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I КОНТРОЛА СПРОВОЂЕЊА ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА ПОВОДОМ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА 
НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
 

              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 поводом остваривања права на здравствену заштиту. Контролу спровођења 
закључених уговора врши Дирекција Републичког фонда, Покрајински фонд и филијале 
Републичког фонда, у складу са годишњим Планом рада за 2020. годину, као и по 
посебним захтевима, иницијативама других државних органа, по представкама правних 
и физичких лица и на иницијативу организационих јединица Републичког фонда.  

Контролу спровођења 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. Надзорник осигурања има службену легитимацију. 

У вршењу послова контроле надзорник осигурања овлашћен је да оствари 
непосредан увид у тражене податке и у службену и финансијску документацију 
контролисаног субјекта, као и увид у медицинску документацију од значаја за 
остваривање права из средстава обавезног здравственог осигурања 

Послове контроле уговорних обавеза извршава 237 надзорника осигурања, и то: 
104 надзорника осигурања медицинске и стоматолошке струке, 94 надзорника 
осигурања економске струке, 35 надзорника осигурања правне струке и 4 надзорника 
осигурања фармацеутске струке. 

Контрола извршавања закључених уговора обухвата: 
- контролу наменског коришћења финансијских средстава обавезног 

здравственог осигурања и  
- контролу законитог остваривања права осигураних лица из обавезног 

здравственог осигурања. 
 

Одлуком о проглашењу ванредног стања, 02 број: 2-1186/2020 („Службени 
гласник РС“ бр. 29/20) на територији Републике Србије проглашено je ванредно стање 
услед заразне болести COVID-19.  

Сходно томе, Сектор за контролу је, дописом 05 број: 450-4652/20-1 од 
16.03.2020. године свим филијалама доставио обавештење о потреби да се 
организовање и спровођење контрола извршавања закључених уговора поводом 
остваривања права на здравствену заштиту код давалаца здравствених услуга одложи 
до даљњег. Назначено је да је потребно да Покрајински фонд и филијале Републичког 
фонда, у оквиру своје надлежности организују контроле у просторијама Републичког 
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фонда, у смислу праћења података које су здравствене установе у обавези да 
достављају Републичком фонду, као и то да се са редовним активностима 
организовања и спровођења контрола извршавања закључених уговора поводом 
остваривања права на здравствену заштиту код давалаца здравствених услуга настави  
након званичног укидања Одлуке о проглашењу ванредног стања у Републици Србији.  

Сходно Инструкцији у вези са испоруком заштитне опреме 04 број: 450-1599/20 
од 02.03.2020. године, којом је дефинисано да се лична заштитна опрема складишти у 
четири клиничка центра, према потребама здравствених установа, Републички фонд је 
организовао проверу  примене наведене Инструкције у клиничким центрима. 

Након званичног укидања Одлуке о проглашењу ванредног стања у Републици 
Србији, Сектор за контролу је, дописом 05 број: 450-1652/20-2 од 06.05.2020. године 
обавестио филијале да је потребно наставити са редовним активностима 
организовања и спровођења контрола извршавања закључених уговора поводом 
остваривања права на здравствену заштиту код давалаца здравствених услуга. 

 
У периоду 01.01-30.06.2020. године организовано је и извршено укупно 529  

контрола спровођења закључених уговора. Укупан финансијски ефекат  предложених 
мера за утврђене неправилности у записницима о извршеним контролама износи 
27.784.342,12 динара. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            У периоду 01.01-30.06.2020. године од укупног броја контрола, по налогу 
Дирекције Републичког фонда организоване су и спроведене 104 контроле, по налогу 
директора Покрајинског фонда 6 контрола, а по налогу директора филијала 419 
контрола.  

  

 
179 контролe наменског трошења 

средстава и исправности фактурисања  

 
15 контрола oстваривања права  

  

296 контрола исправности спровођења 
уговора о пружању и финансирању 
здравствене заштите из обавезног 

здравственог осигурања, у делу који се 
односи на извештавање по ДСГ и 

покзатеље квалитета 
 
 

 
39 контрола остало  

 
 
 
 
 
 

529 
контрола 

извршавања  
закључених 

уговора. 
Укупан 

финансијски 
ефекат  

27.784.342,12 
динара 
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1. Контроле организоване и спроведене по налогу Дирекције 
 

У периоду 01.01-30.06.2020. године по налогу/решењу Дирекције Републичког 
фонда – в.д. директора Републичког фонда и директора Сектора за контролу 
организоване су и спроведене 104 контроле, које су извршене од стране надзорника 
осигурања Сектора за контролу, Покрајинског фонда и филијала. Од укупног броја 
контрола, 26 контрола односи се на наменско трошење средстава и исправност 
фактурисања, 8 контрола на остваривање права, 68 контрола на исправност 
спровођења уговора у делу који се односи на шифрирање по систему дијагностички 
сродних група и показатеља квалитета и 2 контроле  које се односе на проверу 
поступања по инструкцији у вези са испоруком заштитне личне опреме и попис залиха 
специфичних COVID лекова, лескова са Листе лекова за лечење COVID-а и свих 
осталих лекова. 

