
 
Радулка Урошевић 

Врховни државни ревизор  

 

 

Ревизија јавних средстава у Републици Србији са 
посебним освртом на ревизију јавних средстава код 

корисника средстава Републичког фонда за здравствено 
осигурање 

 
Сектор за ревизију организација обавезног социјалног 

осигурања 

Република Србија 
Државна ревизорска институција 



СЕКТОР ЗА РЕВИЗИЈУ ОРГАНИЗАЦИЈА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА 

САДРЖАЈ 

• СУБЈЕКТИ РЕВИЗИЈЕ ПРЕМА ЗАКОНУ О ДРИ 

• ВРСТЕ РЕВИЗИЈЕ 

• ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РЕВИЗИЈЕ 

• КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДАБИР СУБЈЕКАТА РЕВИЗИЈЕ 

• ПОСТУПАК РЕВИЗИЈЕ 

• СПРОВЕДЕНЕ РЕВИЗИЈЕ У 2017. ГОДИНИ 

• ИЗРАЖЕНА МИШЉЕЊА У РЕВИЗИЈИ 

• РЕВИЗИОНИ НАЛАЗИ КОЈИ СУ ЗНАЧАЈНИ ЗА ИЗРАЖЕНА 
МИШЉЕЊА 

• ПИТАЊА НА КОЈА ЈЕ СКРЕНУТА ПАЖЊА 
• ЕФЕКТИ РЕВИЗИЈЕ 



Републички 
фонд за 

пензијско и 
инвалидско 
осигурање 

Републички 
фонд за 

здравствено 
осигурање 

Национална 
служба за 

запошљавање 

Фонд за 
социјално 
осигурање 

војних 
осигураника 

Здравствених 
установа - 
корисници 
средстава  

РФЗО 

351 

Годишњи расходи и издаци  
преко 850 милијарди динара 

 

СУБЈЕКТИ РЕВИЗИЈЕ ПРЕМА ЗАКОНУ О ДРИ  

До сада  
спроведено  142 

ревизије 



СУБЈЕКТИ РЕВИЗИЈЕ ПРЕМА ЗАКОНУ О ДРИ  

*подаци на дан 31.12.2016. године 

Број запослених* Корисници права/  
Обавезно осигурана лица* 

Послове обављају запослени у 
Министарству одбране 

3.402 

1.886 

Корисници 
средстава 

РФЗО-а 

108.506  

1.927 

Број обавезно 
осигураних лица 
Број корисника 
права 

Број осигураних лица  

Број незапослених 
лица 
Број корисника новчане 
накнаде  
(просечно у току 2016.г.) 

2.053.792 

1.728.138 

6.860.667 

(973.035) 

713.153 

42.478 

(од чега осигураници по 
члану 22. Закона о 
здравственом осигурању) 



ВРСТЕ РЕВИЗИЈЕ 

Ревизија  
сврсисходности 

Ревизија  
финансијских 

извештаја 

Ревизија  
правилности 
пословања 



КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДАБИР СУБЈЕКАТА РЕВИЗИЈЕ 

• Висина укупно планираних/извршених  расхода и издатака, односно 
учешће планираних расхода и издатака у укупним расходима и 
издацима у финансијском плану;  

• Број запослених, плате, додаци и накнаде запосленима; 
• Вредност укупне пословне имовине којом субјект ревизије управља; 
• Да ли је раније спровођена ревизија (интервал између ревизија); 
• Трансфери од других нивоа власти; 
• Заинтересованост јавности, односно учесталост негативних 

медијских коментара и представке државних органа, организација, 
установа и грађана; 

• Трошкови спровођења ревизије  
• Редовност измиривања обавеза према Закону о роковима измирења 

новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама(РИНО); 
• Висина остварених сопствених прихода и учешће ових прихода у 

укупним приходима 



ПОСТУПАК РЕВИЗИЈЕ 

 
• Годишњи програм ревизије - Савет ДРИ 
• Закључак  о спровођењу ревизије – Генерални државни 

