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1. УВОД
У Извештају о ревизији Консолидованог извештаја Републичког фонда за
здравствено осигурање, Београд за 2018. годину, број 400-92/2019-05/15 од 7. новембра
2018. године, Државна ревизорска институција (у даљем тексту: Институција) је издала
мишљење са резервом на Консолидовани извештај Републичког фонда за здравствено
осигурање.
С обзиром да све откривене неправилности нису биле отклоњене у току ревизије,
Институција је од Републичког фонда за здравствено осигурање захтевала достављање
одазивног извештаја.
Републички фонд за здравствено осигурање је у остављеном року од 90 дана
доставиo одазивни извештај, који је потписало и печатом оверило одговорно лице в.д.
директор.
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:
1) приказујемо неправилности које су обелодањене у извештају о ревизији за које је
захтевано предузимање мера исправљања,
2) резимирамо предузете мере исправљања и
3) 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. Приходи и расходи
2.1.1.
Приходи из буџета – пренета средства по уговорима о асигнацији
за измирење обавеза здравствених установа у блокади
2.1.1.1. Опис неправилности
Здравствене установе нису евидентирале пословне промене по основу измирења обавеза од
стране Министарства здравља путем асигнације. На овај начин здравствене установе су
мање исказале трансфере од Министарства здравља за 118.717 хиљада динара и то:
1) мање за вредност реализованих уговора о асигнацији у 2018. години које су здравствене
установе евидентирале преко подрачуна у 2019. години у износу од 149.165 хиљада
динара;
2) више за вредност реализованих уговора о асигнацији у претходним годинама које су
здравствене установе евидентирале у 2018. години у износу од 37.528 хиљада динара;
3) мање за вредност плаћеног ПДВ-а од стране Министарства здравља по уговорима о
асигнацији, а коју установе нису исказале у својим пословним књигама у износу од
1.468 хиљада динара;
4) мање за износ измирених обавеза по уговорима о асигнацији који су евидентирале као
повећање активе уместо у корист трансфера у износу од 5.612 хиљаде динара.
2.1.2.
Приходи из буџета – кредит Европске инвестиционе банке за
модернизацију четири клиничка центра у Републици Србији
2.1.2.1 Опис неправилности
Здравствене установе су више исказале приходе из буџета на контима групе 791000 –
Приходи из буџета, у колони 6 – Република у износу од 1.242.189 хиљада динара, а мање
исказале приходе из осталих извора – колона 11 за исти износ, јер су примљена средства од
Министарства здравља из извора финансирања 11 – Примања од иностраних задуживања,
Кредит Европске инвестиционе банке за модернизацију четири клиничка центра у Србији,
исказале у Извештају о извршењу буџета на контима групе 791000 – Приходи из буџета, у
колони 6 – Република.
2.1.3.
Приходи из буџета – исказани приходи из буџета општине/града,
односно Аутономне Покрајине у корист буџета Републике
2.1.3.1 Опис неправилности
Здравствене установе су више исказале приходе из буџета Републике – колона 6 у
укупном износу од 11.090 хиљада динара, а мање исказале:
1) приходе из буџета општине/града – колона 8, односно другог нивоа власти, у износу од
8.333 хиљаде динара;
2) приходе из буџета Аутономне покрајине – колона 7, односно другог нивоа власти, у
износу од 2.757 хиљада динара.
2.1.4.
Приходи из буџета Аутономне Покрајине Војводине
2.1.4.1. Опис неправилности
Здравствене установе су више исказале приходе из буџета АП у износу од 396.717
хиљада динара, а
1) мање приходе из буџета општине/града – колона 8 у износу од 1.249 хиљада динара,
приходе из буџета ООСО – колона 9 у износу од 3.090 хиљада динара и приходе из
осталих извора – колона 11 у износу од 394.776 хиљада динара;
2) више исказала приходе из донација и помоћи – колона 10 у износу од 2.398 хиљада
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динара,
што није у складу са чланом 10 Правилника о начину припреме, састављања и
подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава
организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова.
2.1.5.
