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Републички фонд 

за пензијско и 
инвалидско 
осигурање 

 

Национална 
служба за 

запошљавање 

Фонд за 
социјално 

осигурање војних 
осигураника 

Републички 
фонд за 

здравствено 
осигурање 

Организације 
обавезног 
социјалног 

осигурања (4) 

1. 

Корисници 
средстава РФЗО 2. Здравствене установе секундарног и терцијарног новоа здравствене 

заштите 



 
 

СПРОВЕДЕНА РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА и ПРАВИЛНОСТИ 
ПОСЛОВАЊА КОД КОРИСНИЦИ  СРЕДСТАВА РФЗО  

СЕКТОР БРОЈ 3 

1. Институт за реуматологију Београд, 
2. СБ за цереброваскуларне болести „Свети 

Сава“, Београд 
3. ЗЦ Аранђеловац, 
4. ЗЦ Неготин, 
5. ОБ „Стефан Високи“ Смедеревска 

Паланка, 
6. ОБ Бор, 
7. ОБ Вршац,  
8. ОБ Кикинда, 
9. ОБ Нови Пазар.  
 

Финансијска ревизија Правилност пословања 

1. СБ за неспецифичне плућне болести 
„Сокобања“, Сокобања 

2. СБ за неуролошка и посттрауматска стања 
„Др Боривоје Гњатић“, Стари Сланкамен 

3. СБ за рехабилитацију Ивањица, Ивањица 
4. СБ за рехабилитацију „Буковичка Бања“, 

Аранђеловац 
5. СБ за рехабилитацију „Гамзиград“, 

Гамзиградска Бања 
6. СБ  за рехабилитацију „Гејзер“, Сијаринска 

бања, Медвеђа 
7. СБ за рехабилитацију „Бања Кањижа“, 

Кањижа 
8. Специјална болница за рехабилитацију 

„Јунаковић“, Апатин 
9. СБ за рехабилитацију „Русанда“, Меленци, 

Зрењанин 
10. СБ за рехабилитацију Рибарска Бања, 

Крушевац 
 



Финансијски  
извештаји 

Мишљење са резервом  

Негативно мишљење  

НЕМОДИФИКОВАНО 
(ПОЗИТИВНО)  
МИШЉЕЊЕ 

МОДИФИКОВАНО 
МИШЉЕЊЕ 

 

5 

1 

8 

ИЗРАЖЕНА МИШЉЕЊА НА ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 
РФЗО и ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У 2020. ГОДИНИ 

СЕКТОР БРОЈ 3 

14 



СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ   
у извештајима о ревизији финансијских извештаја и правилности 

пословања 

Прописи који нису донети 

Неусаглашеност прописа 

СКРЕНУТА  ЈЕ 
ПАЖЊА НА 

СЕКТОР БРОЈ 3 

Питања која нису уређена постојећим прописима 

Друга питања 
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РЕВИЗИЈЕ ФИНАНСИЈСКИХ 
ИЗВЕШТАЈА  

2020. година 



ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ И КОНТРОЛА КОД ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА  

СЕКТОР БРОЈ 3 

Непостојање / непотпуна интерна акта  

Није извршена контрола документације  

8 

2 

Невалидна / неверодостојна рачуноводствена 
документација* 

Непоуздана рачуноводствена евиденција  

2 

4 

Није добијено 
уверавање да је систем 

интерних контрола 
успостављен на начин 

да својим 
функционисањем 

обезбеђује пословање 
у складу са прописима, 

интерним актима и 
уговорима, као и 
постизање других 

циљева у складу са 
прописима.  

Број субјеката 



ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА КОД РФЗО и ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА 

ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 

СЕКТОР БРОЈ 3 

УКУПАН БРОЈ 
РЕВИДИРАНИХ 

СУБЈЕКАТА 
УСПОСТАВИЛИ ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ НИСУ УСПОСТАВИЛИ ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 

