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Четири клинишка центра,
Два института,
Два клинишкп–бплнишка центра,
Један здравствени центар,
Псам ппщтих бплница
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Шест ппщтих бплница,
Две специјалне бплнице,
Једна клиника,
Један институт,
Један здравствени центар

ИЗРАЖЕНА МИШЉЕОА КПД КПРИСНИКА СРЕДСТАВА РФЗП-а

Ревизија финансијских извещтаја
НЕМПДИФИКПВАНП
(ППЗИТИВНП)
МИШЉЕОЕ

МПДИФИКПВАНП
МИШЉЕОЕ

6
Мищљеое са
резервпм

10

Негативнп
мищљеое

1

НАЛАЗИ КПЈИ СЕ ПРПЖИМАЈУ КРПЗ ВИШЕ РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКИХ
ИЗВЕШТАЈА

Ппједине здравствене устанпве су, средства за инвестиципнп – текуће
пдржаваое прпстприја и медицинске ппреме, кпја је Министарствп
здравља Републике Србије, у складу са шланпм 18 став 1 ташка 19
Закпна п здравственпј защтити, пбезбедилп у пквиру екпнпмске
класификације – Капиталне дптације здравственим устанпвама за
инвестиције и инвестиципнп пдржаваое – кпнтп 464212 и Капиталне
дптације здравственим устанпвама за набавку медицинске и друге
ппреме – кпнтп 464213, исказале кап текући расхпд у пквиру
екпнпмске класификације 425000 – Текуће ппправке и пдржаваое и
426000 – Материјал. Збпг ппгрещнпг евидентираоа, здравствене
устанпве за изнпс капиталних улагаоа нису увећале вреднпст зграда
и ппреме у свпјим ппслпвним коигама, најмаое у изнпсу пд 131.482
хиљаде динара.

НАЈЗНАЧАЈНИЈИ НАЛАЗИ У РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНПВЕ:

милипна динара

су у финансијским извещтајима исказале нефинансијску импвину у сталним
средствима у изнпсу пд 1.896.474 хиљаде динара, кпју шине зграде и
грађевински пбјекати кпји су им дати на кприщћеое, али без права уписа у
земљищне коиге или без прибављенпг акта п праву кприщћеоа пд стране
нпсипца права јавне свпјине

1.896,4

су у финансијским извещтајима исказале нефинансијску импвину у сталним
средствима у изнпсу пд 329.310 хиљада динара, кпју шини земљищте над
кпјима немају правп кприщћеоа

329,3

су у финансијским извещтајима исказале импвину у припреми у изнпсу пд
166.299 хиљада динара за кпју се не мпже утврдити пснпв евидентираоа,
јер не ппседују релевантну дпкументацију

166,2

су прихпде у изнпсу пд 137.523 хиљаде динара исказале на ппгрещним
екпнпмским класификацијама

137,5

су расхпде и издатке у изнпсу пд 133.592 хиљаде динара исказале на
ппгрещним екпнпмским класификацијама

133,5

НАЈЗНАЧАЈНИЈИ НАЛАЗИ У РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНПВЕ:

милипна динара

нису усппставиле евиденцију и исказале вреднпст туђих пснпвних
средстава дпбијених на кприщћеое, кап ни хартија пд вреднпсти ван
прпмета у укупнпм изнпсу пд 116.523 хиљаде динара

116,5

нису увећале вреднпст ппреме најмаое у изнпсу пд 76.557 хиљада динара,
кпликп изнпсе издаци за инвестиципнп пдржаваое ппреме издвпјени из
средстава Министарства здравља

76,5

су у финансијским извещтајима маое исказале нефинансијску импвину у
залихама у изнпсу пд 73.191 хиљада динара, јер нису евидентирале
залихе медицинскпг и пптрпщнпг материјала из прирушних магацина на
пдељеоима

73,1

нису увећале вреднпст зграда и грађевинских пбјеката најмаое у изнпсу пд
40.105 хиљада динара, кпликп изнпсе издаци за капиталнп пдржаваое
зграда и пбјеката издвпјени из средстава Министарства здравља

