
ОДГОВОРИ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ КОМОРЕ 

1. Питање: 

Шта у 2015. години са приходом од услуга извршених на тржишту - да ли ће се и даље 
третирати као сопствени приход или постају приход РФЗО-а? 

Одговор: 

Комора здравствених установа Србије је покренула иницијативу за измену и допуну 
Закона о буџетском систему у делу који дефинише припадност сопствених прихода тако 
да се они не укључују у јавне приходе, већ да остану сопствени приходи здравствених 
установа. Иницијативу је подржало Министарство здрављa, као надлежни орган, и у 
форми званичног предлога за измену Закона, упутило Министарству финансија. Надамо 
се позитивном исходу с обзиром на свеобухватно образложење да би штета била већа од 
користи.  

2. Питање: 

Да ли ће сопствена средства остати на располагању здравственим установама или ће се 
третирати као буџетска од 01.01.2015.године? Ако не остану како финансирати 
стоматологију и остале нужне трошкове? 

Одговор: 

Тај смо проблем навели у Иницијативи за измену Закона о буџетском систему. 

3. Питање: 

Како и на који начин да у обрасцу ИОСИ прикажемо обавезе за 2010, 2011, 2012 и 2013- у 
годину? Проблем је у томе што нам је Филијала Бор пренела средства за обавезе по 
годинама обрачунате у износу 50% тадашње просечне зараде у Републици, исти износ смо 
по месецима и годинама унели у образац, а сада нам Пореска управа тражи да створимо 
обавезу и попунимо обрасце према последњем објављеном податку о просечној заради у 
Републици. Поред тога што би на овај начин утврђена обавеза била већа од пренетих 
средстава, по пријему образаца за раније године биће нам обрачуната и камата од настанка 
обавезе до датума уплате – 21.11.2014 године за коју нам, такође, недостају средства.  

Одговор: 

Овај проблем морате решити заједно са Пореском управом и Фондом. Уколико вам може 
бити од помоћи, сугеришемо да са Пореском управом расправите: да ли формирате 
обавезу на дан подношења обрасца, по просечној заради у Републици у том моменту, што 
би значило да нема основа за обрачун камате. Међутим, уколико ретроактивно формирате 
обавезу по месецима у протеклих 4-5 година, има основа за обрачун камате. У том случају би 



морали да се обратите Фонду да вам пренесе средства и за камату која прати основни дуг и 
пада на терет онога ко је измирио основни дуг, у вашем случају Фонд.  

4. Питање: 

Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом 
прописано је да сваки послодавац има обавезу запошљавања одређеног броја инвалида, 
или да исплати одређену накнаду, почев од 01.07.2010.године. РФЗО коме је била обавеза 
да финансира наведену накнаду, пренео је средства дому здравља за период од 
01.07.2010.године до 31.12.2013.године са закашњењем од 3,5 године. Пореска Управа 
Републике Србије је дому здравља обрачунала камату за неблаговремено плаћање 
наведене обавезе. Питање: Ко плаћа камату – РФЗО који није благовремено пренео 
средства или дом здравља који нема средстава за покривање туђих пропуста? 

Одговор: 

Камату, као споредно потраживање, плаћа обвезник главног дуга. Пошто се ви дужите 
за главни дуг, Пореска управа ће вас дужити и за камату. Међутим, како вам је Фонд 
пренео наменска средства за дуг, потребно је да вам на исти начин дозначе и средства за 
камату. 

5. Питање: 

Да ли здравствена установа, која је индиректни буџетски корисник, уплаћује разлику 
средстава у буџет од умањених плата за неуговорене раднике које исплаћује из сопствених 
прихода? Ако уплаћује, на који се члан Закона позива? 

Одговор: 

Здравствене установе нису индиректни корисници буџетских средстава, већ корисници 
средстава организације за обавезно социјално осигурање. У смислу члана 7. Закона о 
привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других 
сталних примања код корисника јавних средстава, здравствене установе не уплаћују 
разлику у буџет, већ им се умањује планирани износ средстава за плате, како за 
уговорене, тако и за неуговорене раднике.  

6. Питање: 

Да ли је обавезан интерни ревизор у здравственој установи? 

Одговор:  

Јесте, у складу са Законом о буџетском систему и Правилником о заједничким 
критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за 
поступање интерне ревизије у јавном сектору.  