ревизор 
• Писмо уз закључак о спровођењу ревизије - Генерални 

државни ревизор 
• Нацрт извештаја о ревизији – вођа тима за ревизију 
• Предлог извештаја о ревизији – врховни државни ревизор 
• Извештај о ревизији – Генерални државни ревизор 
• Одазивни извештај – субјект ревизије 
• Послеревизиони извештај – Генерални државни ревизор 

 

https://www.google.mw/imgres?imgurl=http://media.edukaplus.com/2016/05/obracun-placa.jpg&imgrefurl=http://edukaplus.com/naucitebrzo/za-knjigovode-kako-se-cuvaju-racunovodstvene-isprave-poslovne-knjige-i-finansijski-izvestaji/&docid=ZK8t5Aj6VRgVqM&tbnid=RJJuOrzMlRcCcM:&vet=10ahUKEwisnd-f1r_TAhWFXBoKHXtLARY4ZBAzCCcoJTAl..i&w=692&h=692&bih=878&biw=1280&q=revizija%20finansijskih%20izve%C5%A1taja%20slike&ved=0ahUKEwisnd-f1r_TAhWFXBoKHXtLARY4ZBAzCCcoJTAl&iact=mrc&uact=8


ПОСТУПАК РЕВИЗИЈЕ  - ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РЕВИЗИЈЕ 

• ДРИ усваја Годишњи програм ревизије пре краја године 
за наредну календарску годину; 

• Самостално одлучује о субјектима ревизије, 
предмету,обиму и врсти ревизије,времену почетка и 
трајања ревизије; 

• Током календарске године, ДРИ може да измени и 
допуни Годишњи програм ревизије; 
 

Програм ревизије у погледу извршавања надлежности 
ревизије чува се као поверљив до истека календарске 
године на коју се односи. 

 
 

https://www.google.mw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgoMjcvsHTAhXJQBQKHRLcBSYQjRwIBw&url=https://poslovi.infostud.com/savet/Aktivno-slusanje/166&psig=AFQjCNEkv8nGyqiWS8SkERfdP9yobnoeLA&ust=1493274383925635


Буџет Републике Србије 

Организације обавезног социјалног осигурања 

Одговарајући број јединица локалне самоуправе 

Пословање НБС које се односи на коришћење 
јавних средстава  

Одговарајући број јавних предузећа, привредних 
друштава и других правних лица које је основао 
директни или индиректни корисник јавних средстава и 
код којих има учешће у капиталу, односно управљању.  

ПОСТУПАК РЕВИЗИЈЕ  - ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РЕВИЗИЈЕ 



ЗДРАВСТВЕНА 
ДЕЛАТНОСТ КОЈА СЕ 
ОБАВЉА НА ВИШЕ 

НИВОА  

 Апотека Београд 
 Апотека Нови Сад 
 Апотека Ниш 
 Апотека Сремска 

Митровица 
 Апотека Шабац 
 Апотека Бор 
 Апотека Врање 
 Дом здравља 

Земун 
 Дом Здравља 

Краљево 

 Општа болница 
Суботица 

 Општа болница 
Ваљево 

 Институт за 
плућне болести 
Војводине 

 

 Институт за јавно 
здравље Србије 

 Институт за јавно 
здравље 
Крагујевац 
 

 

ТЕРЦИЈАРНА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

ПРИМАРНА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

СЕКУНДАРНА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

СПРОВЕДЕНЕ РЕВИЗИЈЕ У 2017. ГОДИНИ 

 
Републички фонд 

за пензијско и 
инвалидско 
осигурање 

 

Национална 
служба за 

запошљавање 

Фонд за 
социјално 

осигурање војних 
осигураника 

   КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА РФЗО-а  

Републички 
фонд за 

здравствено 
осигурање 



1188 

РЕВИЗИЈА 
ФИНАНСИЈСКИХ 

ИЗВЕШТАЈА  

РЕВИЗИЈА 
ПРАВИЛНОСТИ 
ПОСЛОВАЊА  

СПРОВЕДЕНЕ РЕВИЗИЈЕ У 2017. ГОДИНИ 

14 
Здравствених 

установа 



Финансијски  
извештаји 

Мишљење са 
резервом  

Негативно 
мишљење  

НЕМОДИФИКОВАНО 
(ПОЗИТИВНО)  
МИШЉЕЊЕ 

МОДИФИКОВАНО 
МИШЉЕЊЕ 

 

