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1. УВОД
У Извештају о ревизији правилности пословања Института за здравствену заштиту мајке и
детета Србије „Др Вукан Чупић“, Београд (у даљем тексту: Институт за мајку и дете) у
2017. години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава за услуге које
нису обухваћене уговором са Републичким фондом за здравствено осигурање, број 400408/2018-05/9 од 29. новембра 2018. године, Државна ревизорска институција (у даљем
тексту: Институција) је дала закључке у вези са пословањем Института за мајку и дете 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 за мајку и дете захтевала достављање одазивног извештаја.
Институт за мајку и дете је доставио одазивни извештај дана 11. марта 2019. године (11
дана након истека рока), који је потписало и печатом оверило одговорно лице доц. др сц.
мед. Радоје Симић, 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:
 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. Приходи од пружања здравствених услуга правним и физичким лицима
2.1.1. Опис неправилности
Институт за мајку и дете 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 за мајку и дете 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 за мајку и дете је наведено да је у складу са наведеном
Препоруком број 1 Институт 21.11.2018. године доставио РФЗО допис 10031/1 и
Министарству здравља допис 10031/1, где је истакао наводе препоруке бр. 1 из Извештаја
о ревизији правилности посовања Института,а на који је дана 14.1.2019. године добијен
одговор Министарства здравља бр. 072-00-15201-2018-05, који нам достављају у прилогу.
Институт за мајку и дете је навео да од РФЗО није добијен одговор до данашњег дана.
2.1.3. Оцена мера исправљања
Меру исправљања оцењујемо као делимично задовољавајућу до достављања доказа о
начину и условима коришћења капацитета установе за пружање услуга које се не
финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања.
2.2. Остварени приходи пружањем услуга уз наплату без закљученог уговора и
издавањем у закуп без прибављене сагласности
2.2.1. Опис неправилности
Институт за мајку и дете је остварио приходе у износу од 8,4 милиона динара пружањем
услуга уз наплату без закљученог уговора што није у складу са одредбама члана 159
Закона о здравственој заштити.
2.2.1.1. Исказане мере исправљања
Одговорним лицима Института за мајку и дете је препоручено да здравствене услуге
пружају на основу прописа који уређују ову област.
У одазивном извештају Института за мајку и дете је наведено да је у претходном периоду
(децембар 2018. – фебруар 2019.) постигнута је сагласност и усаглашени су сви чланови
Уговора са Заводом здравственог осигурања и реосигурања Федерације Босне и
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Херцеговине и постигнут је коначан договор, те се очекује потписивање уговора у току
овог месеца.
2.2.1.2. Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као делимично задовољавајућу до достављања
закљученог уговора.
2.2.2. Опис неправилности
Институт за мајку и дете је наставио да примењује уговор о издавању пословног простора
у закуп након истека рока на који је закључен, а да није прибавио сагласност Дирекције за
имовину. Остварени приходи по овом основу износе 2,4 милиона динара.
2.2.2.1. Исказане мере исправљања
Одговорним лицима Института за мајку и дете је препоручено да издавање у закуп
пословног простора врше уз прибављену сагласност надлежног органа.
У одазивном извештају Института за мајку и дете је наведено да је Институт дана
5.12.2018. године, поднео Републичкој дирекцији за имовину РС молбу за издавање у
закуп дела пословног простора те је по том питању и по законској процедури дана
5.3.2019. године, належни инспектор Министарства здравља обавио ванредни
инспекцијски надзор.
2.2.2.1. Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као делимично задовољавајућу до достављања
сагласности надлежног органа.
2.3. Структура цене здравствених услуга
2.3.1. Опис неправилности
Институт за мајку и дете је вршио обрачун и исплату увећања плате запосленима из
прихода установе у износу од 20 милиона динара а да није претходно утврдио учешће
трошкова рада у оствареном приходу.
2.3.2. Исказане мере исправљања
Одговорним лицима Института за мајку и дете је препоручено да за сваки месец утврде
износ остварених прихода, износ расхода и учешће трошкова рада у оствареним
приходима и обрачун и исплату увећања плате врше из дела прихода који одговара учешћу
трошкова рада у оствареном приходу, у складу са одредбама члана 12 Закона о платама
у државним органима и јавним службама.
У одазивном извештају Института за мајку и дете је наведено да је Институт на 58.
седници Управног одбора, дана 27.2.2019. године усвојио Правилник о увећању плата
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(систематизацији) запослених, који утврђује критеријуме, мерила и поступак увећања
плата запосленима у Институту. Наведено је да се свакога месеца в.д. директору
Института доставља анализа остварених прихода на тржишту кроз анализу утврђених
прихода – наплаћених прихода, као и фактурисаних трошкова кроз електронску фактуру
где се утврђује сразмерно учешће остварених прихода на тржишту и даје предлог
директору да са остварним приходима може исплатити стимулацију у складу са
Правилником о увећању плата (стимулацији). Институт за мајку и дете је дана 15.5.2019.
године доставио доказе о исплаћеној стимулацији за фебруар и март 2019. године.
2.3.3. Оцена мере исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
2.4. Листа чекања
2.4.1. Опис неправилности
Институт за мајку и дете није утврдио листе чекања за услуге прегледа магнетном
резонанцом иако је просечно време чекања, од момента јављања здравственој установи до
извршеног прегледа, дуже од 30 дана, за пацијенте који нису хитни, што није у складу са
чланом 56 Закона о здравственом осигурању.
2.4.2. Исказане мере исправљања
Одговорним лицима Института за мајку и дете је препоручено да за услугу дијагностике
магнетном резонанцом, а за пацијенте који нису хитни, предузму мере ради утврђивања
листе чекања у складу са одредбом члана 56 став 5 Закона о здравственом осигурању.
У одазивном извештају Института за мајку и дете је наведено да је у поступку израда
процедура, како би се успешно спроводиле мере ради утврђивања листе чекања у складу
са одредбом члана 56. став 5. Закона о здравственом осигурању.
2.4.3. Оцена мере исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као делимично задовољавајућу до достављања
процедуре и формиране листе чекања.
3. МИШЉЕЊЕ О ИСКАЗАНИМ МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА
Прегледали смо одазивни извештај, који је поднео Институт за мајку и дете. Оценили смо
да је одазивни извештај, који је потписало и печатом оверило одговорно лице Института
за мајку и дете, 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.
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Оцењујемо, да су мере исправљања, описане у одазивном извештају који је поднео
Институт за мајку и дете задовољавајуће.

Генерални државни ревизор
_________________________
Др Душко Пејовић
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