У прилогу 1 даје се табела налога датих од стране Дирекције Републичког 
фонда.  

У прилогу 2 даје се табеларни преглед записника о извршеним контролама по 
налозима/решењима датим од стране Дирекције Републичког фонда (наменско 
трошење средстава, исправност фактурисања, оствариовање права и остало).  

У прилогу 2а даје се табеларни преглед записника о извршеним контролама по 
налозима датим од стране Дирекције Републичког фонда (шифрирања по систему 
дијагностички сродних група и показатеља квалитета). 

До момента израде Извештаја није била окончана израда 2 записника о 
извршеној контроли. 

Укупан финансијски ефекат предложених мера у записницима о извршеним 
контролама износи 19.772.931,94 динара. 

 
2. Контроле организоване и спроведене по налогу Покрајинског фонда  
 
  У периоду 01.01-30.06.2020. године по налогу/решењу за покретање поступка 
контроле директора Покрајинског фонда организовано је и спроведено 6 контрола, од 
чега се 5 контрола односи на исправност спровођења уговора у делу који се односи на 
шифрирање по систему дијагностички сродних група и показатеље квалитета  и 1 која 
се односи на остваривање права.  
  У прилогу 3 даје се табеларни преглед организованих и спроведених контрола 
по налогу/решењу директора Покрајинског фонда. 
  У прилогу 4 даје се табеларни преглед записника о извршеним контролама по 
налозима/решењима датим од стране Покрајинског фонда. 
 Укупан финансијски ефекат предложених мера у записницима о извршеним 
контролама износи 24.678,00 динара.   
 
3. Контроле организоване и спроведене по налогу филијала  
 
  У периоду 01.01-30.06.2020. године по налогу филијала организовано је и 
спроведено 419 контрола, од чега се 153 контроле односе на наменско трошење 
средстава и исправност фактурисања, 6 на остваривање права, 228 на исправност 
спровођења уговора у делу који се односи на шифрирање по систему дијагностички 
сродних група и показатеље квалитета и 37 које се односе на: исправност спровођења 
уговора о снабдевању осигураних лица лековима и одређеним врстама помагала, 
извршавање закљученог уговора о пружању услуга хемодијализе осигураним лицима 
Републичког фонда у здравственим установама ван Плана мреже, остваривање права 
на здравствену заштиту у делу који се односи на обезбеђивање заштитне опреме и 
лекова који се користе у лечењу оболелих од инфекције Covid 19 – попис заштитне 
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опреме и лекова, примену Инструкције у вези са испоруком заштитне личне опреме, и 
др. 
  У моменту израде Извештаја од укупног броја контрола (419) израда записника, 
односно контрола није била окончана у 55 покренутих поступака.  

 
У прилогу 5 даје се табеларни преглед организованих и спроведених контрола 

по налогу/решењу директора филијала Републичког фонда. 
  У прилогу 6 даје се табеларни преглед записника о извршеним контролама по 
налозима/решењима датим од стране филијала. 
 

У наставку Извештаја даје се преглед организованих и спроведених контрола за 
сваку филијалу. 
 

3.1. Филијала за Севернобачки округ – Суботица 
 
У периоду 01.01-30.06.2020. године по налогу/решењу за покретање поступка 

контроле директора Филијала за Севернобачки округ - Суботица организовано је и 
спроведено 10 контрола, од чега се 5 контрола односи на наменско трошење 
средстава и исправност фактурисања и 5 на исправност спровођења уговора у делу 
који се односи на шифрирање по систему дијагностички сродних група и полазатеље 
квалитета.  
  У моменту израде Извештаја од укупног броја контрола (10) израда записника, 
односно контрола није била окончана у 5 покренутих поступака.  

У записницима о извршеним контролама није било финансијских ефеката 
предложених мера. 

 
3.2. Филијала за Средњобанатски округ – Зрењанин 
 
У периоду 01.01-30.06.2020. године по налогу/решењу за покретање поступка 

контроле директора Филијала за Средњобанатски округ – Зрењанин организовано је и 
спроведено 11 контрола, од чега се 6 контрола односи на наменско трошење 
средстава и исправност фактурисања и 5 на исправност спровођења уговора у делу 
који се односи на шифрирање по систему дијагностички сродних група и показатеље 
квалитета.  