10    1  10% 9 90% 

РФЗО ЗУ 

Број ревидираних субјеката 

Број ЗУ које су 
одговориле на  
упитник ДРИ 

УСПОСТАВИЛИ ИНТЕРНУ 
РЕВИЗИЈУ НИСУ УСПОСТАВИЛИ ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 

173    38  22% 135 78% 

Упитник ДРИ послат здравственим установама  



ПРИХОДИ И ПРИМАЊА КОД ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА 

Погрешна класификација по изворима финансирања  
(3,57 милијарди динара) - у највећој мери односи се  на 
Консолидовани извештај Републичког фонда за здравствено 
осигурање – зу су средства из буџета Републике, АП, 
града/општина  исказивале у погрешној колони Обрасца 5 

 
Најзначајније 

погрешна 
исказивања у 

вези 
остварених 
прихода и  
примања 

Погрешно 
исказани подаци у 

финансијским 
извештајима у 
вези прихода и 

примања 

СЕКТОР БРОЈ 3 

Погрешна економска класификација 

Мање исказани приходи и примања, односе се на 
Консолидовани извештај Републичког фонда за здравствено 
осигурање, јер у финансијски извештај једне здравствене 
установе нису укључени приходи у износу од 18,5 милиона 
динара остварени из буџета локалне самоуправе. 

Више исказани приходи се у највећој мери односе на 
Консолидовани извештај Републичког фонда за здравствено 
осигурање (145 милиона динара), јер су здравствене 
установе, средства која је РФЗО  пренео здравственим 
установама у претходној години, за измирење обавеза, 
исказале у финансијским извештајима текуће године.  

4 

1 

Број субјеката 

4 



РАСХОДИ И ИЗДАЦИ  
КОД ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА  

Погрешна економска класификација у Годишњем консолидованом 
извештају и Завршном рачуну Републичког фонда за здравствено осигурање 
у изнсоу од 3 милиона динара.  

СЕКТОР БРОЈ 3 

Више исказани расходи у износу од 21 милиона динара – средства 
пренета из буџета Републике исказана као расходи уместо као издаци 

 
Најзначајније 

погрешна 
евидентирања 
и исказивања 

расхода и 
издатака 

УКУПНО 
508 

милиона 
динара 

9 

4 

Погрешна класификација по изворима финансирања у Годишњем 
консолидованом извештају и Завршном рачуну Републичког фонда за 
здравствено осигурање у износу од 502 милиона динара – расходи 
финансирани из нераспоређеног вишка прихода и примања 



РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА КОД ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА 

СЕКТОР БРОЈ 3 

Погрешно исказан резултат по изворима финансирања 

Грешке и неправилности код обрачуна 
резултата пословања  

791,5 

0,8 

 

Вишак прихода и примања – суфицит je oпредељен за пренос у наредну 
годину у вишем износу за 791,49 милиона динара, јер није извршена 
корекција суфицита за износ средстава која су коришћена за набавку 
финансијске имовине 

 

УКУПНО 
792 

милиона 
динара 

милиона  
динара 

1 

1 



ПОПИС ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА  
КОД ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА 

Није извршен попис нефинансијске имовине 

Није извршен попис обавеза 

 118 

569 

СЕКТОР БРОЈ 3 

 155 

Није извршен попис ванбилансне активе и пасиве  8 

Није извршен попис финансијске имовине 

 
Најзначајније 

неправилности 
код пописа 
имовине и 

обавеза 

УКУПНО 
850 

милиона 
динара 

милиона  
динара 

4 

4 

3 

1 

Број субјеката 



Више исказана вредност имовине се односи на зграде и 
грађевинске објекте и земљиште за које није прибављена 
документација о праву коришћења, односно на исказану вредност 
имовине  

Мање исказана вредност имовине се односи непописану и 
неисказану нефинансијску и финансијску имовину и мање 
исказане обавезе  

Погрешна економска класификација нефинансијке и финансијске 
имовине и обавеза 

620 

151 

270 

БИЛАНС СТАЊА КОД ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА 

СЕКТОР БРОЈ 3 

Није успостављена билансна равнотежа  60 

УКУПНО 
1,1 

милијарда 
динара 

6 

11 

4 

5 



мање исказано стање ванбилансне активе и 
ванбилансне пасиве 

197,6 

ОСТАЛА НЕПОТПУНА И НЕТАЧНА ИСКАЗИВАЊА У РЕВИЗИЈАМА 
ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА КОД ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА 

СЕКТОР БРОЈ 3 

4 

Број субјеката 



Субјектима ревизије који нису у току ревизионог поступка отклонили откривене 
неправилности, ради отклањања неправилности и унапређења система интерних контрола, 

