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ЗАКОНСКИ ОКВИР ЗА КОНТРОЛУ СПРОВОЂЕЊА ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА  

 Републички фонд за здравствено осигурање организује и спроводи контролу 
спровођења закључених уговора са даваоцима здравствених услуга у складу 
са Законом о здраственом осигурању и подзаконским актима. Законом о 
здравственом осигурању („Службени гласник РС“, бр.107/05...119/12) од 
члана 186. до члана 190. регулисана је област Контроле спровођења 
закључених уговора са даваоцима здравствених услуга; 

 Циљ контроле закључених уговора са даваоцима здравсвених услуга је 
обезбеђење наменског трошења средстава обавезног здравственог 
осигурања и остваривање права осигураних лица на уједначен и ефикасан 
начин у складу са позитивним прописима; 

 Послове контроле спровођења закључених уговора обављају службена лица 
– надзорници осигурања медицинске, економске и правне струке; 

 У поступку вршења контрoле надзорник осигурaња има и даје на увид 
службену легитимацију издату од стране директора Републичког фонда; 
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Послови контроле спровођења закључених уговора обухватају: 

 

1) Контролу правилности извршавања закључених уговора са даваоцима 
здравствених услуга; 

2) Контролу законитог и наменског коришћења финансијских средстава обавезног 
здравственог осигурања пренетих даваоцима здравствених услуга за остваривање 
законом утврђених права осигураних лица; 

3) Контролу личних података који се односе на здравстено стање осигураних лица 
који се воде у медицинској документацији осигураног лица, у складу са законом, 
надзорник осигурања је овлашћени доктор медицине, доктор стоматологије, 
односно дипломирани фармацеут. 
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 Републички фонд доноси општи акт којим се ближе уређује начин и поступак 
обављања послова контроле уговорних обавеза  - Правилник о контроли 
спровођења закључених уговора са даваоцима здравствених услуга 
(„Службени гласник РС“, бр.  72/13 и 84/18); 

 Контрола спровођења закључених уговора спроводи се у складу са годишњим 
планом рада, али и по посебним захтевима, иницијативама других државних 
органа, по представкама правних и физичких лица и на иницијативу 
организационих јединица Републичког фонда; 

 Контрола започиње доношењем Налога односно Решења за контролу, од 
стране директора Републичког фонда, директора Покрајинског фонда, 
директора Сектора за контролу и директора филијале Републичког фонда;  

 Контрола подразумева непосредан увид у пословање контролисаног субјекта, 
који обухвата преглед и проверу правне, финансијске и медицинске и друге 
документације, као и непосредан увид у начин рада контролисаног субјекта; 4 



5 

 За контролу личних података који се односе на здравствено стање 
осигураних лица, који се воде у медицинској документацији осигураног 
лица, надзорник осигурања је овлашћени доктор медицине, доктор 
стоматологије, односно дипломирани фармацеут; 

 У зависности од предмета и обима, контролу спровођења уговорних 
обавеза обавља један или више надзорника осигурања. 

 Надзорник осигурања је самосталан у раду у границама овлашћења 
утврђених законом и правилником, лично је одговоран за свој рад и 
дужан је да поступа савесно и непристрасно у вршењу послова контороле; 
 



 Записник о извршеној контроли је завршни део поступка контроле; 

 На налаз из записника о контроли субјекат контроле може да уложи приговор у 
року од осам дана од дана пријема записника. Писмени одговор на приговор 
доставља се у року од 15 дана од дана пријема; 

 О предложеним мерама Одлуку доноси директор Републичког фонда, односно 
директор филијале Републичког фонда; 

 Ако у поступку контроле на основу утврђеног чињеничног стања постоји 
основана сумња да је учињен прекршај предвиђен казненим одредбама, 
поднеће се захтев за покретање прекршајног поступка; 

 По окончању поступка контроле записник се може доставити и другим 
надлежним државним органима који врше надзор над законитошћу рада и 
надзор над стручним радом, ради упознавања и предузимања мера из њихове 
надлежности.  
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У периоду 01.01-30.11.2018.г 
спроведено укупно 363 контрола 

уговорних обавеза 

115 контрола наменског 
трошења средстава и 

исправности фактурисања 

248 контрола остваривања права 
осигураних лица на здравствену 

заштиту   
и контрола извештавања  по 

систему ДСГ 
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1. ИЗВРШЕНЕ КОНТРОЛЕ НАМЕНСКОГ ТРОШЕЊА СРЕДСТАВА 
  

У периоду од 01.01-30.11.2018. године Сектор за контролу је организовао и 
спровео укупно 115 контрола наменског трошења средстава обавезног 
здравственог осигурања, које су обухватиле: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предмет контроле Укупан број 
контрола 

Наменско трошење средстава за плате и превоз 31 
Исправност примене коефицијената за обрачун и исплату 
плата 3 