7. Питање: 

Зашто се Заводима за јавно здравље не признаје укупан износ стварно извршених 
микробиолошких услуга? Шта Заводи треба да ураде у случају испуњења уговорне 
обавезе пре истека календарске године? Да ли да настави са пружањем услуга у склду са 
Законом о здравственој заштити, иако их Фонд неће платити, да обустави пријем 
осигураника РФЗО по упуту изабраног лекара или ЗУ чиме ће деца, труднице, породиље и 
старија лица остати без адекватне дијагностике или да дијагностику преко уговорне 
обавезе наплаћују? 

Одговор: 

Као одговор на ово питање, цитирамо препоруку Државне ревизорске институције дату 
једној здравственој установи да: „на терет средстава Републичког фонда за 
здравствено осигурање преузима обавезе и пружа услуге здравствене заштите до износа 
предвиђеног за ове намене Предрачуном средстава и Уговором о пружању и финансирању 
здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања“. Сходно томе, уколико не 
закључите Анекс уговора са Фондом, све обавезе преузете преко уговореног износа, 
мораћете да измирите из сопствених средстава. Било би логично и то да  се услуге преко 
уговореног нивоа наплаћују и рефундирају на терет Фонда, с обзиром на права 
осигураника, али се плашимо да их не рефундирају на терет ваше установе па да дођете 
у исти проблем. Овај проблем са непризнавањем (неплаћањем) неоспорених услуга 
(фактура) не погађа само заводе за јавно здравље већ и друге здравствене установе, а 
произилази из система уговарања и финансирања здравствене заштите. Зато сматрамо 
да би се при његовом решавању морале узети у обзир одредабе Закона о облигационим 
односима које кажу: „Одредбе прописа којима се, делимично или у целини, одређује 
садржина уговора саставни су делови тих уговора, те их употпуњавају или ступају на 
место уговорних одредби које нису у сагласности са њима. У случају кад је уговор 
закључен према унапред одштампаном садржају, или кад је уговор био на други начин 
припремљен и предложен од једне уговорне стране, нејасне одредбе тумачиће се у корист 
друге стране.“ 

8. Питање: 

Који износ средстава је опредељен у Финансијском плану Фонда за 2015.годину за лекове 
на рецепт и у ком су износу та средства у односу на 2014.годину? 

Одговор: 

Одговор на ово питање ће бити познат по усвајању финансијског плана РФЗО. 

9. Питање: 

У здравственој установи су именовани нови чланови управног и надзорног одбора. Како 
им исплатити накнаду када претходним члановима дугујемо накнаду за више од две 



године, као и да ли им морамо исплатити накнаду када немамо довољно сопствених 
средстава?  

Одговор: 

Право на накнаду члановима управног и надзорног одбора није нигде дефинисано, ни 
Законом о здравственој заштити ни статутом здравствене установе на који сагласност 
даје надлежно министарство, а до сада, ни Решењем о именовању. То је и разлог за 
оспорење трошкова ових накнада на терет средстава осигурања. У пракси, органи 
управљања у здравственим установама су на конститутивној седници утврђивали своју 
накнаду. Она се мора планирати у финансијском плану на терет сопствених средстава 
пошто ће их, у супротном, контрола Фонда оспорити. Уколико установа нема средстава 
за исплату накнада органима управљања, неопходно је да се они упознају са том 
чињеницом и прихвате да тај посао обављају волонтерски. 

10. Питање: 

Да ли здравствена установа за 2015.годину мора потписати неодговарајуће уговоре о 
финансирању? 

Одговор: 

Није јасно на шта се конкретно мисли када се каже „неодговарајући уговор о 
финансирању“. Претпоставка је да се ради о неусклађености плана рада са потребним 
средствима. Због тога је врло битно сачинити реалан и остварив план рада, усклађен са 
финансијским средствима,  који ће се током године редовно пратити и извештавати 
органе управљања о евентуалној неусклађености и, ако то буде потребно, тражити од 
Фонда анекс уговора и инструкцију за даљи рад. Према Закону о буџетском систему и 
Мишљењу министарства финансија, Фонд има право на промену апропријације у свом 
финансијском плану до 5%, а и више ако је то потребно. Сходно томе, постоје законске 
претпоставке да се средства осигурања преусмере са позиције на којој нису утрошена, на 
позицију где недостају, само што се у здравственој установи не смеју мењати 
апропријације без сагласности Фонда пошто његов финансијски план укључује 
финансијске планове здравствених установа. На конкретно питање, да ли здравствене 
установе морају да потпишу неодговарајуће уговоре о финансирању, с обзиром да раде 
средствима у државној својини, одговор је ДА. Последњи моменат када здравствена 
установа мора да се избори да јој се плате извршене услуге – неоспорене фактуре, је 
сачињавање коначног обрачуна припадајуће накнаде. Када се он обострано потпише, 
мале су шансе да се било шта накнадно поправи. 