Приходи из буџета општине/града
2.1.5.1. Опис неправилности
Здравствене установе су мање исказале приходе из буџета општине/града, односно
трансфере од другог нивоа власти, у износу од најмање 61.999 хиљада динара јер:
1) су мање исказале приходе из буџета општине/града у износу од 42.000 хиљада динара,
зато што су пренета средства из буџета општине/града исказале у корист донација и
помоћи – колона 10,
2) једна здравствена установа није исказала остварене приходе из буџета општина/градова
у укупном износу од 19.999 хиљада динара (описано у Напомени 2.1.3.4. Здравствене
установе које нису исказале податке у Консолидованом извештају Републичког фонда за
здравствено осигурање за 2018. годину),
што није у складу са чланом 10. Правилника о начину припреме, састављања и
подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава
организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова.
2.1.6.
Приходи из донација и помоћи
2.1.6.1. Опис неправилности
У Консолидованом извештају Републичког фонда за здравствено осигурање за 2018.
годину текући приходи у колони 10 – Из донација и помоћи исказани су у мањем износу за
60.087 хиљада динара јер су здравствене установе мање исказале приходе из донација и
помоћи – колона 10, а више исказале приходе из буџета – колона 6 у износу од 9.616 хиљада
динара и приходе из осталих извора – колона 11 у износу од 50.471 хиљада динара, јер су
средства пренета од Министарства здравља по основу реализације пројекта „Наставак
подршке за повећање и унапређење капацитета за управљање мигрантском кризом у РС –
МАДАД 2”, а по основу уговора о бесповратној помоћи Европске уније, евидентирале као
приход из буџета Републике, односно као приходе из осталих извора.
2.1.7.
Приходи из осталих извора
2.1.7.1. Опис неправилности
У Консолидованом извештају Републичког фонда за здравствено осигурање за 2018.
годину текући приходи исказани су у већем износу за 299.476 хиљада динара у колони 11–
приходи и примања из осталих извора а у мањем износу у колони 9 – приходи и примања из
буџета – ООСО у истом износу, јер су здравствене установе више исказале приходе из
осталих извора – колона 11 у износу од 299.476 хиљада динара, а мање приходе из буџета
ООСО – колона 9 за исти износ, јер су остварене приходе од Републичког фонда за
пензијско и инвалидско осигурање по основу лечења, рехабилитације и превенције
корисника Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, исказале у делу
прихода из осталих извора, што није у складу са чланом 10 Правилника о начину припреме,
састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава,
корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова.
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2.1.8.
Расходи и издаци на терет буџета Републике – издаци за
нефинансијску имовину на терет буџета Републике
2.1.8.1. Опис неправилности
Здравствене установе су више исказале расходе за текуће поправке и одржавање и
материјал у износу од 121.839 хиљада динара, а мање издатке за нефинансијску имовину јер
је:
1) Здравствени центар Ужице више исказао расходе за текуће поправке и одржавање –
конто 425000 у износу од 44.455 хиљада динара и у истом износу мање издатке за
основна средства –конто 510000, јер је набавку опреме и инвестиционо одржавање
зграда и објеката погрешно евидентирао као текући расход,
2) Институт за онкологију и радиологију Србије више исказао расходе за текуће поправке
и одржавање зграда и објеката – конто 425000 у износу од 5.590 хиљада динара и у
истом износу мање исказао издатке за основна средства – конто 510000, јер је издатке за
инвестиционо одржавање водоводне и канализационе инфраструктуре и адаптације
објеката евидентирао као расходе за текуће поправке и одржавање зграда и објеката,
3) Клинички центар Крагујевац више исказао расходе за текуће поправке и одржавање –
конто 425000 у износу од 12.658 хиљада динара и у истом износу мање издатке за
основна средства – конто 510000, јер је набавку опреме и инвестиционо одржавање
зграда и објеката погрешно евидентирао као текући расход,
4) Клинички центар Ниш више исказао расходе за текуће поправке и одржавање – конто
425000 у износу од 18.141 хиљада динара и у истом износу мање издатке за основна
средства – конто 510000, јер је набавку опреме погрешно евидентирао као текући
расход,
5) Општа болница Сремска Митровица више исказала расходе за текуће поправке и
одржавање – конто 425000 за износ од 9.300 хиљада динара и у истом износу мање
издатке за основна средства – конто 510000, јер је издатке за инвестиционо одржавање
водоводне инфраструктуре и осталих објеката евидентирала као расходе за текуће
поправке и одржавање зграда и објеката,
6) КБЦ „Звездараˮ више исказао расходе за текуће поправке и одржавање – конто 425000 у
износу од 11.844 хиљаде динара и у истом износу мање издатке за основна средства –
конто 510000, јер је набавку рендген цеви евидентирао као текући расход уместо као
издатак,
7) Клинички центар Србије више исказао расходе за текуће поправке и одржавање – конто
425000 у износу од 12.000 хиљада динара и у истом износу мање исказао издатке за
основна средства – конто 510000, јер је инвестиционо одржавање зграда и објеката
евидентирао као текући расход,
8) КБЦ „Бежанијска коса” више исказао расходе материјала – конто 426000 у износу од
4.465 хиљада динара и у истом износу мање исказао издатке за основна средства – конто
510000, јер је набавку опреме погрешно евидентирао као текући расход,
9) Општа болница „Студеница" Краљево више исказала расходе за текуће поправке и
одржавање – конто 425000 за износ од 3.386 хиљада динара, и у истом износу мање
исказао издатке за основна средства – конто 510000, јер је набавку радова на
инвестиционом одржавању зграда и објеката евидентирала као текући расход.