Наменско трошења средстава по свим наменама из 
уговора 21 

Исправност фактурисања лекова у ЗУ 35 
Исправност фактурисања Цитостатика 13 
Исправност спровођења уговора са добављачима за МТП 8 
Исправност фактурисања лекова ван листе лекова 1 
Исправност фактурисања санитетског и медицинског 
потрошног материјала 2 

Наменско трошења средстава за ел.енергију и грејање 1 
Укупно: 115 
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 Од укупног броја окончаних контрола (108), у поступку контроле у 90 
здравствених установа су утврђене неправилности у укупном износу од 
151.874.060,32 динара, док у 18 здравствених установа нису утврђене 
неправилности које би имале финансијски ефекат.  
 Имајући у виду одредбе члана 59. Закона о буџетском систему и члана 159. 
Закона о здравственој заштити, за утврђене неправилности у контролама у износу 
од 151.874.060,32 динара, надзорници осигурања су у записницима о извршеним 
контролама предложили следеће мере: 

- повраћај средстава Републичком фонду за здравствено осигурања у укупном 
износу од 30.041.770,71 динара, 
- повраћај средстава са рачуна сопствених прихода на рачун за трансфер 

буџетских средстава здравствене установе у укупном износу од 79.035.632,31 
динара и  
- умањење фактурисане вредности у укупном износу од 42.796.657,30 динара. 
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У наредној табели приказан је опис најчешће утврђених неправилности за које је 
предложена мера повраћаја средстава Републичком фонду за здравствено 
осигурање. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Редни 
број 

Утврђена неправилност за коју је предложена мера повраћаја 
средстава Републичком фонду за здравствено осигурање 

1. Неправилно утврђен коефицијент 

2. Прековремени рад са скраћеним радним временом 

3. Неправилно обрачунат минули рад 
4. Прековремени рад медицинских  радника  
5. Прековремени рад немедицинских радника 

6. Неисправно обрачуната и исплаћена специјализација 

7. Ненаменско трошење средстава за плате 
8. Ненаменско трошење средстава за превоз 

9. Исплата зарада запосленима који не обављају послове за потребе 
обавезног  здравственог осигурања 
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У наредној табели приказан је опис најчешће утврђених неправилности за које је 
предложена мера повраћаја средстава са рачуна сопствених средстава на рачун за 
трансфер буџетских средстава. 

Редни 
број 

Утврђена неправилност за коју је предложена мера повраћаја средстава 
са рачуна сопствених средстава на рачун за трансфер буџетских средстава 

здравствене установе 

1. Ненаменско трошење средстава за уговорене раднике за плате  (за 2017. 
годину) 

2. Ненаменско трошење средстава за превоз  (специјализације) 

3. Ненаменско трошење средстава од наплаћене партиципације 

4. Аванс по КО за 2017. годину   
5. Ненаменско трошење средстава за лекове  
6. Ненаменско трошење средстава за санитетски и медицински материјал 
7. Ненаменско трошење средстава за енергенте 
8. Ненаменско трошење средстава за исхрану 
9. Ненаменско трошење средстава за дијализни материјал 

10. Ненаменско трошење средстава за материјалне и остале трошкове 
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У наредној табели приказан је опис најчешће утврђених неправилности за које је 

предложена мера умањења фактурисане вредности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Редни 
број 

Утврђена неправилност за коју је предложена 
мера умањења фактурисане вредности 

1. Неисправно фактурисање лекова  

2. Утрошак  санитетског и медицинског потрошног 
материјала 
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2. КОНТРОЛЕ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА ИЗ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА   
  
У периоду 01.01-30.11.2018. године Сектор за контролу је организовао и спровео 

248 контроле у вези са остваривањем права осигураних лица на здравствену заштиту и 
у вези са контролом медицинске документације, које су обухватиле:  

Предмет контроле Укупан број 
контрола 

Извештавање по ДСГ 232 
Исправност прописивања лекова на рецепт 5 
Контрола медицинске документације 2 
Исправност прописивања МТП 1 
Исправност спровођења уговора о пруж.и фин. здр. заштите из 
обавезног здравственог осигурања 4 

Исправност спровођења уговора о снабдевању осиг. лица лековима и 
одређеним помагалима 3 

Наплата партиципације за услуге пружене у служби ортопедије  1 

Укупно: 248 
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Од укупног броја контрола, 232 контрола је урађено по плану рада за 2018. 
годину, док је 16 контрола организовано као ванредне контроле.  

Од укупног броја окончаних контрола, у поступку контроле у 6 здравствених 
установа су утврђене неправилности у укупном износу од 13.187.812,70 
динара, док у 242 здравствених установа нису утврђене неправилности које би 
имале финансијски ефекат.  

За утврђене неправилности у контролама у износу од 13.187.812,70 динара, 
надзорници осигурања су у записницима о извршеним контролама 
предложили следеће мере: 
- повраћај средстава Републичком фонду за здравствено осигурања у укупном 
износу од 6.061.769,60 динара, 
- повраћај средстава са рачуна сопствених прихода на рачун за трансфер 
буџетских средстава здравствене установе у укупном износу од 77.700,00 
динара, 
- умањење фактурисане вредности у укупном износу од 246.110,38 динара и 
-Накнада штете од лекара у укупном износу од 6.802.232,72 динара. 