11. Питање: 

Да ли здравствена установа може да има комерцијални ценовник и да наплаћује своје 
услуге и под којим условима, тј. постоји ли допунски рад онако како је пре пар година 
замишљен од стране Министарства здравља? 



Одговор: 

Може, али за то мора да има сагласност Министарства здравља. Допунски рад се 
односи на услуге које не падају на терет осигурања, странце, услуге које падају на терет 
послодавца или на самосталан захтев физичког лица и сл. 

12. Питање: 

Да ли здравствена установа може да закључује уговоре са купцима из других држава и на 
који начин? 

Одговор: 

Уколико се ради о уговарању континуираног пружања здравствених услуга са унапред 
утврђеном ценом и количином, може. Овим уговорима не би могли да буду обухваћени 
пацијенти којима се пружа хитна услуга ако је осигураник државе са којом Србија има 
потписану Конвенцију. Ако се ради о спорадичним случајевима, лечење се може обавити 
на терет сопствених средстава и по ценовнику који је донео орган управљања. 
Напомињемо да се у случају потписивања уговора са страном државом захтева 
сагласност Министарства здравља за обављање допунског рада.За спорадичне случајеве 
је немогуће сачинити програм који је услов за прибављање сагласности јер се не могу 
унапред формирати тимови и њихова накнада као ни број и врста услуга на годишњем 
нивоу. 

13. Питање: 

Уколико здравствена установа не буде могла да сервисира своје обавезе према 
добављачима (и поред рино – обавезе) из разноразних разлога (нпр. неусклађености 
Уговора са потребама, а по закону се морају примити сви пацијенти), да ли здравствена 
установа може да обезбеди тј. пружи медицинску услугу, а да пацијент сам донесе 
потребне лекове, уградни материјал, санитетски материјал и слично? 

Одговор: 

Није дозвољено да пацијент плаћа било шта што се сматра његовим правом из 
здравственог осигурања па тако ни лекове, уградни и санитетски материјал. Уколико се, 
пак, деси да се неопходна и хитна здравствена услуга не може пружити због недостатка 
потребног материјала и лекова па је неопходно да то пацијент сам набави, морате 
водити рачуна о следећем: у историји болести се мора евидентирати тачно шта је 
пацијент донео и тај материјал или лек се не смеју фактурисати Фонду. Пацијенту 
здравствена установа мора дати потврду са спецификацијом лекова и материјала које 
није имала и које је пацијент донео. Са том потврдом и фискалним рачуном, пацијент 
има право на рефундацију, а за рефундирани износ средстава ће бити умањена уговорена 
средства здравственој установи која је такву услугу пружила. Рационалније је, ако је то 
могуће, да се пацијент преведе у другу надлежну здравствену установу у којој може да 
добије услугу у складу са својим правом из здравственог осигурања. 



14. Питања: 

На који начин се закључују уговори од стране РФЗО са здравственим установама које 
нису у Плану мреже здравствених установа? 

Одговор: 

Уговори са здравственим установама које нису у плану мреже закључују се у складу са 
Правилником о уговарању и финансирању здравствене заштите. Разлика у односу на 
установе из плана мреже је у томе што приватне здравствене установе пружају услуге 
„до нивоа уговорених средстава“ и нису приморане да раде преко уговора. Такође, 
разлика у уговарању између самих приватних здравствених установа је у томе што је за 
приватне ординације, клинике, болнице и сл. неопходна сагласност надлежне установе за 
јавно здравље која се даје на основу анализе и процене да се уговорене услуге не могу 
обезбедити у потребном броју у установама из плана мреже. За уговарање са приватним 
апотекама ова сагласност није предвићена већ се уговори закључују на основу јавног 
позива за закључење уговора који Фонд објављује на свом сајту на који се могу пријавити 
све заинтересоване апотеке које испуњавају услове за обављање делатности. 

15. Питање: 

Да ли се здравство ових година искључиво финансирало из доприноса за обавезно 
здравствено осигурање? 