у 2020.  години дато је укупно 193 препоруке 

ПРЕПОРУКЕ ДАТЕ РФЗО и ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА  

СЕКТОР БРОЈ 3 

0 10 20 30 40 50 60

Капитал 

Резултат пословања 

Остало 

Финансијска/обртна имовина 

Попис имовине и обавеза 

Обавезе 

Приходи и примања 

Нефинансијска/стална имовина 

Расходи и издаци 

Финансијско управљање и контрола 

3 

3 

6 

12 

14 

18 

22 

26 

29 
60 

УКУПНО 
193 

препоруке 



Скретања пажње на одређена и друга питања у извештајима о 
ревизији финансијских извештаја  

СЕКТОР БРОЈ 3 

Питања која нису уређена постојећим прописима  

Скренута је пажња да прописима није ближе уређен начин, поступак и садржај 
Консолидованог извештаја Републичког фонда за здравствено осигурање што доводи до 
ризика да, због различитог поступања здравствених установа приликом исказивања 
прихода и расхода на економским класификацијама и по изворима финансирања, неће 
доћи до искључивања међусобних трансфера између субјеката на истом и на различитом 
нивоу власти, односно да ће доћи до двоструког рачунања и исказивања прихода и расхода 
у консолидованом извештају Републике Србије.  Републички фонд за здравствено осигурање 
је у недостатку прописа,  инструкцијом дефинисао  обавезу здравствених установа да изврше 
усаглашавање пренетих средстава по свим изворима финансирања – колонама и економској 
класификацији у Извештају о извршењу буџета – Образац 5 и  доставе доказе о извршеном 
усаглашавању.  
 
Потребно је да министар надлежан за послове финансија ближе уреди начин и поступак 
израде Консолидованог извештаја Републичког фонда за здравствено осигурање, као и 
обавезу здравствених установа да приликом састављања финансијских извештаја 
усагласе исказивање података о средствима пренетим са нивоа Републике, Аутономне 
Покрајине, града и општине по економским класификацијама и изворима. 



Скретања пажње на одређена и друга питања у извештајима о 
ревизији финансијских извештаја  
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Питања која нису уређена постојећим прописима  

Скренута је пажња да се средства из буџета Републике, Аутономне Покрајине Војводине и 
општина/градова  пренета здравственим установама евидентирају на синтетичким контима 
која се консолидују, али и на синтетичким контима која се не консолидују.  Овакав начин 
евидентирања доводи до двоструког рачунања и исказивања прихода и расхода у 
консолидованом извештају Републике Србије.   
 
Потребно је да министар надлежан за послове финансија, у складу са законом датим 
овлашћењима, ближе уреди начин евидентирања, исказивања и консолидације пренетих 
средстава из буџета Републике, АП Војводине и општине/града здравственим 
установама, корисницима средстава Републичког фонда за здравствено осигурање. 

Скренута је пажња да Правилником o стaндaрднoм клaсификaциoнoм oквиру и кoнтнoм 
плaну зa буџeтски систeм није прописан конто за евидентирања трансфера од другог нивоа 
власти у корист корисника средстава РФЗО-а.  
 
Потребно је да министар надлежан за послове финансија, у складу са законом датим 
овлашћењима, донесе допуну Правилника o стaндaрднoм клaсификaциoнoм oквиру и 
Кoнтнoм плaну зa буџeтски систeм ради прописивања економске класификације за 
евидентирање трансфера од другог нивоа власти у корист корисника средстава РФЗО-а. 



Скретања пажње на одређена и друга питања у извештајима о 
ревизији финансијских извештаја  
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Питања која нису уређена постојећим прописима  

Скренута је пажња да Правилником o стaндaрднoм клaсификaциoнoм oквиру и Кoнтнoм плaну зa буџeтски 
систeм није прописан конто за приходе од средстава које плаћа осигурано лице за пружену здравствену 
услугу (партиципацију). У поступку ревизије утврђено је да се приходи од партиципације у здравственим 
установа из Плана мреже (здравствене и апотекарске установе чији је оснивач Република Србија, односно 
локална власт) исказују  на економској класификацији 781100 – Трансфери између буџетског корисника 
на истом нивоу. 
 