1 

2 

10 

Правилност 
пословања 

/ 

3 

10 

ИЗРАЖЕНА МИШЉЕЊА КОД КОРИСНИКА СРЕДСТАВА РФЗО-а 

У току  1 ревизија 



Финансијски  
извештаји 

Мишљење 
са 

резервом  

Негативно 
мишљење  

НЕМОДИФИКОВАНО 
(ПОЗИТИВНО)  
МИШЉЕЊЕ 

МОДИФИКОВАНО 
МИШЉЕЊЕ 

Апотека Врање 

Апотека Шабац 
Апотека Бор 

Институт за јавно здравље Србије 
„Батут“ 

Институт за јавно здравље 
Крагујевац 

Институт за плућне болести 
Војводине 

Општа болница Ваљево 
Дом здравља Краљево 

Дом здравља Земун 
Апотека Београд 

Апотека Ниш 
Апотека Нови Сад 

Апотека Сремска Митровица 

Правилност 
пословања 

/ 

Апотека Бор 
Апотека Шабац 
Апотека Врање 

Институт за јавно здравље Србије 
„Батут“ 

Институт за јавно здравље 
Крагујевац 

Институт за плућне болести 
Војводине 

Општа болница Ваљево 
Дом здравља Краљево 

Дом здравља Земун 
Апотека Београд 

Апотека Ниш 
Апотека Нови Сад 

Апотека Сремска Митровица 

ИЗРАЖЕНА МИШЉЕЊА 



Недостаци у контролном 
окружењу 

Недостаци у управљању 
ризицима  

Недостаци у 
успостављању контролних 

активности 
Недостаци у процесу 

информисања и 
комуникације 

13 

9 

13 

12 

СУБЈЕКТИ РЕВИЗИЈЕ ФИНАНСИЈСКО 
УПРАВЉАЊЕ И КОНТРОЛА  ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА 

Недостаци у праћењу и 
процени система 6 

Успостављена  

Делимично успостављена 

Није успостављена 

1 

2 

11 

ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ И КОНТРОЛА,  
ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА 

РЕВИЗИОНИ НАЛАЗИ КОЈИ СУ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИЗРАЖЕНА МИШЉЕЊА 



ПРИПРЕМА И ДОНОШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА 

РЕВИЗИОНИ НАЛАЗИ КОЈИ СУ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИЗРАЖЕНА МИШЉЕЊА 

број субјеката 

Исказани подаци у Обрасцу 5 -  Извештај о 
извршењу буџета у колони „Планирано“ не 
одговарају подацима у финансијском плану 

Приходи и примања, расходи и издаци нису 
планирани по изворима финансирања 

4 

6 

Преузете обавезе за које нису предвиђена 
средства у финансијском плану 

2 

Врста грешке/неправилности 



РЕВИЗИОНИ НАЛАЗИ КОЈИ СУ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИЗРАЖЕНА МИШЉЕЊА 

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА  

Ревизија 
финансијских 

извештаја 

Вредност 
14,2 мил  

7,9 

Погрешно евидентирање и 
исказивање на погрешном конту 

економске класификације 
(евидентирање примљених 
средства по основу рефундације 
извршених расхода на конту 
прихода) 

6 

број 
субјеката 

милиона 
динара 

4,4 

 
Мање исказана примања од 
задуживања 
  

1 

 
Више исказана примања приликом 
свођења обрачунске на готовинску 
основу 
  

1,9 1 

Врста грешке 



РЕВИЗИОНИ НАЛАЗИ КОЈИ СУ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИЗРАЖЕНА МИШЉЕЊА 

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА  

Ревизија 
правилности 
пословања 

Вредност 
283,6 мил  

број 
субјеката 

милиона 
динара 

3 

153,2 

Остваривање трансфера од РФЗО, без правног 
основа, за покриће расхода који нису везани за 
остваривање права из обавезног здравственог 
осигурања 