Одговор: 

Здравство се највећим делом финансира из доприноса за обавезно здравствено осигурање, 
а затим средствима оснивача (буџети Републике и локалне самоуправе), сопственим 
приходима, донацијама и средствима међународних организација за одређене пројекте. 

16. Питање: 

РФЗО је на рачун Опште болнице уплатио средства за уплату обавеза за запошљавање 
инвалида за 2010, 2011 и 2012.годину. Општа болница је почела да ради као посебно 
правно лице 01.01.2013.године. 2010, 2011 и 2012.године постојао је здравствени центар 
из којег су се издвојиле општа болница и дом здравља. Здравствени центар је угашен 
30.04.2013.године. Пореска управа захтева да ИОС обрасце попунимо на здравствени 
центар јер кажу да је ПИБ здравственог центра још активан. Са рачуна Опште болнице ми 
не можемо да платимо на ПИБ непостојеће установе. Шта да радимо? 

Одговор: 

Од дозначених средстава платите своје обавезе, а вишак средстава вратите Фонду. Ви 
немате никакве обавезе везане за Здравствени центар осим оних које су вам припале 
деобним билансом. 

17. Питање: 



У Инструкцији о начину спровођења периодичног обрачуна и усаглашавању 
рачуноводствених и других евиденција са даваоцима здравствених услуга за период 
јануар-јун 2014.године од 11.07.2014.године на страни 10, под тачком 8. Под насловом 
„Партиципација“ у последњем пасосу се каже да се средства из партиципације могу 
користити за све уговорене намене, осим за плате и превоз. Обзиром да уговорена 
средства за лекове у установи нису довољна за потребе, јер се из уговорених средстава за 
2014.годину плаћа и Сандостатин, можемо ли да од средстава за партиципацију примарне 
здравствене заштите, платимо рачуне за лекове у установи ако нам нису довољна средства 
која су уговорена? 

Одговор: 

Можете, управо како је предвиђено Правилником и како сте навели у свом питању. 

18. Питање: 

Радник дома здравља откупио је стан (који је био власништво дома здравља – уговор је 
био склопљен 2005.године) остатак дуга уплаћен је на текући рачун дома здравља. На који 
конто је најисправније књижити? За које се намене могу трошити уплаћена средства и да 
ли треба одлука управног одбора? 

Одговор: 

Књижићете на конто 811100 Примања од продаје непокретности, а у обрасцу 5 у колони 
зависно од тога да ли вам је оснивач Република или локална самоуправа. За располагање 
средствима вам је надлежан управни одбор, а трошићете их у складу са наменом 
утврђеном у финансијском плану. 

19. Питање: 

Да ли здравствена установа – општа болница може да спроведе поступак јавне набавке 
лекова путем оквирног споразума или је ова врста поступка резервисана само за 
централизоване набавке које спроводи РФЗО? 

Одговор: 

Може и здравствена установа. Прочитајте предавање о оквирном споразуму одржано 
на саветовању у Врњачкој Бањи. 

 

20. Питање: 

Ако су опредељена средства за лекове 8.000.000,00 динара на годишњем нивоу. РФЗО 
ради централизовану јавну набавку за лекове 6.000.000,00 динара, а здравствена установа 
за 2.000.000,00 динара. Да ли за ова 2.000.000,00 динара за набавку лекова здравствена 
установа спроводи отворени поступак или је то поступак јавне набавке мале вредности 
(радили смо отворени поступак да ли је то исправно)? 



 

Одговор: 

Исправно сте поступили пошто се ради о истоврсној роби. 

21. Питање: 

Шта је са кадровским планом за 2014.годину и шта ће бити са кадровским планом за 
2015.годину? 

Одговор: 

Одговор на ово питање ћемо покушати да прибавимо од надлежног Министарства. 

22. Питање: 

Установа је од Министарства здравља добила средства за инвестиционо одржавање 
објекта 7.000.000,00 динара. Планом јавних набавки и финансијским планом то је 
планирано на класи 5 – капитално одржавање објеката и за ту вредност је увећана 
вредност објекта. Да ли је то исправно? 

Одговор: 

Јесте, наменски пренета средства од Министарства се морају наменски утрошити и по 
обављеном послу, комплетна документација се доставља Министарству.. 

23. Питање: 

Да ли се у плану јавних набавки и финансијском плану може вршити измена са једног 
конта на други нпр. да се изврши пренамена са класе 5 на класу 4 (са капиталног 
одржавања објекта пребацити на текуће одржавање)? 