Потребно је да министар надлежан за послове финансија, у складу са законом датим овлашћењима, 
донесе допуну Правилника o стaндaрднoм клaсификaциoнoм oквиру и Кoнтнoм плaну зa буџeтски 
систeм ради прописивања економске класификације за евидентирање прихода од партиципације коју 
плаћа осигурано лице за пружену здравствену услугу. 

Скренута је пажња да Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски 
систем у оквиру категорије 780000 – Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу није 
прописана економска класификација за евидентирање трансфера од Фонда СОВО у корист здравствених 
установа – корисника средстава РФЗО, по основу пружених услуга лечења и рехабилитације војних 
осигураника.  
 
Потребно је да министар надлежан за послове финансија, у складу са законом датим овлашћењима, 
донесе допуну Правилника o стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски 
систем ради прописивања економске класификације за трансфере између организација обавезног 
социјалног осигурања и здравствених установа како би се консолидацијом искључили међусобни 
трансфери између истих нивоа власти.   
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Неусаглашеност прописа (закона) 

Скренута је пажња да одредбе члана 17 Правилника о стандардном класификационом оквиру 
и Контном плану за буџетски систем, којим је уређено да се на синтетичком конту у оквиру 
групе 733000 - Трансфери од других нивоа власти исказују и трансфери ка организацијама 
обавезног социјалног осигурања, а из извора финансирања 07 (члан 8), нису усаглашене са 
одредбама члана 2 став 1 тачка 11 Закона о буџетском систему којим је дефинисано да 
Централни ниво државе обухвата буџет Републике Србије и ванбуџетске фондове, укључујући 
и фондове социјалног осигурања. У поступку ревизије утврђено је да организације обавезног 
социјалног осигурања приходе остварене из буџета Републике (Министарство здравља, 
Министарство финансија) исказују на контима групе 733000 - Трансфери од других нивоа 
власти. 
 
У складу са напред наведеним потребно је ускладити одредбе Правилника о стандардном 
класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем; Правилника о начину 
припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских 
средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и 
буџетских фондова са одредбама Закона о буџетском систему. 



СЕКТОР БРОЈ 3 

РЕВИЗИЈЕ ПРАВИЛНОСТИ 
ПОСЛОВАЊА 

2020. година 



РЕВИЗИЈЕ ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА КОД ЗДРАВСТВЕНИХ 
УСТАНОВА 

СЕКТОР БРОЈ 3 

„Увећање плата запослених и јавне набавке“ 

ТЕМА ЗА РЕВИЗИЈУ ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА 



РЕВИЗИЈЕ ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА 

СЕКТОР БРОЈ 3 

У 2020. години Сектор за ревизију ООСО спровео је 
ревизије правилности код 22 субјекта  

 Тема: „Увећање плата запослених и јавне набавке“ – код 10 субјеката  

1. Специјална болница за неспецифичне плућне болести „Сокобања“, 
Сокобања; 

2. Специјална болница за неуролошка и посттрауматска стања „Др Боривоје 
Гњатић“, Стари Сланкамен; 

3. Специјална болница за рехабилитацију Ивањица, Ивањица;  
4. Специјална болница за рехабилитацију „Буковичка Бања“, Аранђеловац; 
5. Специјална болница за рехабилитацију „Гамзиград“, Гамзиградска Бања; 
6. Специјална болница за рехабилитацију „Гејзер“, Сијаринска бања, Медвеђа; 
7. Специјална болница за рехабилитацију „Бања Кањижа“, Кањижа; 
8. Специјална болница за рехабилитацију „Јунаковић“, Апатин; 
9. Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“, Меленци, Зрењанин; 
10. Специјална болница за рехабилитацију Рибарска Бања, Крушевац. 