5 

58,5 
Остваривање „сопствених“ прихода 
коришћењем капацитета Републичког фонда за 
здравствено осигурање (медицина рада, 
стоматологија, естетска хирургија)  

Остваривање прихода од издавања у закуп 
пословног простора без сагласности надлежног 
органа  

33,2 3 

Обавеза пацијената за учешће у вредности лека  
наплаћена од добављача од кога се исти 
набавља у поступку централизоване набавке  

19,3 5 

Остваривање прихода по основу одобрених 
бонитета за лекове, помагала и друга 
медицинска средства који се финансирају од 
стране РФЗО-а 

19,4 2 



 
Остале грешке 
 

 
Погрешно евидентирани 
расходи за запослене 
 

7,9 

0,1 

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ  
РЕВИЗИОНИ НАЛАЗИ КОЈИ СУ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИЗРАЖЕНА МИШЉЕЊА 

Ревизија 
финансијских 

извештаја 

Вредност 
 8 мил  

5 

1 

број 
субјеката 

милиона 
динара 

Врста грешке 



РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ  

 
Ревизија 

правилности 
пословања 

 
Вредност  

391,6 мил. 

РЕВИЗИОНИ НАЛАЗИ КОЈИ СУ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИЗРАЖЕНА МИШЉЕЊА 

број 
субјеката 

милиона  
динара 

Врста неправилности 

• Увођење скраћеног радног времена без 
акта о процени ризика 

• Извршени расходи без правног основа 
(доприноси за добровољно пензијско осигурање, 
стимулација, награде поводом јубилеја, 
финансирање додстног  образовања запослених)  

• Погрешно одређен коефицијент за 
обрачун плата 

• Погрешно примењена основица 
• Неисправан обрачун  

• Нису обезбеђена средства од оснивача  
(члан 13а Закона о здравственој заштити)  

• Основане радне јединице мимо плана 
мреже 

13 

138,7 

71,4 

58,6 

55,7 

7 

4 

6 



РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ  
РЕВИЗИОНИ НАЛАЗИ КОЈИ СУ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИЗРАЖЕНА МИШЉЕЊА 

број 
субјеката 

милиона  
динара 

Врста неправилности 

• Увођење прековременог рада запосленима: 
• који имају скраћено радно време 
• дужe од прописаног   

• Неплаћени доприноси на најнижу месечну 
основицу за запослене у случајевима када 
није исплаћена плата 

• Запошљавање преко Кадровског плана или 
без сагласности  

10,4 

12,3 

7,3 

4 

6 

2 

• Извршени расходи за запослене у 
допунском раду који није у складу са 
законом  

7 2 

 
Ревизија 

правилности 
пословања 

 
Вредност  
391,6 мил 

30,3 4 

• Исплата прековременог рада без 
рачуноводствене документације 



КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА  
(без расхода за услуге по уговору)  

РЕВИЗИОНИ НАЛАЗИ КОЈИ СУ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИЗРАЖЕНА МИШЉЕЊА 

број 
субјеката 

милиона  
динара 

 
Погрешно евидентирање расхода : 
• расходи за текуће одржавање уместо издаци 

за капитално одржавање зграда и објеката 
• погрешан синтетички конто унутар исте 

групе расхода или погрешна група расхода 
унутар исте катогорије 

  

Више исказани расходи приликом свођења 
обрачунске на готовинску основу 

38,6 

2,5 

0,9 

6 

1 

1 

Ревизија 
финансијских 

извештаја 

Вредност 
42 мил  

Ревизија 
правилности 
пословања 

 
Вредност  
60,6 мил 

Погрешан извор финансирања расхода 

Извршавање расхода на начин који није у складу 
са уговором закљученим са РФЗО - ом 
(средства опредељена за измирење обавеза за лекове 
и помагала на рецепт коришћена су за расходе за 
запослене и набавку робе за даљу продају) 