Одговор: 

Пренамена са конта на конто се може извршити само у оквиру исте намене. На класи 4 
се евидентирају трошкови текућег пословања који се највећим делом финансирају 
средствима обавезног здравственог осигурања. Та средства се не могу користити за 
набавку опреме и капитално одржавање. Чији се трошкови евидентирају на класи 5, а за 
ту намену средства обезбеђује оснивач – република или локална самоуправа. Уколико се 
ради о сопственим приходима или средствима из донација, можете извршити пренамену 
у складу са својим потребама и приоритетима. 

24. Питање: 

Да ли је Специјална болница Рибарска Бања у обавези да умањење плата врши у корист 
буџета, јер је законом предвиђено да наша установа не врши уплату умањења плата у 
корист буџета? 

Одговор: 



Као здравствена установа из плана мреже и корисник средстава обавезног здравственог 
осигурања, не уплаћујете разлику у буџет, само умањујете планирана средства за плате, 
како за уговорене, тако и за неуговорене раднике. 

 

25. Питање: 

Код примарне здравствене заштите утрошак санитетског и медицинског материјала се 
једне године признаје на основу фактура а наредне на основу промета апотеке. Који је 
критеријум за признавање потрошње санитетског и медицинског материјала – фактура 
или промет материјала? 

Одговор: 

И једно и друго, полази се од фактуре и у случају великих одступања у односу на просек 
групе, фактура се пореди са вредношћу излаза из магацина. На више пута постављано 
питање како се то ради и на основу којих критеријума, од Фонда смо добили одговор да 
су нереалне (високе) цене лабораторијских услуга које код неких установа доста и 
неосновано увећавају вредност фактуре па се она коригује на основу вредности 
лабораторијског материјала који је изашао из магацина (апотеке). 

26. Питање: 

Да ли сопствени приход стоматолошке службе има третман сопствених прихода 
здравствене установе на примарном нивоу или може искључиво да се троши наменски 
само за стоматолошку службу. Имамо дилему обзиром да смо једно правно лице а кроз 
наше евиденције одвојено приказујемо приходе на примарном нивоу а посебно приходе 
стоматолошке службе. Напомињемо само да је дилема код трошења сопствених прихода. 

Одговор: 

Добро сте констатовали да су то приходи једног правног лица који се књиговодствено 
субаналитички одвојено евидентирају за потребе планирања и вођења пословне политике. 
Све приходе у финансијском плану распоређујете на трошкове према наменама које сте 
утврдили за потребе спровођења плана рада. Што се стоматологије тиче, њихове 
приходе ћете наменити за набавку санитетског материјала, лекова и сервисирање 
опреме, а део и за фиксне трошкове. Уколико у стоматологији имате неуговорених 
радника, морате издвојити и средства за њихове зададе и накнаде. Ако за те трошкове 
немате довољно прихода, или ћете их надокнадити од сопствених средстава или ћете 
преиспитати број и вредност извршених стоматолошких услуга и томе прилагодити 
број извршилаца. Ненаменско би било трошење средстава опредељених за примарну 
здравствену заштиту у корист покрића трошкова стоматолошке службе. 

27. Питање: 



По налогу РФЗО од 24.11.2014.године морали смо да 25.11.2014.године доставимо 
финансијске планове за 2015.годину. План рада, план кадрова, набавки, не постоје. Не 
постоји ни усвојен буџет за 2015.годину, као ни предрачун средстава РФЗО. Да ли нас овај 
план обавезује и да ли треба да буде усвојен? Да ли и ребалансе треба достављати РФЗО. 

Одговор: 

Јасно је да се озбиљни планови не могу урадити за један дан. Зато те планове сматрајте 
пројекцијом док не будете имали више параметара на основу којих ћете донети годишње 
планове и које ће вам усвојити управни одбор. Препоручујемо вам да се убудуће, иако вам 
то можда неће нико тражити, за планирање придржавате рокова из буџетског 
календара који ћете наћи у Закону о буџетском систему. За полазну основу узмите 
претходну и пола текуће године, н.пр. податке о потрошњи санитетског материјала и 
лекова по врстама, текућем одржавању, стручном усавршавању, набавци услуга, 
потрошњи енергената и сл.. Када добијете предрачун средстава, лакше ће вам бити да 
планове мало изкоригујете и нећете каснити са поступцима јавних набавки. Ако Фонд 
буде сачињавао свој финансијски план на основу финансијских планова здравствених 
установа онда ћете морати да му достављате и ребаланс. У супротном, ребаланс треба 
само да вам усвоји ваш управни одбор. При изради ребаланса, водите рачуна у ком делу је 
могућа пренамена средстава, сходно важећем Уговору и Правилнику за ту годину.. 