2.1.9.
Расходи и издаци из буџета Аутономне Покрајине Војводине –
издаци за нефинансијску имовину из буџета Аутономне Покрајине
2.1.9.1. Опис неправилности
Здравствене установе су више исказале расходе за текуће поправке и одржавање (конто
425000) из буџета Аутономне Покрајине у износу од 18.060 хиљада динара, а мање издатке
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за нефинансијску имовину (конто 510000), јер су набавку опреме и инвестиционо
одржавање зграда и објеката евидентирале као текући расход, што није у складу са
Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски
систем.
2.1.10.
Расходи и издаци на терет буџета ООСО – исказани расходи за
текуће поправке и одржавање уместо издатака за нефинансијску имовину
2.1.10.1.Опис неправилности
Здравствене установе су више исказале расходе за текуће поправке и одржавање (конто
425000) из буџета ООСО у износу од 9.158 хиљада динара, а мање издатке за нефинансијску
имовину (конто 510000), јер су набавку опреме и инвестиционо одржавање зграда и опреме
погрешно евидентирале као текући расход, што није у складу са Правилником о
стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем.
2.1.11.
Расходи и издаци из осталих извора – исказани расходи за текуће
поправке и одржавање уместо издатака за нефинансијску имовину
2.1.11.1. Опис неправилности
Здравствене установе су више исказале расходе за текуће поправке и одржавање (конто
425000) из осталих извора у износу од 1.889 хиљада динара, а мање издатке за
нефинансијску имовину (конто 510000), јер су набавку опреме и инвестиционо одржавање
зграда и објекта погрешно евидентирале као текући расход, што није у складу са
Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски
систем.
2.1.12.
Резултат пословања
2.1.12.1. Опис неправилности
У Консолидованом извештају РФЗО-а извршени расходи и издаци, из дела
нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година – извор финансирања 13, нису
исказани по изворима финансирања у складу са Правилником о начину припреме,
састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава,
корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова
што је утицало на утврђени резултат и то:
1) мање исказан суфуцит из буџета Републике за 32.732 хиљаде динара
2) мање исказан суфуцит из буџета Аутономне Покрајине за 259.880 хиљада динара
3) мање исказан суфуцит из буџета ООСО за 3.981.566 хиљада динара,
4) мање исказан дефицит из Осталих извора за 4.274.178 хиљада динара.
2.1.13.

Исказане мере исправљања

Одговорним лицима Републичког фонда за здравствено осигурање препоручено је да
покрену иницијативу за доношење прописа којим ће се уредити обавеза усаглашавања
пренетих средстава из буџета Републике, Аутономне Покрајине, општине/града, ООСО и
примљених средстава код здравствених установа, по економској класификацији и изворима
финансирања, како би се консолидацијом искључили међусобни трансфери између истих
као и између различитих нивоа власти.
Републички фонд за здравствено осигурање је у одазивном извештају навео да
поступајући у складу са препоруком Државне ревизорске институције, а у оквиру своје
надлежности Републички фонд је, у Инструкцији за израду Извештаја о извршењу буџета Образац 5 ГО за период јануар – децембар 2019. од 03.01.2020. године дефинисао обавезу
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достављања доказа о извршеном усаглашавању пренетих средстава из буџета Републике,
Аутономне Покрајине, општине/трада, примљених средстава из донације, односно по свим
изворима финансирања (колонама) и економској класификацији у обрасцу (записник о
усаглашавању, ИОС или слично).