60,6 5 

Врста грешке/неправилности 



РАСХОДИ ЗА УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ  

РЕВИЗИОНИ НАЛАЗИ КОЈИ СУ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИЗРАЖЕНА МИШЉЕЊА 

број 
субјеката 

милиона  
динара 

Врста грешке/неправилности 

Погрешно евидентирање расхода (погрешан 
синтетички конто унутар исте групе расхода) 

Исплате по уговорима о привременим и 
повременим пословима за послове који немају 
привремни и повремени карактер и уговорима 
о делу за послове који су систематизовани (из 
делатности ) 

0,7 

1,4 

0,2 

1 

2 

2 

Ревизија 
финансијских 

извештаја 
Вредност 
0,7 мил  

Ревизија 
правилности 
пословања 

 

Вредност  
2,3 мил 

Примена погрешне основице за обрачун 
накнаде члановима УО и НО 

0,7 1 
Исплате по уговорима о делу без извештаја о 
обављеном послу, односно без 
рачуноводствене документације 



ОСТАЛИ РАСХОДИ 

РЕВИЗИОНИ НАЛАЗИ КОЈИ СУ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИЗРАЖЕНА МИШЉЕЊА 

број 
субјеката 

милиона  
динара 

Врста неправилности 

 
Ревизија 

правилности 
пословања 

 
Вредност  
0,7 мил 

Финансирање репрезентативних 
синдиката на начин који није 
предвиђен прописима 

0,7 1 



ИЗДАЦИ 

РЕВИЗИОНИ НАЛАЗИ КОЈИ СУ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИЗРАЖЕНА МИШЉЕЊА 

број 
субјеката 

милиона  
динара Врста  грешке 

Ревизија 
финансијских 

извештаја 

Вредност 
16 мил  

11,3 3 Погрешно евидентирани издаци 

Издаци исказани из 
неодговарајућег извора 

финансирања 
3 2 

Више исказани издаци приликом 
свођења обрачунске на 

готовинску основу 

1,7 1 



РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА 

РЕВИЗИОНИ НАЛАЗИ КОЈИ СУ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИЗРАЖЕНА МИШЉЕЊА 

број 
субјеката 

милиона  
динара Врста грешке 

Ревизија 
финансијских 

извештаја 

Вредност 
14,4 мил  

13,1 6 Више исказан мањак прихода и 
примања – буџетски дефицит 

Мање исказан резултат 
пословања – суфицит  

1,3 1 



ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

милиона 
динара 

РЕВИЗИОНИ НАЛАЗИ КОЈИ СУ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИЗРАЖЕНА МИШЉЕЊА 

 
Ревизија 

правилности 
пословања 

 
Вредност 94,6 

мил  

Набавке без закљученог уговора, 
без спроведеног поступка или преко 
уговорене вредности  

Неправилности приликом 
спровођења поступка јавних 

набавки 

77,9 11 

11,7 3 

број 
субјеката 

Измена уговора о јавној набавци 
без објективних разлога  
(анексом продужен рок важности  
уговора ) 

5 1 

Неадекватно праћење  
реализације уговора  и   
неадекватно планирање  
доводи до 



НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА 

РЕВИЗИОНИ НАЛАЗИ КОЈИ СУ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИЗРАЖЕНА МИШЉЕЊА 

број 
субјеката 

милиона  
динара Врста грешке 

Ревизија 
финансијских 

извештаја 

Вредност 
397,8 мил  

250,6 6 
Погрешно евидентирана 
нефинансијска имовина (погрешна 
категорија, група, синтетички конто) 

Мање исказана  нефинансијска 
имовина јер: 
• нису евидентирани грађевински 

објекти и опрема  
•  нису евидентиране залихе лекова, 

медицинског материјала и др. по 
одељењима, територијално 
издвојеним организационим 
јединицама  

123,8 7 

23,4 3 

 
Више исказана нефинансијска имовина 
(евидентирана имовина која није дата на 
коришћење субјекту ревизије) 
  



ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА 
РЕВИЗИОНИ НАЛАЗИ КОЈИ СУ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИЗРАЖЕНА МИШЉЕЊА 

 
Ревизија 

финансијских 
извештаја 

 
Вредност  
178,7 мил 

Исказано на погрешном конту 
економске класификације 

Мање исказана имовина  
(авансне уплате евидентиране као 

умањење обавезе према 
добављачима) 

Више исказана имовина  
(исказана потраживања од купаца који 
су брисани из АПР-а) 

број 
субјеката 

милиона  
динара 

172 

6,4 

0,3 

3 

1 

1 

Врста грешке 



РЕВИЗИОНИ НАЛАЗИ КОЈИ СУ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИЗРАЖЕНА МИШЉЕЊА 

ОБАВЕЗЕ 

Ревизија 
финансијских 

извештаја 
 

Вредност  
55,5 мил 

Погрешно евидентиране обавезе – обавезе за плате и 
додатке евидентиране као остале обавезе 

Мање исказане обавезе: 
• Обавезе за плате обрачунате у 

висини минималне зараде 
• нису евидентиране обавезе за 

камате и трошкове спорова по 
основу уговора са добављачима и 
правоснажних судских пресуда 

број 
субјеката 

милиона  
динара 

18,5 

29,5 

7,5 
Више исказане - евидентиране обавезе без постојања 
валидних рачуноводствених исправа (рачуна и уговора) и 
исказане обавезе које је измирио оснивач 

1 

4 

2 

Врста грешке 



РЕВИЗИОНИ НАЛАЗИ КОЈИ СУ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИЗРАЖЕНА МИШЉЕЊА 

ОСТАЛЕ ГРЕШКЕ 

 
Ревизија 

финансијских 
извештаја 

 

Више / мање исказанa ванбиланснa 
активa и пасивa и донације:  
•  ванбилансно евидентиране 

донације нефинансијске имовине  
• није евидентиран материјал узет на 

реверс  

Мање исказан износ корекције 
новчаних прилива и одлива  за 
вредност наплаћеног и плаћеног ПДВ-а 
(Образац Извештај о новчаним токовима)  

13,7 

12,9 

број 
субјеката 

милиона  
динара 

Вредност 26,6 
мил 

1 

2 

Врста грешке 



 
Ревизија 

правилности 
пословања 

 

Неизмиривање обавеза у роковима 
прописаним законом (РИНО)  

Створене потенцијалне обавезе због кашњења 
у плаћању  

Неплаћени порез на додату вредност 

Остало 

• Планом рада нису обухваћене 
лабораторијске услуге из области 
микробиологије које су утврђене као право 
и које ЗУ може да пружи 

 
•  Bршена наплата пружених услуга на које 

осигурано лице има право (члан 49а Закона 
о здравственом осигурању) 

РЕВИЗИОНИ НАЛАЗИ КОЈИ СУ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИЗРАЖЕНА МИШЉЕЊА 

ОСТАЛЕ НЕПРАВИЛНОСТИ број 
субјеката 

милиона  
динара 

1 

0,9 

80,6 

348,7 

2 

1 

1 

1 

5 

Вредност 
431,2 мил 



ПИТАЊА НА КОЈА ЈЕ СКРЕНУТА ПАЖЊА 

СКРЕНУТА ЈЕ ПАЖЊА НА СЛЕДЕЋА ПИТАЊА:: 

ОДРЕДБЕ ПРОПИСА КОЈЕ МОГУ ПРОИЗВЕСТИ НЕГАТИВНЕ ПОСЛЕДИЦЕ 
• Правилником о уговарању здравствене заштите из обавезног 

здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга: 
1) дозвољено је уговарање са приватним апотекама независно од 
расположивих капацитета утврђених Уредбом о плану мреже 
здравствених установа. 
2) уређено је да се за одређене намене накнада признаје до висине 
уговорених средстава 

• Посебни колективни уговор за здравствене установе чији је оснивач 
Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне 
самоуправе у делу права на накнаду за одвојени живот.  

