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1 УВОД
У Извештају о ревизији правилности пословања Института за ортопедско –
хируршке болести „Бањица“ (у даљем тексту: Институт), Београд у 2017. години у делу
остваривања прихода од употребе јавних средстава за услуге које нису обухваћене
уговором са Републичким фондом за здравствено осигурање број: 400-415/2018-05/8 од 23.
новембра 2018. године, Државна ревизорска институција (у даљем тексту Институција) је
закључила да је Институт за пружање услуга уз наплату ангажовао део капацитета
уговорених са Републичким фондом за здравствено осигурање што може утицати на
приоритет у коришћењу капацитета за услуге које представљају право из обавезног
здравственог осигурања.
С обзиром да све откривене неправилности нису биле отклоњене у току ревизије,
Институција је од субјекта ревизије захтевала достављање одазивног извештаја.
Субјект ревизије је у остављеном року од 90 дана доставио Одазивни извештај,
који је потписало и печатом оверило одговорно лице проф. др Зоран Башчаревић,
вршилац дужности директора Института.
У Одазивном извештају су приказане мере исправљања утврђених неправилности.
У послеревизионом поступку смо прегледали Одазивни извештај и оценили његову
веродостојност и оценили да ли су мере исправљања задовољавајуће.
У овом извештају:
• приказујемо неправилности које су обелодањене у Извештају о ревизији за које је
захтевано предузимање мера исправљања,
• резимирамо предузете мере исправљања и
• дајемо мишљење о томе да ли су мере за исправљање стања, исказане у одазивном
извештају, задовољавајуће.
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2 НЕПРАВИЛНОСТИ И МЕРЕ ИСПРАВЉАЊА
2.1 Остваривање прихода од употребе јавних средстава за услуге које нису
обухваћене уговором са Републичким фондом за здравствено осигурање
2.1.1

Опис неправилности

Институт је запослене, које је са 100% радног времена уговорио са Републичким
фондом за здравствено осигурање, ангажовао у редовно радно време за пружање услуга уз
наплату, што може утицати на приоритет у коришћењу капацитета у складу са чланом
182. став 3. Закона о здравственом осигурању.
2.1.2

Исказане мере исправљања

Институт је у Одазивном извештају навео да је предузео мере и активности да се
спречи ризик да се осигураном лицу не пружи приоритетно услуга из обавезног
здравственог осигурања. Вршилац дужности директора Института је дана 19. 02. 2019.
године донео Одлуку број 298/1 којом се налаже запосленима на Институту да предузму
мере да се расположиви капацитети установе приоритетно уговарају са Републичким
фондом за здравствено осигурање и да се користе за пружање услуга осигураницима, у
складу са Законом о здравственом осигурању.
Доказ: Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији у делу остваривања
прихода од употребе јавних средстава за услуге које нису обухваћене уговором са
Републичким фондом за здравствено осигурање број 400-415/2019-05 од 21. 02. 2019.
године.
2.1.3

Оцена мера исправљања

Институт је предузео мере исправљања у оквиру своје надлежности како би
отклонио утврђену неправилност и на тај начин је смањио ризик од појављивања исте
неправилности у будућем пословању. Поред донете одлуке вршиоца дужности директора
број 298/1 од 19. фебруара 2019. године, где се налаже свим службама Института да
предузму мере да се расположиви капацитети установе приоритетно уговорају са
Републичким фондом за здравствено осигурање и да се користе за пружање услуга
осигураницима, у складу са Законом о здравственој заштити, Институт је доставио и
потписан Уговор о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног
здравственог осигурања за 2019. године. Наведеним уговором, Институт се обавезао да
пружа осигураним лицима у оквиру пуног радног времена уговорене услуге из обавезног
здравственог осигурања. Што се тиче саме процедуре о пријему пацијената још увек није
донета. Одребом члана 60. став 1. новог Закона о здравственој заштити прописано је да
здравствени радник, здравствени сарадник, односно друго лице запослено у здравственој
установи, односно приватној пракси, које ради пуно радно време, може да обавља
одређене послове из своје струке код свог послодавца код кога је запослен са пуним
радним временом, односно код другог послодавца, ван редовног радног времена,
закључивањем уговора о допунском раду са својим послодавцем, односно највише три
уговора о допунском раду са другим послодавцем, у укупном трајању до једне трећине
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пуног радног времена. С обзиром на могућност организовања допунског рада са својим
запосленима дату новим Законом о здравственој заштити и на чињеницу да је Инститит на
овај начин већ организовао пружење услуга у допунском раду у периоду када је старим
Законом о здравственој заштити било дозвољено организовање допунског рада са својим
запосленима, Институт се обавезао да процедуре пријема и организацију пружања услуга
неосигураним лицима уреди тако да се пружање ових услуга обавља ван редовног радног
времена организацијом допунског рада.
Исказану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
Докази: Одлука директора број 298/1 од 19. 02. 2019. године; Уговор о пружању и
финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2019. године
број 10/29 од 16. 01. 2019. године; Образложење начелника за правне и економскофинансијске послове Института за ортопедско – хируршке болести „Бањица“ достављено
мејлом 25. 02. 2019. године.

3 МИШЉЕЊЕ О ИСКАЗАНИМ МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА
Прегледали смо Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији у
делу остваривања прихода од употребе јавних средстава за услуге које нису обухваћене
уговором са Републичким фондом за здравствено осигурање (у даљем тексту: Одазивни
извештај), који је поднео субјект ревизије. Оценили смо да је Одазивни извештај, које је
потписало и печатом оверило одговорно лице субјекта ревизије проф. др Зоран
Башчаревић веродостојан документ.
Вредновање мера исправљања смо оценили на основу њиховог описа и достављене
документације. Сматрамо да смо добили довољне и одговарајуће доказе да можемо изрећи
мишљење да ли су мере исправљања задовољавајуће.
Оцењујемо, да су мере исправљања, описане у Одазивном извештају који је
сачинио Институт за ортопедско – хируршке болести „Бањица“ задовољавајуће.
Генерални државни ревизор
Др Душко Пејовић
Достављено:
- Субјекту ревизије;
- Архиви.
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