ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕНИМ КОНТРОЛАМА СПРОВОЂЕЊА ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА
У ПЕРИОДУ 01.07-30.09.2019. ГОДИНЕ
I КОНТРОЛA СПРОВОЂЕЊА ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА
У циљу обезбеђивања наменског коришћења финансијских средстава обавезног здравственог
осигурања пренетих даваоцима здравствених услуга за остваривање законом утврђених права
осигураних лица, Републички фонд за здравствено осигурање организује и спроводи контролу
извршавања закључених уговора са даваоцима здравствених услуга. Контрола извршавања
закључених уговора са даваоцима здравствених услуга спроводи се у складу са годишњим Планом
рада за 2019. годину, као и по посебним захтевима, иницијативама других државних органа, по
представкама правних и физичких лица и на иницијативу организационих јединица Републичког фонда.
Законом о здравственом осигурању, који је ступио на снагу 11.04.2019. године, прописано је да
се у поступку контроле извршавања закључених уговора примењују одредбе закона којим је уређен
општи управни поступак, уколико законом није другачије одређено.
Контролу извршавања закључених уговора са даваоцима здравствених услуга врше службена
лица Републичког фонда за здравствено осигурање - надзорници осигурања (дипломирани економисти,
правници, фармацеути, доктори медицине и доктори стоматологије). Контрола извршавања
закључених уговора се организује у Дирекцији Републичког фонда - Сектору за контролу, Покрајинском
фонду и филијалама, у складу са Законом о здравственом осигурању и Правилником о контроли
спровођења закључених уговора са даваоцима здравствених услуга.
Контрола извршавања закључених уговора обухвата:
- контролу наменског коришћења финансијских средстава обавезног здравственог осигурања и
- контролу законитог остваривања права осигураних лица из обавезног здравственог осигурања.
Према подацима Сектора за контролу, Покрајинског фонда и филијала, у периоду 01.0730.09.2019. године организоване су и извршене укупно 292 контроле спровођења закључених уговора.
Укупан финансијски ефекат предложених мера за утврђене неправилности у записницима о извршеним
контролама износи 13.754.740,22 динара.
107 контрола наменског трошења средстава и
исправности фактурисања
Укупан финансијски ефекат
12.280.608,42 динара
292
контроле
извршавања
закључених уговора
Укупан финансијски
ефекат
13.754.740,22
динара

14 контролa oстваривања права
Укупан финансијски ефекат
863.545,52 динара

9 контрола правилности спровођења уговора
Укупан финансијски ефекат
610.586,28 динарa

162 контроле исправности спровођења уговора о
пружању и финансирању здравствене заштите из
обавезног здравственог осигурања, у делу који се
односи на ДСГ

Дана 01.03.2019. године од стране Министарства здравља, Миинистарства финансија и
Републичког фонда за здравствено осигурање донета је Инструкција за ефикасније управљање
системом финансирања здравствене заштите и контроле трошкова лечења осигураних лица
Републичког фонда.
У сврху спровођења наведене Инструкције, у периоду 01.07-30.09.2019. године Републички фонд
је организовао и извршио укупно 41 поступак контроле уговорних обавеза и то:
- наменско коришћење средстава за услуге пружене ван уговорене накнаде преносу
(11.06.2019.године; 25.06.2019. године; 11.07.2019. године) у 3 здравствене установе;
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- контролу наменског коришћења средстава обавезног здравственог осигурања за санитетески и
медицински потрошни материјал по преносу средстава дана 01.07.2019.године и дана 02.07.2019.
године у 21 здравственој установи;
- контролу наменског коришћења средстава за лекове по преносу средстава дана 30.07.2019.
године и за санитетски и медицински потрошни материјал по преносу средстава извршен да
09.08.2019. године у 6 здравствених установа;
- контролу наменског коришћења средстава обавезног здравственог осигурања за санитетески и
медицински потрошни материјал по преносу средстава дана 17.09.2019.године у 11 здравствених
установа.
II ПИТАЊА, ЖАЛБЕ И ПРИЈАВЕ О ПОВРЕДИ ПРАВА И ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА
Сектор за контролу врши и израду одговора поводом питања, жалби и пријава у вези са
остваривањем права из обавезног здравственог осигурања, достављених Сектору за контролу и
координира радом заштитника праваосигураних лица.
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