28. Питање: 

Контролом материјала за дијализу у записнику РФЗО је констатовано да смо примили 
више средстава од фактурисаног износа. Установа је хтела да врати одређени износ, који 
не може покрити фактуром  до 31.12.2014.године. Надлежна филијала не дозвољава. Да ли 
је немогуће извршити повраћај или да ли је могуће да та средства остану на рачуну и да 
као аванс искористимо у наредној години, за исту намену, јер ће нам се као аванс исказати 
при коначном обрачуну? 

Одговор: 

Могуће је да средства остану на вашем рачуну.Да ли ћете вратити више пренета 
средства или ће се коначним обрачуном она евидентирати као аванс, своди се на исто. 

29. Питање: 

Ако је тачно да се услуге здравства за осигурана лица финансирају 100% из доприноса (не 
из буџета), због чега здравство укључено у обавезе смањења зарада запосленима? 

Одговор: 

Прочитајте пажљиво Закон, посебно члан 2.који дефинише да се Закон односи и на 
кориснике средстава обавезног здравственог осигурања и члан 7. Који здравствене 
установе изузима из обавезе уплате разлике средстава на рачун буџета. 

30. Питање: 



РФЗО је одјавио Дому здравља два уговорена лекара који су засновали радни однос на 
неодређено време у току 2013.године. Дом здравља покрива територију која има 14.000 
становника и има службу кућног лечења у којој ради само сестра, али не и лекар. Локална 
самоуправа кроз пројекат „Кућно лечење палијативно збрињавање“ прихвата да 
финансира ова два лекара. На који начин утврдити њихову зараду? Да ли искључиво по 
уредби или зарада може бити утврђена на неки други начин? 

Одговор: 

Зараду ћете утврдити као и осталим запосленим у дому здравља, независно од извора 
финансирања. 

31. Питање 

Да ли ће у 2015.години, по Закону о измирењу обавеза у јавним трансакцијама, рок за 
плаћање са 120 бити одређен на 90 дана? 

Одговор: 

Према информацији коју смо добили из Трезора Републике, размишља се о скраћењу рока 
али још ништа није дефинитивно одлучено. 

32. Питање 

Здравствена установа нема правника (отишао у пензију), а нема ни лице за јавне набавке. 
Да ли може шеф књиговодства или лице које је радило у фармацеутској кући пре 
запослења у здравственој установи да обавља послове службеника за јавне набавке? 

Одговор: 

Правник је обавезан члан комисије за јавне набавке тако да га морате „изнајмити“ за 
тај посао или овластити неку другу здравствену установу да за вас спроведе поступак 
јавне набавке док се кадровски не комплетирате. Службеник јавних набавки обавља 
стручне послове, мора бити едукован, а то може бити и лице које је радило у 
фармацеутској кући ако поседује потребно знање и вештине и ако није у сукобу 
интереса. Шеф рачуноводства не би требало да обавља послове јавних набавки због 
неспојивости та два посла са аспекта омогућавања злоупотребе.  

33. Питање: 

Дом здравља Ниш покренуо је 22.08.2014.године иницијативу за бољим сагледавањем на 
позицију лекова на којој недостаје 5.500.000,00. дин. Доставља РФЗО-у ургенцију на већ 
постављену иницијативу, 20.10.2014.године. До данас нема никакве повратне 
информације. У новембру добијамо опомену да не измирујемо обавезе за лекове на време. 
Питамо се од којих средстава, као и ко ће сносити трошкове камате? 

Одговор: 



Овај проблем је добро познат здравственим установама и врло комплексан. Са 
становишта једног Закона, нисте смели да преузмете обавезе преко износа 
расположивих средстава, а са становишта другог, морате да пружате здравствену 
заштиту осигураницима у складу са њиховим правима. Посебан је проблем „ћутање 
администрације“. Ако сте и фактурисали лекове за 5,5 мил.дин. више од уговором 
опредељених средстава и те вам фактуре нису оспорене, постоји могућност да вам се 
при изради коначног обрачуна анексом уговора определе додатна средства уколико за то 
буде простора у финансијском плану Фонда. Искуствено вам саветујемо да и за лекове 
као и за остали санитетски и потрошни материјал, најпре, сачињавате реалне планове 
набавке на основу стварних потреба како не би сте ангажовали средства за робу која ће 
вам стајати на лагеру, а затим да устројите компјутерску евиденцију лекова и 
материјала од уласка у магацин до издавања на име пацијента како би се онемогућиле 
злоупотребе.  

