај, који је поднела Специјална болница. Оценили
смо да је Одазивни извештај, који је потписало и печатом оверило одговорно лице
Специјалне болнице, 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 сачинио
субјект ревизије задовољавајуће, осим мере исправљања из тачке овог извештаја: 2.2.3.
Набавке услуга и радова без спровођења поступака јавних набавки.
4

ВРЕДНОВАЊЕ НЕЗАДОВОЉАВАЈУЋЕ ОТКЛОЊЕНИХ НЕПРАВИЛНОСТИ

Неправилност за које субјект ревизије није исказао задовољавајуће мере исправљања
односи се на следеће:
2.2.3. Специјална болница је у 2018. и 2019. години преузела обавезе за извршене
набавке услуга и радова у укупном износу од 23,7 милиона динара, без спровођења поступка
јавних набавки, а да нису постојали разлози за изузеће од примене Закона о јавним
набавкама18, што није у складу са чланом 39 став 2 наведеног закона и са чланом 57 Закона о
буџетском систему19. Након уручења ревизорског извештаја, Специјална болница је
наставила са преузимањем обавеза и извршавањем расхода за услуге финансијског
саветовања, без спроведеног поступка јавне набавке и у првом кварталу 2021. године,
односно, у периоду обухваћеном Одазивним извештајем, преузела обавезе и извршила
расходе у износу од 2,19 милиона динара, без спровођења поступка јавне набавке, а да нису
постојали разлози за изузеће од примене Закона о јавним набавкама 20 (у примени од 1. јула
2020. године), што није у складу са чланом 27 наведеног закона и чланом 57 Закона о
буџетском систему.
Неправилност, која није на задовољавајући начин отклоњена, по вредности, природи
и контексту, представља значајну неправилност.

5

ЗАКЉУЧАК О ТЕШКОМ КРШЕЊУ ОБАВЕЗЕ ДОБРОГ ПОСЛОВАЊА

Субјект ревизије није исказао задовољавајуће мере исправљања за отклањање
неправилности, која је описана у тачки овог извештаја: 2.2.3 Набавке услуга и радова без
спровођења поступака јавних набавки.

18

„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15.
„Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др.
закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19.
20
Службени гласник РС“, број 91/19.
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На основу наведеног, у складу са одредбама члана 40 Закона о Државној ревизорској
институцији и члана 37 Пословника Државне ревизорске институције, оцењујемо да је
субјект ревизије тешко кршио обавезу доброг пословања.
Напомена:
Државна ревизорска институција ће наставити да прати отклањање откривених
неправилности и периодично ће вам упућивати захтеве за доставу обавештења у складу са
одредбама члана 37 Закона о Државној ревизорској институцији.

Генерални државни ревизор
_________________________
Др Душко Пејовић
Државна ревизорска институција
Макензијева 41
11000 Београд, Србија
2. децембар 2021. године

Достављено:
- Специјалној болници „Русанда“, Меленци
- Архиви
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