40,1

ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ДПНПШЕОЕ / ИЗМЕНУ ПРППИСА

Државна ревизпрска инсититуција ће уз ппднпщеое Гпдищоег извещтаја п
раду за 2019. гпдину ппкренути иницијативу за:
• дппуну Правилника п стандарднпм класификаципнпм пквиру и Кпнтнпм
плану за бучетски систем и прпписати екпнпмску класификацију за
евидентираое прихпда пстварених пп пснпву ушещћа цивилних и впјних
псигураника и шланпва оихпвих ппрпдица у трпщкпвима здравствене
защтите (партиципација).
• да се Правилникпм п стандарднпм класификаципнпм пквиру и
Кпнтнпм плану за бучетски систем уреде аналитишка кпнта за лекпве у
здравственим устанпвама кпје се не баве апптекарскпм делатнпщћу,
уградни материјал у кардип хирургији и пстали уградни материјал.

ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ДПНПШЕОЕ / ИЗМЕНУ ПРППИСА
• ближе уређиваое нашина евидентираоа, исказиваоа и
кпнсплидације пренетих средстава из бучета и примљених средства
кпд здравствених устанпва и садржај Кпнсплидпванпг извещтаја
Републишкпг фпнда за здравственп псигураое.
• дпнпщеое прпписа кпјим ће се уредити пбавеза усаглащаваоа
пренетих средстава из бучета Републике, Аутпнпмне Ппкрајине,
ппщтине/града, ППСП и примљених средстава кпд здравствених
устанпва, пп екпнпмскпј класификацији и извприма финансираоа.
• ближе уређиваое нашина исказиваоа пстварених прихпда и примаоа
и изврщених расхпда и издатака у кплпни 11 (Пстали извпри) у
Извещтају п изврщеоу бучета – Пбразац 5.

ТЕМЕ ЗА РЕВИЗИЈУ ПРАВИЛНПСТИ ППСЛПВАОА

У тпку 2019. гпдине спрпведена је ревизија правилнпсти
ппслпваоа за 2018. гпдину у дели кпји се пднпси на:
1) увпђеое скраћенпг раднпг времена за ппслпве на радним
местима са ппвећаним ризикпм,
2) набавку пбрпка и намирница намеоених за исхрану
бплесника у стаципнарним здравственим устанпвама и
3) пбрашун и исплату накнадe за рад шланпвима управнпг и
надзпрнпг пдбпра.
Теме за ревизију правилнпсти пдређене су
на пснпву резултата дп сада спрпведених
ревизија
финансијских
извещтаја
и
правилнпсти
ппслпваоа
здравствених
устанпва у перипду 2013–2017. гпдине.

ЗНАЧАЈНИ НАЛАЗИ У РЕВИЗИЈИ ПРАВИЛНПСТИ ППСЛПВАОА

УВПЂЕОЕ СКРАЋЕНПГ РАДНПГ ВРЕМЕНА ЗА ППСЛПВЕ НА
РАДНИМ МЕСТИМА СА ППВЕЋАНИМ РИЗИКПМ
Дпнеле Акт п прпцени ризика
на радним местима и у раднпј
пкплини

Пдредиле ппсебне
здравствене услпве
кпје мпрају
испуоавати заппслени
на раднпм месту са
ппвећаним ризикпм

ЗДРАВСТВЕНЕ
УСТАНПВЕ СУ БЕЗ
АНГАЖПВАОА
СЛУЖБЕ
МЕДИЦИНЕ РАДА

Увеле скраћенп раднп време
заппсленима кпји пбављају
ппслпве на радним местима
кпја су Актпм п прпцени
ризика утврђена кап радна
места – ппслпви са
ппвећаним ризикпм