РЕВИЗИЈЕ ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА 

СЕКТОР БРОЈ 3 

Правни основ за извршење/настанак расхода и издатака 
није у складу са важећим законским и другим прописима 

Здравствене установе су током 2020. године вршиле 
увећање плате запосленима по основу  стимулације, а да 
нису интерним актом уредиле расподелу сопствених 
прихода, нису утврдиле структуру цене услуга које пружају 
на тржишту, нису  утврдиле сразмерно учешће трошкова 
рада у оствареним приходима и нису на месечном нивоу 
утврђивале висину остварених сопствених прихода и 
расхода насталих по том основу, што све заједно 
представља услов за правилну примену члана 12 Закона о 
платама у државним органима и јавним службама 

Преглед неправилности у вези теме 
 „увећање плата запослених“ 

65,3 
милиона динара 

7 

Број субјеката 



РЕВИЗИЈЕ ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА 
СЕКТОР БРОЈ 3 

Преглед неправилности у вези  
ЈАВНИХ НАБАВКИ 

милиона динара 

У делу који се односи на планирање јавних набавки, утврђене су 
неправилности код 8 субјеката ревизије, које се у већини случајева 
односе на непостојање писаног трага да је процењена вредност јавних 
набавки одређена на основу истраживања тржишта 

ФАЗА ПЛАНИРАЊА 

ФАЗА СПРОВОЂЕЊА 

У делу који се односи на спровођење јавних набавки, утврђене су 
неправилности код  5 субјеката ревизије и то да: 
• наручилац није одбио понуду изабраног понуђача, а која садржи 

битне недостатке јер понуђачи нису доказали да испуњававају 
обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, 
односно на случај где је додељен оквирни споразум а да је понуђена 
цена већа од процењене вредности јавне набавке без уверавања да та 
вредност није већа од упоредиве тржишне цене 

• Измена уговорних услова током реализације уговора је извршена, без 
доношења одлуке о измени уговора 

1,1 

 68,2 

 5,7 



РЕВИЗИЈЕ ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА 

СЕКТОР БРОЈ 3 

Преглед неправилности у вези  
ЈАВНИХ НАБАВКИ 

милиона динара 

Неправилности које се огледају у набавкама без спроведеног поступка, а 
да при том нису постојали разлози за изузеће од примене Закона о 
јавним набавкама, утврђене су код 11 субјеката ревизије у износу од 132 
милиона динара 

НАБАВКЕ БЕЗ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА   

НАБАВКЕ ЗА КОЈЕ НАРУЧИОЦИ НИСУ ОБАВЕЗНИ ДА ПРИМЕЊУЈУ ЗЈН 

У делу јавних набавки које су изузете од примене Закона о јавним 
набавкама, утврђене су неправилности у укупном износу од 43,4 
милиона динара, код 5 субјеката ревизије које се односе на набавке које 
су извршене без закљученог уговора или без поштовања интерног акта 

43,4 

132 



РЕВИЗИЈЕ ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА 
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Преглед неправилности у вези  
ЈАВНИХ НАБАВКИ 

милиона динара 

 
• Преузете обавезе и извршени расходи на основу привремених 

ситуација за вредност радова који у моменту њеног издавања 
нису били изведени  
 

ОСТАЛЕ НЕПРАВИЛНОСТИ  

9,2 
милиона динара 



Непостојање интерног акта о јавним набавкама  

Неусаглашеност интерног акта о јавним набавкама са 
Законом о јавним набавкама  

Број  
субјеката 

НАЛАЗИ КОЈЕ НИЈЕ МОГУЋЕ КВАНТИФИКОВАТИ 

СЕКТОР БРОЈ 3 

2 
Конкурсном документацијом су одређени додатни 

услови за учешће у поступку јавне набавке, који нису у 
логичкој вези са предметом набавке  

Необјављивање прописаних података о јавним 
набавкама на Порталу управе за јавне набавке и на 

интернет страници  3 

Област ревизије Неправилност 

ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ 

1 

1 



Субјектима ревизије који нису у току ревизионог поступка отклонили откривене 
неправилности, је ради отклањања неправилности и унапређења система интерних 

контрола, у 2020. години дато укупно 98 препорука 

ПРЕПОРУКЕ ДАТЕ РФЗО и ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА  

СЕКТОР БРОЈ 3 

0 10 20 30 40 50 60 70

Финансијско управљање и контрола 

Расходи и издаци 

Јавне набавке 

14 

16 

68 

УКУПНО 
98 

препорука 
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Питања која нису уређена постојећим прописима  

Скренута је пажња да је одредбама члана 95 став 2 Закона о здравственој заштити прописано  
да специјална болница која у обављању здравствене делатности користи природни фактор 
лечења може пружати и услуге из туризма, у складу са прописима који уређују област 
туризма, али да одредбама Закона о јавним службама, Закона о здравственој заштити, као 
и другим прописима није уређено право на расподелу добити, односно обавеза покрића 
губитака који настану из туристичке делатности специјалне болнице. 
 