Приликом предаје Консолидованог извештаја за период јануар – децембар 2019. године,
Републички фонд за здравствено осигурање је обавестио Министарство финансија, Управу
за трезор да одређени број здравствених установа није поступио у складу са Инструкцијом
приликом предаје кварталног обрасца.
Републички фонд је дописима обавестио Филијале о поступању здравствених установа
на њиховом подручју, уз обавезу Филијале да обавести здравствене установе, са свог
подручја које достављају Образац 5, о томе да је неопходно одмах предузети активности
како би се до предаје Завршног рачуна за 2019. годину обезбедили предуслови да
Републички фонд за здравствено осигурање изврши контролу исказаних података о
трансферисаним средствима по свим изворима финансирања и економским
класификацијама из Обрасца 5.
Такође, Републички фонд је дописом број 400-8/20 поднео Министарству финансија,
Сектору буџета Иницијативу за доношење акта о планирању и акта о начину и поступку
израде Консолидованог извештаја Републичког фонда за здравствено осигурање
Као доказ о предузетој мери достављена је следећа документација:
1) Инструкција за израду Извештаја о извршењу буџета — Образац 5 ГО за период јануар децембар 2019. године 03 број: 400-1/20 од 03.01.2020. године;
2) Дописи филијалама – Обавештење о поступању здравствених установа са подручја
Филијале у складу са Инструкцијом за израду Извештаја о извршењу буџета за период
јануар - децембар 2019. године;
3) Допис Министарству финансија, Сектору буџета 03 број 400-8/20 од 04.02.2020. године
– Иницијатива за доношење акта о планирању и акта о начину и поступку израде
Консолидованог извештаја Републичког фонда за здравствено осигурање са поднетим
иницијативама из претходних година 01 број 400-12/13 од 18.02.2013. године, 03 број
400-12/13-1 од 13.08.2013. године, 03 број 450-2017/16-3 од 13.04.2016. године и 03 број
450-281/17 од 19.01.2017. године.
2.1.14.

Оцена мера исправљања

Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
2.2. Приходи из буџета ООСО
2.2.1. Опис неправилности
У Консолидованом извештају Републичког фонда за здравствено осигурање за 2018.
годину нису исказани приходи од партиципације у укупном износу од 5.038.669 хиљада
динара које су наплатиле приватне апотеке за издате лекове на рецепт и медицинскотехничка помагала. У истом износу мање су исказани расходи здравствене заштите на
економској класификацији 471200 – Права из социјалног осигурања која се исплаћују
непосредно пружаоцима услуга у делу који се односи на расходе за лекове на рецепт и
медицинско-техничка помагала издата осигураним лицима у приватним апотекама.
Републички фонд за здравствено осигурање је током 2018. године умањивао пренос
средстава приватним апотекама за ове намене за износ фактурисане партиципације за
издате лекове на рецепт и медицинско-техничка помагала.
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2.2.2. Исказане мере исправљања
Одговорним лицима Републичког фонда за здравствено осигурање препоручено је да
покрену иницијативу код надлежних органа за допуну Правилника o стaндaрднoм
клaсификaциoнoм oквиру и кoнтнoм плaну зa буџeтски систeм и дефинисање конта за
приходе од партиципације које плаћа осигурано лице за пружену здравствену услугу, како
би се у потпуности исказивали остварени приходи по основу наплаћене партиципације као
и извршени расходи из тих прихода.
Републички фонд за здравствено осигурање је у одазивном извештају навео да је још
једном Министарству финансија, Сектору буџета поднео иницијативу за решавање питања
исказивања прихода од партиципације и извршених расхода из тих прихода. Такође,
поднета је иницијатива Министарству финансија, Управи за трезор за измену Правилника о
стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем којим је дат
предлог конта за евидентирање партиципације.
Као доказ о предузетој мери достављена је следећа документација:
1) Допис 03 број: 400-9/20 од 04.02.2020. године упућен Министарству финансија, Сектору
буџета – Исказивање прихода од партиципације и извршених расхода из тих прихода и
дописи из претходних година 03 број 450-3576/13 од 19.07.2013. године, као и ургенција
03 број:450-3576/13-3 од 13.08.2013. године.