КОНТРОЛА ИСПРАВНОСТИ ИЗВЕШТАВАЊА ПО СИСТЕМУ ДИЈАГНОСТИЧКИ 
СРОДНИХ ГРУПА 

- ДСГ ИЗВЕШТАВАЊЕ - 
 Министарство здравља  Републике Србије и Републички фонд за здравствено 

осигурање, у оквиру пројекта „Развој здравства Србије-додатно финансирање“ 
и „Пружање унапређења услуга на локалном нивоу-ДИЛС“ су започели промену 
начина извештавања и финансирања здраствених установа на секундарном и 
терцијарном нивоу здравствене заштите по систему Дијагностички сродних 
група и Пројекат је носилац наведених активности; 

 Циљ пројекта је унапређење система здравствене заштите у области 
финансирања ефикасне набавке лекова и медицинских средстава и квалитета 
здравствене заштите; 

 Акционим планом за 2017. годину Министарство здравља је определило 14 
Пилот здравствених установа које су у обавези да почевши од 01.06.2017. 
године, извештавају о случајевима акутне хоспитализације према Правилима 
шифрирања дијагноза и процедура по систему Дијагностички сродних група. 
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 Акционим планом за 2018. годину Министарства здравља предвиђена је 
обавеза свих здравствених установа које обављају делатност на секундарном и 
теријарном нивоу здравствене заштите да извештавају о случајевима акутне 
хоспитализације пре Правилима шифрирања дијагноза и процедура по систему 
Дијагностички сродних група (ДСГ); 

 Сектор за контролу Републичког фонда континуирано проводи контроле 
исправности спровођења уговора о пружању и финанасирању здраствене 
заштите из обавезног здравственог осигуања, у делу које се односи на 
извештавање по  Дијагностички сродним групама. Контроле се врше на узорку 
од 50 осигураних лица, за које се у поступку контроле у здравственим 
установама утврђује исправност шифрирања по ДСГ и то исправност 
шифрирања завршне дијагнозе (ОУХ), додатних дијагноза и процедуре. 

16 



 У поступку контроле медицинске документације остварује се увид у комплетну 
Историју болести за 50 контролисаних осигураних лица, те се подаци из 
медицинске документације упоређују са подацима из електронске фактуре и 
утврђује исправност шифрирања и извештавања у складу са Правилима 
шифрирања дијагноза и процедура по систему ДСГ и Номенклатури 
здравстених услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравстевне заштите; 

 У периоду од 01.01-30.11.2018. године Сектор за контролу је организовао и 
спровео укупно 232 контроле исправности извештавања по Дијагностички 
сродним групама у Пилот здравственим установама (14) и стационарним 
здравственим установа које нису обухваћене Пилот пројектом (46). 

 У наведеном периоду извршена је провера шифрирања дијагноза и процедура 
фактурисаних од стране здравствених установа у фактурама од новембра 2017. 
године до септембра 2018. године (Пилот здравствене установе), за сваки месец 
посебно. 

17 
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         За здравствене установе које нису обухваћене Пилот пројектом извршене су 
контроле исправности шифрирања дијагноза и процедура у фактурама за месец 
март и месец јули 2018. године. 

 
 Контролом медицинске документације и упоређивањем података из исте са 

подацима из електронске фактуре, утврђено је да шифрирање Основног узрока 
хоспитализације (ОУХ) није извршено у складу са Правилима шифрирања 
дијагноза и процедура по ДСГ систему. У електронску фактуру, погрешно су као 
завршне, унете дијагнозе за које је увидом у медицинску документацију 
осигураних лица утврђено да, према Правилима шифрирања дијагноза и 
процедура по ДСГ систему не могу бити Основни узрок хоспитализације, односно 
главни разлог због којег су пацијенти примљени на болничко лечење. 
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 У поступку контроле исправности шифрирања Пратећих дијагноза (ПД), увидом у 
електронску фактуру, утврђено је да су неоправдано шифриране поједине 
пратеће дијагнозе, с обзиром да у медицинској документацији осигураних лица 
нема података о истим или су непотребно шифриране поједине пратеће 
дијагнозе које нису биле од значаја за епизоду лечења. 

 Како се исправност шифрирања Основног узрока хоспитализације и Помоћних 
дијагноза изражава кроз проценат грешке здравствених установа, анализа 
извршених контрола показује тенденцију опадања процента грешке, али је 
контрола фактура у периоду новембар 2017. године- јуни 2018. године показала 
да се и даље у неким ЗУ проценат грешке креће у распону 30%-40%. Виши 
проценат грешке (и до 65%) су показале установе које нису обухваћене Пилот 
пројектом, обзиром да је контрола фактуре за март 2018. године била прва 
контрола исправности шифрирања у наведеним установама. 
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ХВАЛА НА ПАЖЊИ 
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