Специјалне болнице ( бање), поред услуга из обавезног здравственог осигурања, пружају 
услуге из области бањског туризма на тржишту. У поступку ревизије утврђено је да  
здравствене установе поступају на различит начин, односно да неке прибегавају пружању 
услуга по ценама које су ниже од тржишних, неке део прихода од ове делатности улажу у 
обнову капацитета, док неке сав приход троше за исплату плата немедицинског особља и 
стимулација запосленима. Обзиром да ниједним прописом није уређено право на расподелу 
добити, односно обавеза покрића губитака који настану из туристичке делатности 
специјалних  болница, постоји значајан ризик да ће се део трошкова који настају 
пружањем услуга на тржишту прелити на средства која је Републички фонд за 
здравствено осигурање обезбедио за пружање услуга из обавезног здравственог 
осигурања.  Потребно је да надлежни органи анализирају стање у овој области и у оквиру 
својих надлежности предузму мере и активности за уређење овог питања. 



Скретања пажње на одређена и друга питања у извештајима о 
ревизији правилности пословања  

СЕКТОР БРОЈ 3 

Прописи који нису донети  

Скренута је пажња да министар надлежан за послове финансија, у складу са својим 
овлашћењем из члана 47 став 5 Закона о изменама и допунама закона о буџетском 
систему, није ближе уредио начин извештавања о уплати и коришћењу 
сопствених прихода што условљава различито поступање и нетранспарентност 
коришћења сопствених прихода у здравственим установама. 
 
Због непостојања прописа који уређује ову област, здравствене установе 
различито поступају како приликом остваривања сопствених  прихода, тако и 
приликом тршења сопствених прихода. Обзиром да не постоји обавеза 
извештавања о уплати и коришћењу сопствених прихода, постоји значајан 
ризик да ће се део трошкова који настају пружањем услуга на тржишту 
прелити на средства која је Републички фонд за здравствено осигурање 
обезбедио за пружање услуга из обавезног здравственог осигурања.  
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Друга питања 

 Скренута је пажња да законским и подзаконским прописима није уређена 
висина и извор финансирања накнаде за рад чланова управног и надзорног одбора 
здравствене установе. 
 
 У здравственим установама је уочено различито поступање приликом 
обрачуна и исплате накнаде за рад члановима управног и надзорног одбора. 
Управни одбори здравствених установа доносе пословнике о раду у којима 
између осталог дефинишу и право на накнаду за рад чланова управног и 
надзорног одбора, висину и динамику исплате те накнаде  (по одржаној седници 
или  месечно). У појединим установама ове накнаде се не утврђују,  док у неким 
установама долази до судских спорова (јер установа нема довољно средстава за 
ове расходе) и измирења ове накнаде путем принудне наплате 
 
Потребно је да надлежни органи прописима уреде висину и извор финансирања 
накнаде за рад чланова управног и надзорног одбора здравствене установе. 
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Друга питања 

 Скренута је пажња да су Правилником о стандардном класификационом 
оквиру и Контном плану за буџетски систем у оквиру синтетичког конта 426700 
Медицински и лабораторијски материјали, уређена  аналитичка конта у делу 
материјала за медицинске тестове, материјала за вакцинацију и имунизацију, 
лекова на рецепт, ортопедског материјала и осталих медицинских и 
лабораторијских материјала. Правилником нису прописана конта која се односе 
на лекове у здравственим установама које се не баве апотекарском делатношћу, 
уградни материјал у кардио хирургији, као и остали уградни материјал, што 
отежава исказивање и праћење ових расхода кроз финансијске извештаје 
установа и кроз Консолидовани извештај РФЗО.  
 
Потребно је да се пропишу аналитичка конта за лекове у здравственим 
установама које се не баве апотекарском делатношћу, уградни материјал у 
кардио хирургији и остали уградни материјал. 
 . 
 
 



Хвала на пажњи! 
 

www.dri.rs  
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