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1. УВОД
У Извештају о ревизији правилности пословања Института за кардиоваскуларне болести
„Дедиње“ (у даљем тексту: Институт „Дедиње“) у 2017. години у делу остваривања
прихода од употребе јавних средстава за услуге које нису обухваћене уговором са
Републичким фондом за здравствено осигурање, број 400-407/2018-05/7 од 29. новембра
2018. године, Државна ревизорска институција (у даљем тексту: Институција) је дала
закључке у вези са пословањем Института „Дедиње“ у делу остваривања прихода од
употребе јавних средстава за услуге које нису обухваћене уговором са Републичким
фондом за здравствено осигурање.
С обзиром да све откривене неправилности нису биле отклоњене у току ревизије,
Институција је од Института „Дедиње“ захтевала достављање одазивног извештаја.
Институт „Дедиње“ је у остављеном року од 90 дана доставио одазивни извештај, који је
потписало и печатом оверило одговорно лице проф. др Милован Бојић, директор.
У одазивном извештају су приказане мере исправљања утврђених неправилности. У
послеревизионом поступку смо прегледали одазивни извештај, 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.

3

2. НЕПРАВИЛНОСТИ И МЕРЕ ИСПРАВЉАЊА
2.1. Приходи од пружања здравствених услуга правним и физичким лицима
2.1.1. Опис неправилности
Институт „Дедиње“ 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
Одговорним лицима Института „Дедиње“ препоручено је да, у сарадњи са оснивачем и
Републичким фондом за здравствено осигурање, уреде начин и услове коришћења
капацитета установе за пружање услуга које се не финансирају из средстава обавезног
здравственог осигурања.
У одазивном извештају Института „Дедиње“ је наведено да је у складу са Препоруком
број 1 Институт упутио оснивачу (Министарству здравља Републике Србије) и
Републичком фонду за здравствено осигурање акт под називом: „Покретање иницијативе
за уређивање начина и услова коришћења капацитета за пружање услуга које се не
финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања“. Документ је заведен у
деловоднику Института под бројем 760 од 21.02.2019. године а наредног дана, 22.02.2019.
године примљен у писарници управе за заједничке послове државних органа и у
писарници РФЗО.
Институт „Дедиње“ је навео да Иницијатива да се ближе и боље уреди начин и услови за
коришћење капацитета здравствених установа добија још више на значају уколико
предлог новог Закона о здравственој заштити, који је усвојила Влада Србије, буде
прихваћен у скупштинској процедури. У члану 60, став 1 предложеног Закона предвиђена
је могућност да: „Здравствени радник, здравствени сарадник или друго лице запослено у
здравственој установи, може да обавља одређене послове из своје струке код свог
послодавца код кога је запослен са пуним радним временом, односно код другог
послодавца, ван 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 радног времена“. Последњи став истог члана гласи:
„Начин, поступак, ближе услове, као и друга питања од значаја за организовањае и
обављање допунског рада здравствених радника, здравствених сарадника, односно других
лица запослених у здравственој установи, прописује министар.“ Реално је очекивати да ће
се, уколико Скупштина усвоји предложени текст Закона, без измена у делу који се односи
на допунски рад, стећи услови да Министар пропише начин, поступак и ближе услове за
пружање услуга из Препоруке број 1.
2.1.3. Оцена мера исправљања
Меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу, имајући у виду чињеницу да се
Институт „Дедиње“ обратио оснивачу (Министарству здравља) дописом број: 760 од
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21.02.2019. године са захтевом за уређивање начина пружања здравствених услуга које
нису обухваћене обавезним здравственим осигурањем, и ближим дефинисањем начина и
услова који су неопходни за пружање услуга лицима која немају својство осигураног лица,
као и да је дана 11. априла 2019. године ступио на снагу Закон о здравственој заштити
којим је прописана могућност организовања допунског рада у здравственој установи
ангажовањем својих запослених.
2.2. Структура цене здравствених услуга
2.2.1. Опис неправилности
Институт „Дедиње” је вршио обрачун и исплату увећања плате и накнаде плате
запосленима у износу од 150,4 милиона динара а да није претходно утврдио учешће
трошкова рада у оствареном приходу, што није у складу са чланом 12 ст. 2 и 3 Закона о
платама у државним органима и јавним службама
2.2.2. Исказане мере исправљања
Одговорним лицима Института „Дедиње” је препоручено да предузму мере којима ће
обезбедити да се на основу структуре цене услуга и наплаћених прихода по том основу,
за сваки месец утврде приходи, расходи и учешће трошкова рада у оствареном приходу,
као и да се плате увећавају сразмерно учешћу трошкова рада у оствареном приходу, у
складу са чланом 12 Закона о платама у државним органима и јавним службама.
У одазивном извештају Института „Дедиње“ је наведено да је поступајући у складу са
чланом 9 Правилника о стицању и расподели сопственог прихода и усвајањем
Финансијског плана од стране Управног одбора Институт уредио начин располагања
сопственим приходима који одражава структуру цене услуга из два ценовника која су
усвојена на шестој седници Управног одбора Института „Дедиње“ одржаној 10.09.2018.
године.
Одмах по пријему Извештаја о ревизији Институт је започео да за сваки месец, на основу
података о оствареним приходима и извршеним расходима утврђује учешће трошкова
рада у оствареном приходу, као и да плате увећава сразмерно учешћу трошкова рада у
оствареном приходу, у складу са члапом 12 Закона о платама у државним органима и
јавним службама. На основу остварених прихода на тржишту, у децембру месецу 2018.
године, утврђено је да трошкови рада учествују са око 45% након надокнаде дирекних и
индирекних трошкова. Документ о утврђивању података о оствареним приходима и
расходима и утврђивању сразмерног учећша трошкова рада у оствареним приходима за
месец децембар 2018. године потписао је директор Института. У месецу јануару 2019.
године није утврђено учешће рада у оствареним приходима јер Институт није радио до
14.01.2019. године, а још крајем претходне године започето је увођење новог
информационог система, које је још увек у току. Након успостављања функционисања
новог информационог система и обезбеђивања сталног располагања валидним подацима,
утврђиваће се учешће трошкова рада у оствареним тржишним приходима. Финансијским
планом за 2019. годину предвиђено је учешће трошкова рада од 57% у укупно планираним
тржишним приходима.
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2.2.3. Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као делимично задовољавајућу до успостављања
функционисања новог информационог система и обезбеђивања сталног располагања
валидним подацима о учешћу трошкова рада у оствареном приходу.
3. МИШЉЕЊЕ О ИСКАЗАНИМ МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА
Прегледали смо одазивни извештај, који је поднео Институт „Дедиње“. Оценили смо да је
одазивни извештај, који је потписало и печатом оверило одговорно лице Института
„Дедиње“, веродостојан.
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 поднео
Институт „Дедиње“ задовољавајуће.
Генерални државни ревизор
_________________________
Др Душко Пејовић
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