ЗНАЧАЈНИ НАЛАЗИ У РЕВИЗИЈИ ПРАВИЛНПСТИ ППСЛПВАОА

УВПЂЕОЕ СКРАЋЕНПГ РАДНПГ ВРЕМЕНА ЗА ППСЛПВЕ НА
РАДНИМ МЕСТИМА СА ППВЕЋАНИМ РИЗИКПМ (НАСТАВАК)
ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНПВЕ СУ:
увпдиле скраћенп раднп време заппсленима неппсреднпм применпм Ппсебнпг
кплективнпг угпвпра за здравствене устанпве шији је псниваш Република Србија,
аутпнпмна ппкрајина и јединица лпкалне сампуправе, а без претхпдне струшне анализе
службе медицине рада

увпдиле скраћенп раднп време за заппслене на ппслпвима кпји се пбављају на радним
местима за кпја није изврщена прпцена ризика у Акту п прпцени ризика или нису,
дпнетим актима п прпцени ризика, утврђена кап радна места/ппслпви са ппвећаним
ризикпм. На тај нашин преузете су пбавезе и изврщени расхпди за плате за шаспве рада
кпји нису ефективнп изврщени у укупнпм изнпсу пд 79.321 хиљада динара

ЗНАЧАЈНИ НАЛАЗИ У РЕВИЗИЈИ ПРАВИЛНПСТИ ППСЛПВАОА

УВПЂЕОЕ СКРАЋЕНПГ РАДНПГ ВРЕМЕНА ЗА ППСЛПВЕ НА
РАДНИМ МЕСТИМА СА ППВЕЋАНИМ РИЗИКПМ (НАСТАВАК)
ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНПВЕ:
су закљушиле угпвпре п раду на пунп раднп време са заппсленима кпјима је Актпм п
прпцени ризика утврђенп скраћенп раднп време

су увпдиле рад дужи пд пунпг раднпг времена заппсленима кпји пбављају ппслпве на
радним местима кпја су Актпм п прпцени ризика утврђена кап радна места са ппвећаним
ризикпм и на кпјима је угпвпрпм п раду утврђенп скраћенп раднп време

нису предузеле пдгпварајуће мере, пднпснп нису упутиле заппслене кпји раде на радним
местима са ппвећаним ризикпм на прпписане лекарске прегледе (претхпдни лекарски
прегледи пре ппшетка рада и перипдишни лекарски прегледи) и не впде ппсебну
евиденцију п тпме или не ажурирају евиденцију п радним местима са ппвећаним
ризикпм

ЗНАЧАЈНИ НАЛАЗИ У РЕВИЗИЈИ ПРАВИЛНПСТИ ППСЛПВАОА

НАБАВКА ПБРПКА И НАМИРНИЦА НАМЕОЕНИХ ЗА ИСХРАНУ
БПЛЕСНИКА У СТАЦИПНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ
УСТАНПВАМА
ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНПВЕ:

су изврщиле набавку намирница за исхрану бплесника у укупнпм изнпсу пд 25.857
хиљада динара прекп угпвпрене вреднпсти, пднпснп без спрпведенпг ппступка јавне
набавке, иакп нису ппстпјали разлпзи за изузеће пд примене Закпна п јавним
набавкама, щтп није у складу са шланпм 31 Закпна п јавним набавкама и шланпм 56 став
4 Закпна п бучетскпм систему

нису пдредиле прпцеоену вреднпст јавне набавке намирница за исхрану бплесника на
пснпву истраживаоа тржищта (нису изврщиле прпверу цена намирница у време
ппкретаоа ппступка јавне набавке)
су ппвећале пбим набавке намирница за исхрану бплесника закљушиваоем анекса
угпвпра, а без дпнпщеоа пдлуке п измени угпвпра и оенпг пбјављиваоа на Ппрталу
јавних набавки и без ппднпщеоа извещтаја Управи за јавне набавке и Државнпј
ревизпрскпј институцији