ПИТАЊА КОЈА НИСУ УРЕЂЕНА ПОСТОЈЕЋИМ ПРОПИСИМА 
• Задуживање здравствених установа корисника средстава 

Републичког фонда за здравствено осигурање  
• Принудна наплата потраживања од здравствених установа  



ПИТАЊА НА КОЈА ЈЕ СКРЕНУТА ПАЖЊА 

СКРЕНУТА ЈЕ ПАЖЊА НА ОСТАЛА ПИТАЊА:: 

 
 

 
          
           

Неизвесности у пословању апотека које се односе на: 
• необезбеђена средства за  пренете обавезе из претходног 

периода, 
• смањење прихода апотеке односно остварене накнаде за 

издавање лекова на рецепт (42% вредности издатих лекова на 
рецепт и помагала у 2016. години односи се на приватне 
апотеке), 

• блокаду подрачуна пoјединих апотека ради спровођења 
принудне наплате у корист извршних поверилаца, 

• пословање са дефицитом. 
 

Апотеке су појединим добављачима изабраним у поступцима 
централизоване јавне набавке достављале копије рецепата за 
поједине лекове издате на рецепт који садрже личне податке 
осигураника, чиме су повредиле права на заштиту података о 
личности. 



ПИТАЊА НА КОЈА ЈЕ СКРЕНУТА ПАЖЊА 

СКРЕНУТА ЈЕ ПАЖЊА НА ОСТАЛА ПИТАЊА:: 

 
 

 
          
           

• Републички фонд за здравствено осигурање закључује уговоре са 
здравственим установама на основу Плана рада који не садржи 
податке о потребном броју запослених за пружање услуга 
исказаних у плану. 
 

• ЗУ су фактурисале услуге реализоване по упуту изабраног лекара 
и здравствене установе, које су утврђене као право осигураника 
из обавезног здравственог осигурања, а које по обиму и 
вредности прелазе уговорени износ накнаде за ове намене. 
РФЗО није признао ове услуге. 
 

• ЗУ остварују приходе од пружања других услуга (на тржишту), али 
одредбама Закона о јавним службама, Закона о здравственој 
заштити, као и другим прописима није уређена расподела 
добити, односно обавеза покрића губитка која може настати 
пружањем ових услуга. 

 



ПИТАЊА НА КОЈА ЈЕ СКРЕНУТА ПАЖЊА 

СКРЕНУТА ЈЕ ПАЖЊА НА ОСТАЛА ПИТАЊА:: 

 
 

 
          
           

• ЗУ је одобрила неплаћено одсуство лекарима у трајању и до 36 
месеци, који су запослени у службама у којима је број лекара 
испод прописаног норматива. 

• ЗУ је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији 
послова, на који је надлежно министарство дало сагласност, 
систематизовала 33 раднa места за обављање административних 
послова изнад норматива који је утврђен одредбама члана 31. 
Правилника о ближим условима за обављање здравствене 
делатности у здравственим установама и другим облицима 
здравствене службе. 

• Оснивачи здравствених установа не обезбеђују средства за 
трошкове извршних пресуда по основу обавеза које нису настале у 
пословању са РФЗО-ом (члан 13а Закона о здравственој заштити); 

• Здравствене установе нису наплатиле пружене услуге здравствене 
заштите, због неусаглашених ставова надлежних органа (хитна 
медицинска помоћ НН лицима);  

 



ПРЕПОРУКЕ 
ЕФЕКТИ РЕВИЗИЈЕ 

Припрема и доношење фин. плана 

Резултат пословања 

Попис имовине и обавеза 

Финансијска имовина 

Јавне набавке 

Обавезе 

Нефинансијска имовина 

Приходи и примања 

Остало 

Расходи и издаци 

Фин. управљање и контрола 

4 

5 

6 

13 

14 

15 

28 

30 

32 

82 

101 

331 



МЕРЕ ПРЕДУЗЕТЕ У ТОКУ РЕВИЗИЈЕ 
ЕФЕКТИ РЕВИЗИЈЕ 

Институт за плућне болести Војводине 

Дом здравља Земун 

Апотека Нови Сад  

Општа болница Ваљево 

Институт за јавно здравље Србије 

Апотека Београд 

Апотека Ниш 

Институт за јавно здравље Крагујевац 

Дом здравља Краљево 

6 
7 
8 

16 
16 

20 
21 

23 
37 

Од 14 ревидираних субјеката ревизије, 9 субјеката је у току 
ревизије предузело укупно 154 мере на отклањању 

