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I УВОД
Државна ревизорска институција издала је Извештај о ревизији сврсисходности
пословања „Информациона безбедност у здравственим информационим системима“
број: 400-734/2020-03/260 од 10. фебруара 2021. године.
С обзиром да све откривене несврсисходности нису биле отклоњене у току
ревизије, Институција је од субјекта ревизије, Покрајинског секретаријата за здравство
АПВ, захтевала достављање одазивног извештаја.
Субјект ревизије је у остављеном року од 90 дана доставио одазивни извештај
потписан и оверен извештај од стране одговорног лица 20. априла 2021. године.
У одазивном извештају су приказане мере исправљања утврђених
несврсисходности. У послеревизионом поступку смо прегледали одазивни извештај и
оценили његову веродостојност и оценили да ли су мере исправљања задовољавајуће.
У овом извештају:
•

приказујемо несврсисходности 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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II НЕСВРСИСХОДНОСТИ И МЕРЕ ИСПРАВЉАЊА
1. Ниje обезбеђено стабилно финансирање здравствених информационих система
Опис несврсисходности
Због непостојања стратешког планирања, Покрајински секретаријат за здравство није
обезбедило стабилно финансирање здравствених информационих система самим тим
ни развој и одржавање тих система, што може за последицу имати застарелу опрему и
недовољан број серверских рачунара, застареле па самим тим и небезбедне оперативне
системе, непотребно увећане трошкове за набавку апликативног софтвера, отежану
израду финансијских планова када је у питању ИТ на нивоу здравствене установе,
недовољан број запослених на ИТ пословима и непостојање неопходних обука
Имајући у виду да је дигитализација један од приоритета Владе Републике Србије, као
и област здравства, усвајањем Стратегије којој ће претходити одговарајуће анализе,
створили би се услови да се сва ова питања и проблеми везани за финансирање
системски уреде.
Исказане мере исправљања (препорука 5)
Oдговорним лицима Покрајинског секретаријата за здравство Аутономне покрајине
Војводине препоручено је да приликом припреме финансијских планова осигурају
стабилно финансирање циљева из Акционог плана за примену Стратегије кроз
детаљно планирање средстава за развој, набавку и одржавање информационих
система у области здравства
У одазивном извештају Покрајинског секретаријата за здравство Аутономне покрајине
Војводине наводи се да је Финансијским планом Покрајинског секретаријата за
здравство за 2021. годину, број 138-402-6/2020 од 06.01.2021. године у оквиру
Програмске активности 18071001: Изградња и опремање здравствених установа у
државној својини чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина предвиђено улагање
које омогућава несметано обављање здравствене делатности здравствених установа и
обезбеђење средстава за вршење оснивачких права над здравственим установама чији
је оснивач Аутономна покрајина Војводина, између осталог и опреме у области
интегрисаног здравтсвеног информационог система. Наводи се такође и да је по Закону
о буњетском систему и Покрајинској скупштинској одлуци о буџету Аутономне
покрајине Војводине за 2021. годину („Службени лист АПВ, број 66/20) предвиђен
начин за доделу финансијских средстава. Средства здравственим установама се
додељују на јавним конкурсима у којима здравствене установе исказују потребе, тако
да је свакој сдравственој установи остављена могућност да у конкурсним пријавама
наведу опрему, медицинску и/или немедицинску према њиховим приоритетима.
Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу. Оцена је извршена
имајући у виду приоритет дате препоруке, односно период у коме је објективно могуће
предузети мере исправљања. Отклањање утврђене несврсисходности је у току.
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III МИШЉЕЊЕ О ИСКАЗАНИМ МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА
Прегледали смо одазивни извештај, који је поднео субјект ревизије. Оценили смо да је
одазивни извештај, који је потписало и печатом оверило одговорно лице субјекта
ревизије, 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
субјект ревизије задовољавајуће.
Напомена:
У складу са одредбама члана 37. Закона о Државној ревизорској институцији, а након
истека рокова исказаним у одазивном извештају, потребно је да обавештавате Државну
ревизорску институцију о предузетим мерама и активностима о отклањању откривених
несврсисходности према роковима из одазивног извештаја и доставите одговарајуће
доказе.
По истеку три године Државна ревизорска институција ће утврђивати ефекте остварене
након спровођења препорука и отклањања откривених несврсисходности.
У ове ефекте укључиће се и ефекти које будете ви исказали предузетим мерама и
активностима из одазивног извештаја.
Генерални државни ревизор

____________________________
Др Душко Пејовић
Државна ревизорска институција
Макензијева 41
11000 Београд, Србија
02. јул 2021. године
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