34. Питање: 

Да ли се неко заиста бави анализом здравственог система и могућностима за његово 
одржавање и пружање што боље медицинске услуге у складу са материјалним и другим 
могућностима? 

Одговор: 

Фонд је донео Стратегију развоја здравственог осигурања, а очекује се и да 
Министарство здравља донесе Стратегију развоја здравственог система. Комора 
здравствених установа, у оквиру своје редовне активности, анализира пословање 
здравствених установа и указује на уочене проблеме надлежним органима. Такође, 
Комора покреће иницијативе за измену прописа и даје примедбе на подзаконска акта. 

35. Питање: 

Од 01.01.2015.године следи промена цена лекова. Како књижити ефекат предстојеће 
негативне нивелације? Да ли расчланити на набавну вредност лекова, маржу и ПДВ или 
само на маржу и ПДВ? 

Одговор: 

Пошто се нивелација односи на залихе, урадићете у складу са начином евидентирања 
залиха. 

36. Питање: 

Ако медицински радник ради на дан празника да ли му се у радној листи пише и накнада 
за рад на празник или само рад на празник? 

Одговор: 

Накнада зараде (годишњи просек) исплаћује се запосленима који не раде на државни 
празник. Запосленима који раде на државни празник плаћа се увећана зарада у складу са 



прописима. Ако запослени ради ноћу на дан државног празника, зарада му се увећава и по 
основу  рада на државни празник и за ноћни рад. 

37. Питање: 

Здравствена установа – апотека, по завршетку грађевинских радова на пословном објекту, 
обратила се Одељењу за урбанизам и грађевинске и комунално стамбене послове, за 
вршење техничког прегледа. По обављеном прегледу од стране стручне комисије од 
Оделења  за урбанизам добили смо трошковник за рад комисије, који садржи: име и 
презиме инжењера, матични број, број личне карте, број текућег рачуна, износ који му 
треба уплатити (нето) и податак да је троје запослено, а један пензионер. По достављању 
уплатница за наведена лица урбанизму, биће нам издата уптребна дозвола. Питања: начин 
исплате – да ли је са сваким од њих потребно склопити уговор о делу или се по неком 
другом основу, и ком, може извршити плаћање наведеним лицима? Да ли се за укупне 
трошкове (стручних услуга) по овом основу може повећати набавна вредност наведеног 
грађевинског објекта – ставови за књижење? 

Одговор: 

Неспорно је да се за износ трошкова техничког пријема – издавања употребне дозволе, 
повећава вредност грађевинског објекта. Међутим, у Закону о планирању и изградњи 
нисмо нашли основ за појединачно плаћање чланова комисије на описани начин. Неспорно 
је само то да инвеститор сноси трошкове техничког прегледа и да орган надлежан за 
издавање одобрења за изградњу издаје употребну дозволи у року од седам дана од дана 
пријема налаза комисије којим је утврђено да је објекат подобан за употребу. Било би у 
духу Закона да инвеститор плати надлежном органу трошкове издавања употребне 
дозволе, а он изврши исплату члановима комисије. Трагајући за одговором на ово питање, 
консултовали смо Министарство грађевина где нам је речено да се начин плаћања 
регулише интерним актом сваке општине, односно, града. Консултовали смо 
Секретаријат за урбанизам Града Београда и неколико београдских општина и сазнали 
да су могући различити модели – плаћање надлежном органу или плаћање директно 
члановима комисије. Без одговора је остало питање: који је онда смисао да надлежни 
орган локалне самоуправе формира и шаље комисију и у чему је разлика да инвеститор, 
који у сваком случају сноси трошкове техничког пријема, сам формира комисију са списка 
лиценцираних стручних лица. У вашем случају, када сте добили потребне податке о 
члановима комисије и трошковник, са сваким појединачно ћете закључити уговор о делу 
водећи рачуна да је различит порески третман извршилаца који су у радном односу од 
оних који су у пензији. 