неправилности у свом пословању 



ПРЕПОРУКЕ ЗА ДОНОШЕЊЕ / ИЗМЕНУ ПРОПИСА ПО ИЗВЕШТАЈИМА ИЗ 
2016. ГОДИНЕ 

• Уредити Законом о здравственом осигурању и 
Законом о здравственој заштити поступање са 
неутрошеним средствима у здравственој 
установи; ЗАКОН  

ЕФЕКТИ РЕВИЗИЈЕ 

• Уредити радна места у здравственим 
установама које пружају услуге на тржишту и 
санитетски транспорт болесника ( РХ 
центри,возачи у хитној помоћи...); 

• Донети Уредбу о методологији за одређивање 
трошкова обраде крви и компонената крви; 

УРЕДБЕ 

• Законом о буџетском систему прописати 
припрему и доношење финансијских планова 
корисника средстава Републичког фонда за 
здравствено осигурање; 



ПРЕПОРУКЕ ЗА ДОНОШЕЊЕ / ИЗМЕНУ ПРОПИСА ПО ИЗВЕШТАЈИМА ИЗ 
2016. ГОДИНЕ 

ЕФЕКТИ РЕВИЗИЈЕ 

• Донети акт којим би се утврдио износ накнаде за 
рад чланова комисије за полагање стручних 
испита здравствених радника и сарадника; 

АКТИ 

УРЕДБЕ 
• Уредити поступак консолидације података у 

Годишњем консолидованом извештају 
Републичког фонда за здравствено осигурање;  

• Уредити начин поступања са неутрошеним 
средствима у здравственим установама која 
могу настати као разлика између признате цене 
услуга и стварних трошкова насталих при 
пружању ових услуга;  



ДОНЕТИ / ИЗМЕЊЕНИ ПРОПИСИ 
 у току 2016. и 2017. године 

• Донет је Правилник о листи производа који се могу 
продавати у апотеци;  

• Измењен Правилник о уговарању здравствене заштите из 
обавезног здравственог осигурања са даваоцима 
здравствених услуга за 2016. годину у делу:  
o висине накнаде за лекове заводима за хитну медицинску 

помоћ; 
o висине накнаде за крв и продукте од крви установама 

које обављају трансфузиолошку делатност;  
• Донет је Правилник о висини трошкова за полагање 

стручног испита здравствених радника и здравствених 
сарадника  

ПРАВИЛНИЦИ 3 

ЕФЕКТИ РЕВИЗИЈЕ 



Хвала на пажњи! 
 

www.dri.rs  


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	ПРИПРЕМА И ДОНОШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 
	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 
	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 
	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 
	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 
	КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА �(без расхода за услуге по уговору) 
	РАСХОДИ ЗА УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 
	ОСТАЛИ РАСХОДИ
	ИЗДАЦИ
	РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА
	ЈАВНЕ НАБАВКЕ
	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	ПРЕПОРУКЕ
	МЕРЕ ПРЕДУЗЕТЕ У ТОКУ РЕВИЗИЈЕ
	ПРЕПОРУКЕ ЗА ДОНОШЕЊЕ / ИЗМЕНУ ПРОПИСА ПО ИЗВЕШТАЈИМА ИЗ 2016. ГОДИНЕ
	ПРЕПОРУКЕ ЗА ДОНОШЕЊЕ / ИЗМЕНУ ПРОПИСА ПО ИЗВЕШТАЈИМА ИЗ 2016. ГОДИНЕ
	ДОНЕТИ / ИЗМЕЊЕНИ ПРОПИСИ� у току 2016. и 2017. године
	Slide Number 41

