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ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА 

 

РЕЗИМЕ 

ИЗВЕШТАЈА О РЕВИЗИЈИ СВРСИСХОДНОСТИ ПОСЛОВАЊА  

„ Финансирање лабораторијског и санитетског материјала и утицај на трошкове 

здравствене заштите” 

18. децембар 2019. године 

Просечна годишња призната накнада за санитетски и медицински потрошни материјал 

код здравствених установа у периоду од 2016 – 2018. године износила је 13,7 милијарди динара  

од чега се 6,3 милијарде динара односило на трошкове лабораторијског материјала. 

Претходних година у ревизијама финансијских извештаја и правилности пословања 

уочени су проблеми у управљању трошковима санитетског и медицинског потрошног 

материјала. Државна ревизорска институција је указивала на неадекватне контроле Републичког 

фонда за здравствено осигурање у вези са уговарањем, праћењем, контролом и признавањем 

трошкова појединих видова здравствене заштите, између осталих и трошкова санитетског и 

медицинског потрошног материјала, чији део је лабораторијски материјал. Након добијених 

препорука, Фонд је предузимао одређене мере, међутим постоји простор за даља унапређења.  

Циљ ревизије је био да се испита да ли је Фонд обезбедио да се трошковима 

лабораторијског материјала управља на економичан и ефикасан начин и да ли постоји простор 

за унапређење.  

Ревизија се фокусирала на начин уговарања и признавања накнаде за санитетски и 

медицински потрошни материјал, као и на цене и потрошњу лабораторијског материјала у 

здравственим установама (субјектима ревизије) у периоду 2016 – 2018. године. Субјекти 

ревизије су били Републички фонд за здравствено осигурање, који је надлежан да планира и 

обезбеђује финансијска средства за спровођење обавезног здравственог осигурања и пет 

здравствених установа: 

1. Дом здравља „Нови Сад”; 

2. Општа болница Ваљево; 

3. Општа болница Јагодина; 

4. Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње”; 

5. Клинички центар Србије. 

Кључном поруком, након спроведене ревизије, утврдили смо:  
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Фонд је финансирао трошкове лабораторијског материјала у износу од 6,3 

милијарде динара без довољног уверавања у тачност њиховог исказивања и оправданост 

настанка. 

У наставку су дати закључци и одређени налази до којих смо дошли у поступку ревизије: 

Закључак 1: Потребна средства за лабораторијски материјал, у оквиру утврђене накнаде 

за санитетски и медицински потрошни материјал, не планирају се према броју и структури 

лабораторијских услуга што онемогућава праћење ефикасности.   

 Постојећи начин и поступак утврђивања накнаде за санитетски и 

медицински потрошни материјал доводи до ризика да здравствене установе 

не могу да пруже потребан обим лабораторијских услуга. 

 Фонд утврђује висину накнаде за санитетски и медицински потрошни 

материјал не полазећи од планираног броја и структуре лабораторијских 

услуга. 

 Здравствене установе (субјекти ревизије) су предузимали мере 

рационализације потрошње лабораторијског материјала у циљу 

економичнијег пословања, како би уговорена накнада за санитетски и 

медицински потрошни материјал била довољна за покриће трошкова.  

Закључак 2: Због изостанка свеобухватне анализе услова на тржишту нису остварене 

могуће уштеде у трошковима лабораторијског материјала. 

 Здравствене установе нису у потпуности спровеле истраживање тржишта, 

што је имало за последицу значајне разлике у набавним ценама реагенаса, 

због чега нису оствариле могуће уштеде у поступцима појединачних јавних 

набавки лабораторијског материјала. 

 Фонд није у довољној мери обезбедио уверавање да је исказани утрошени 

лабораторијски материјал у електронској фактури настао пружањем 

лабораторијских услуга из обавезног здравственог осигурања. 

Закључак 3: Постојећим начином финансирања трошкова лабораторијског материјала 

Фонд није обезбедио услове за уверавање у тачност и оправданост признатих трошкова. 

 У поступку спровођења коначног обрачуна надлежне филијале Фонда се 

нису у довољној мери уверавале у тачност исказаних трошкова 

лабораторијског материјала.  

 Фонд је признавао накнаду за санитетски и медицински потрошни 

материјал, а да при томе није имао податак колика је требало да буде 

призната накнада у односу на извршени број и структуру лабораторијских 

услуга. 

За све утврђене несврсисходности надлежним органима-субјектима ревизије дате су 

одговарајуће препоруке, како би се отклонили узроци проблема. 


