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1. УВОД
У Извештају о ревизији правилности пословања Гинеколошко-акушерске клинике
„Народни фронт“ (у даљем тексту: ГАК „Народни фронт“) у 2017. години у делу
остваривања прихода од употребе јавних средстава за услуге које нису обухваћене
уговором са Републичким фондом за здравствено осигурање, број 400-419/2018-05/7 од 29.
новембра 2018. године, Државна ревизорска институција (у даљем тексту: Институција) је
дала закључке у вези са пословањем ГАК „Народни фронт“ у делу остваривања прихода
од употребе јавних средстава за услуге које нису обухваћене уговор са Републичким
фондом за здравствено осигурање.
С обзиром да све откривене неправилности нису биле отклоњене у току ревизије,
Институција је од ГАК „Народни фронт“ захтевала достављање одазивног извештаја.
ГАК „Народни фронт“ је у остављеном року од 90 дана доставио одазивни
извештај, који је потписало и печатом оверило одговорно лице др Жељко Миковић,
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
ГАК „Народни фронт“ је за пружање услуга у редовно радно време ангажовала
запослене који су уговорени за пружање услуга здравствене заштите осигураницима.
2.1.2. Исказане мере исправљања
Гинеколошко-акушерској клиници „Народни фронт“ 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 ГАК „Народни фронт“ је наведено да је поступљено по
препоруци Државне ревизорске институције (страна 16 Извештаја о ревизији) и да је
упућен захтев Министарству здравља и Републичком фонду за здравствено осигурање
(број 15063-2018-18747 од 9. новембра 2018. године) за тумачење начина пружања услуга
које нису обухваћене обавезним здравственим осигурањем као и о начину и условима који
су неопходни за пружање услуга лицима која немају својство осигураних лица. Као доказ
уз одазивни извештај достављена је копија Захтева Министарству здравља и Републичком
фонду за здравствено осигурање.
ГАК „Народни фронт“ је навела да до дана достављања одазивног извештаја није
добила одговор по поднетом захтеву и да ће по добијању одговора одмах обавестити
Државну ревизорску институцију, а након тога и предузети одговарајуће мере у складу са
добијеном препоруком и ставом оснивача.
2.1.3. Оцена мера исправљања
Меру исправљања оцењујемо као делимично задовољавајућу, до добијања
одговора од Министарства здравља и Републичког фонда за здравствено осигурање и
поступања ГАК „Народни фронт“.
2.2. Структура цене здравствених услуга
2.2.1. Опис неправилности
ГАК „Народни фронт није утврдила структуру цене здравствених услуга које се
пружају уз наплату, односно није обезбедила услове за примену члана 12 Закона о платама
у државним органима и јавним службама. ГАК „Народни фронт“ је извршила обрачун и
исплату увећања плате запосленима, а да није претходно утврдила учешће трошкова рада
у оствареном приходу.
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2.2.2. Исказане мере исправљања
Гинеколошко-акушерској клиници „Народни фронт“ препоручено је да за сваки
месец утврде износ остварених прихода и учешће трошкова рада у оствареним
приходима и да обрачун и исплату увећања плате врше сразмерно учешћу трошкова рада
у оствареном приходу, у складу са одредбама члана 12 Закона о платама у државним
органима и јавним службама.
У одазивном извештају ГАК „Народни фронт“ је наведено да је Управни одбор
установе на седници одржаној 25. фебруара 2019. године донео Одлуку о утврђивању
структуре цене услуга које Клиника пружа уз наплату, број 0505-2019-3851.
Управни одбор Клинике је на истој седници донео и Одлуку о расподели средстава
сопственог прихода број 05005-2019-3850. Овом одлуком утврђена је процедура расподеле
остварених средстава сопственог прихода као и процедура која се односи на обавезу
месечног обезбеђења података о оствареним приходима и извршеним расходима, како је
то прописано одредбама Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је
оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе.
ГАК „Народни фронт“ доставила је Одлуку о утврђивању структуре цене услуга,
Одлуку о расподели средстава сопственог прихода, Ценовник здравствених услуга
Клинике са структуром цена здравствених услуга где се исказује вредност трошкова рада
за сваку услугу појединачно, Налог за обрачун увећања плата за фебруар 2019. године,
Рекапитулацију по врстама примања за фебруар 2019. године за уговорене и неуговорене
запослене, стање средстава на рачунима Клинике као и обрачунске табеле са утврђеном
структуром расподеле средстава наплаћених у фебруару 2019. године.
У складу са усвојеним процедурама, ГАК „Народни фронт“ сачињава за сваки
месец извештајне податке – бруто биланс са приходима и примањима (извор сопствени
приходи) и расходима који су финансирани из тих прихода, обрачунске табеле са
утврђеном структуром расподеле средстава наплаћених у претходном месецу, као и
рекапитулацију по врстама примања за уговорене и неуговорене запослене. Овакво
извештавање омогућава САЋЕ апликација на готовинској основи, чији пример за месец
новембар 2017. године је достављен као доказ уз Одазивни извештај.
Такође, на крају сваког месеца на основу расположивих података о фактурисаној
реализацији, података о наплаћеним услугама и о стању новчаних средстава на подрачуну
сопствених прихода, доноси се Одлука, односно сачињава се Налог за увећање плате
запосленим радницима Клинике, а све у складу са утврђеном структуром расподеле
средстава наплаћених у претходном месецу.

2.2.3. Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
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2.3. Приходи од закупа
2.3.1. Опис неправилности
ГАК „Народни фронт“ је приходе од закупа остварила без прибављене сагласности
надлежног органа, што није у складу са Законом о здравственој заштити.
2.3.2. Исказане мере исправљања
Гинеколошко-акушерској клиници „Народни фронт“ препоручено је да за издавање
у закуп дела простора повереног на коришћење прибаве сагласност надлежног органа.
ГАК „Народни фронт“ је поступила у складу са препоруком Државне ревизорске
институције и прибавила сагласност Дирекције за имовину, а у складу са чланом 164
Закона о здравственој заштити.
ГАК „Народни фронт“ је поменуту сагласност доставила као доказ уз Одазивни
извештај.
2.3.3. Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
3. МИШЉЕЊЕ О ИСКАЗАНИМ МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА
Прегледали смо одазивни извештај, који је поднела ГАК „Народни фронт“.
Оценили смо да је одазивни извештај, који је потписало и печатом оверило одговорно
лице ГАК „Народни фронт“, 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 поднела
ГАК „Народни фронт“ задовољавајуће.
Генерални државни ревизор
_________________________
Др Душко Пејовић

Достављено:
Гинеколошко-акушерској клиници „Народни фронт“
Архиви
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