2) Иницијатива Министарству финансија, Управи за трезор за измену Правилника о
стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем 03 број 11011/20 од 04.02.2020. године.
2.2.3. Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
2.3. Расходи и издаци
2.3.1. Расходи и издаци на терет буџета Републике – извршени расходи и
издаци из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година исказани на
терет буџета Републике
2.3.1.1. Опис неправилности
Здравствене установе су више исказале расходе и издатке из буџета Републике – колона
6 за износ од 32.732 хиљаде динара, а мање из осталих извора – колона 11 за исти износ, јер
су издатке за нефинансијску имовину из нераспоређеног вишка прихода и примања из
ранијих година исказале на терет буџета Републике, што није у складу са одредбама члана
10 Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја
корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално
осигурање и буџетских фондова.
2.3.2. Расходи и издаци из буџета Аутономне Покрајине Војводине – извршени
расходи и издаци из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година
2.3.2.1.Опис неправилности
Здравствене установе су више исказале расходе и издатке за нефинансијску имовину и
на терет буџета Аутономне Покрајине – колона 7 за износ од 259.880 хиљада динара, а мање
из осталих извора – колона 11 за исти износ, јер су издатке за нефинансијску имовину из
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нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година исказале на терет буџета
Аутономне Покрајине, што није у складу одредбама члана 10 Правилника о начину
припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских
средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских
фондова.
2.3.3. Расходи и издаци на терет буџета ООСО – издаци за нефинансијску
имовину на терет буџета ООСО по Закључку Владе РС
2.3.3.1. Опис неправилности
Здравствене установе су извршиле издатке за набавку нефинансијске имовине из
нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – извор финансирања 13, а по
Закључцима Владе РС, најмање у износу од 147.609 хиљада динара и исте исказале у
колони 9 – расходи и издаци на терет буџета ООСО уместо у колони 11 – расходи и издаци
из осталих извора, што није у складу са одредбама члана 10 Правилника о начину
припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских
средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских
фондова.
2.3.4. Расходи и издаци на терет буџета ООСО – расходи на терет буџета ООСО
финансирани из дела нераспоређеног вишка прихода и примања из
ранијих година
2.3.4.1. Опис неправилности
Републички фонд за здравствено осигурање је расходе у износу од 3.833.957 хиљада
динара, који су финансирани из дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих
година – извор финансирања 13 исказаo у делу извршених расхода на терет буџета ООСО –
колона 9, уместо у колони 11 – расходи из осталих извора, што није у складу са одредбама
члана 10 Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских
извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно
социјално осигурање и буџетских фондова.
2.3.5. Исказане мере исправљања
Одговорним лицима Републичког фонда за здравствено осигурање препоручено је да
покрену иницијативу код надлежних органа како би се ближе уредио начин исказивања
остварених прихода и примања и извршених расхода и издатака у колони 11 – Остали
извори Извештаја о извршењу буџета – Образац 5.
Републички фонд за здравствено осигурање је у одазивном извештају навео да је код
Министарства финансија, Управе за трезор покренуо Иницијативу за измену Правилника о
начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских
средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских
фондова. Предложена је измена члана 10 Правилника, увођење нове колоне, а за сврху
исказивања извршених расхода из нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих
година. Истим дописом је дат предлог за измену члана 3. Правилника.
Као доказ о предузетој мери достављен је допис 03 број: 110-10/20 од 04.02.2020.
године Министарству финансија, Управи за трезор – Иницијатива за измену Правилника о
начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских
средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских
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фондова.
2.3.6. Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
3. МИШЉЕЊЕ О ИСКАЗАНИМ МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА
Прегледали смо одазивни извештај, који је поднео Републички фонд за здравствено
осигурање. Оценили смо да је одазивни извештај, који је потписало и печатом оверило
одговорно лице Републичког фонда за здравствено осигурање, 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
Републички фонд за здравствено осигурање задовољавајуће.

Генерални државни ревизор
__________________________
Др Душко Пејовић
Државна ревизорска институција
Макензијева 41
11000 Београд, Србија
19. фебруар 2020. године
Доставити:
- Републичком фонду за здравствено осигурање
- Архиви
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