ЗНАЧАЈНИ НАЛАЗИ У РЕВИЗИЈИ ПРАВИЛНПСТИ ППСЛПВАОА

НАБАВКА ПБРПКА И НАМИРНИЦА НАМЕОЕНИХ ЗА ИСХРАНУ
БПЛЕСНИКА У СТАЦИПНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ
УСТАНПВАМА (НАСТАВАК)
ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНПВЕ:
су спрпвеле ппступак јавне набавке намирница за исхрану бплесника, а да јавну набавку
нису пбликпвале пп партијама

су у кпнкурснпј дпкументацији за јавну набавку намирница за исхрану бплесника
пдредиле дпдатни услпв финансијскпг капацитета на нашин кпји дискриминище ппнуђаше

У мпделима угпвпра и у закљушеним угпвприма п набавци намирница нису укљушиле
пдредбу да ће пбавезе кпје дпспевају у нареднпј бучетскпј гпдини бити реализпване
највище дп изнпса средстава кпја ће им за ту намену бити пдпбрена у тпј бучетскпј
гпдини

ЗНАЧАЈНИ НАЛАЗИ У РЕВИЗИЈИ ПРАВИЛНПСТИ ППСЛПВАОА

НАБАВКА ПБРПКА И НАМИРНИЦА НАМЕОЕНИХ ЗА ИСХРАНУ
БПЛЕСНИКА У СТАЦИПНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ
УСТАНПВАМА (НАСТАВАК)
ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНПВЕ:

су тпкпм трајаоа угпвпра п јавнпј набавци намирница за исхрану бплесника
набављале намирнице пп ценама кпје нису угпвпрене, кпје нису угпвпренпг квалитета
или су врщиле набавку ппјединих намирница изнад угпвпрених кплишина без измене
угпвпра.

су дпнеле акт п ближем уређиваоу ппступка јавне набавке кпји није усклађен са Закпнпм
п јавним набавкама

ЗНАЧАЈНИ НАЛАЗИ У РЕВИЗИЈИ ПРАВИЛНПСТИ ППСЛПВАОА

ПБРАЧУН И ИСПЛАТА НАКНАДЕ ЗА РАД ЧЛАНПВИМА
УПРАВНПГ И НАДЗПРНПГ ПДБПРА

Управни пдбпри здравствених устанпва су дпнпсили пдлуке п увећаоу накнаде
за рад шланпвима Управнпг и Надзпрнпг пдбпра супрптнп Закпну п привременпм
уређиваоу пснпвица за пбрашун и исплату плата, пднпснп зарада и других
сталних примаоа кпд кприсника јавних средстава, щтп је за ппследицу ималп
изврщаваое расхпда у већем изнпсу пд прпписанпг.

ПИТАОА НА КПЈА ЈЕ СКРЕНУТА ПАЖОА СА ИНИЦИЈАТИВПМ ЗА
ДПНПШЕОЕ/ИЗМЕНУ ПРППИСА
Пдредбама шлана 65 став 1 Ппсебнпг кплективнпг угпвпра за здравствене
устанпве шији је псниваш Република Србија, аутпнпмна ппкрајина и јединица
лпкалне сампуправе је прпписанп да заппслена мајка са дететпм дп три гпдине
не мпже да ради на ппслпвима са ппвећаним ризикпм. Пвп у знашјанпј мери
представља прпблем у здравственим устанпвама за психијатријске бплести.
Пптребнп је да надлежни пргани уреде начин раднпг ангажпваоа заппслених
мајки са дететпм дп три гпдине кпје раде на ппслпвима са ппвећаним
ризикпм.
У ппјединим здравственим устанпвама шланпви Управнпг и Надзпрнпг пдбпра су
ппкретали судске сппрпве пп пснпву неисплаћених накнада за рад и наплату
пвих пптраживаоа релаизпва путем прнуднпг изврщеоа.
Закпнским и ппдзакпнским прпписима није уређена висина и извпр
финансираоа накнаде за рад шланпва управнпг и надзпрнпг пдбпра здравствене
устанпве.
Пптребнп је да надлежни пргани у пквиру свпјих надлежнпсти предузму
мере и активнпсти за уређеое пвпг питаоа.

Хвала на пажои!

www.dri.rs