У моменту израде Извештаја од укупног броја контрола (11) израда записника, 
односно контрола није била окончана у 1 покренутом поступаку из разлога што је исти 
прекинут. 

У записницима о извршеним контролама није било финансијских ефеката 
предложених мера. 

 
3.3. Филијала за Севернобанатски округ - Кикинда 
 
У периоду 01.01-30.06.2020. године по налогу/решењу за покретање поступка 

контроле директора Филијала за Севернобанатски округ - Кикинда организовано је и 
спроведено 19 контрола, од чега се 7 контрола односи на наменско трошење 
средстава и исправност фактурисања, 1 на остваривање права, 10 на исправност 
спровођења уговора у делу који се односи на шифрирање по систему дијагностички 
сродних група и показатеље квалитета и 1 која се односи на исправност спровођења 
уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог 
осигурања, у делу који се односи на примену Инструкције у вези са испоруком 
заштитне личне опреме.  

У моменту израде Извештаја од укупног броја контрола (19) израда записника, 
односно контрола није била окончана у 6 покренутих поступака. 
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У записницима о извршеним контролама није било финансијских ефеката 
предложених мера. 
 

3.4. Филијала за Јужнобанатски округ - Панчево 
 
У периоду 01.01-30.06.2020. године године по налогу/решењу за покретање 

поступка контроле директора Филијала за Јужнобанатски округ - Панчево организовано 
је и спроведено 11 контрола, од чега се 9 контрола односи на наменско трошење 
средстава и исправност фактурисања и 2 које се односе на исправност спровођења 
уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог 
осигурања, у делу који се односи на примену Инструкције у вези са испоруком 
заштитне личне опреме.  

У моменту израде Извештаја од укупног броја контрола (11) израда записника, 
односно контрола није била окончана у 2 покренута поступка. 

У записницима о извршеним контролама није било финансијских ефеката 
предложених мера. 

 
3.5. Филијала за Западнобачки округ - Сомбор 
 
У периоду 01.01-30.06.2020. године по налогу/решењу за покретање поступка 

контроле директора Филијала за Западнобачки округ - Сомбор организовано је и 
спроведено 11 контрола, од чега се 6 контрола односи на наменско трошење 
средстава и исправност фактурисања, 4 на исправност спровођења уговора у делу који 
се односи на шифрирање по систему дијагностички сродних група и показатеље 
квалитета и 1 која се односи на исправност спровођења уговора о снабдевању 
осигураних лица лековима и одређеним врстама помагала.  

У записницима о извршеним контролама није било финансијских ефеката 
предложених мера. 

 
3.6. Филијала за Јужнобачки округ - Нови Сад 
 
У периоду 01.01-30.06.2020. године по налогу/решењу за покретање поступка 

контроле директора Филијала за Јужнобачки округ - Нови Сад организовано је и 
спроведено 26 контрола, од чега се 8 контрола односи на наменско трошење 
средстава и исправност фактурисања, 13 на исправност спровођења уговора у делу 
који се односи на шифрирање по систему дијагностички сродних група и показатеље 
квалитета и 5 које се односе на испоравност спровођења уговора о пружању и 
финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања, у делу који 
се односи на примену Инструкције у вези са испоруком заштитне личне опреме и 
Извршавање закљученог Уговора о пружању услуга хемодијализе осигураним лицима 
Републичког фонда у здравственим установама ван Плана мреже.   

У моменту израде Извештаја од укупног броја контрола (26) израда записника, 
односно контрола није била окончана у 8 покренутих поступака. 

 У записницима о извршеним контролама није било финансијских ефеката 
предложених мера. 

 
3.7. Филијала за Сремски округ - Сремска Митровица 
 
У периоду 01.01-30.06.2020. године по налогу/решењу за покретање поступка 

контроле директора Филијала за Сремски округ - Сремска Митровица организовано је и 
спроведено 6 контрола, од чега се 1 контрола односи на наменско трошење средстава 
и исправност фактурисања и 5 на исправност спровођења уговора у делу који се 
односи на шифрирање по систему дијагностички сродних група и показатеље 
квалитета.   
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 У записницима о извршеним контролама није било финансијских ефеката 
предложених мера. 

 
3.8. Филијала за Мачвански округ - Шабац 
 
У периоду 01.01-30.06.2020. године по налогу/решењу за покретање поступка 

контроле директора Филијала за Мачвански округ - Шабац организовано је и 
спроведено 15 контрола, од чега се 5 контрола односи на наменско трошење 
средстава и исправност фактурисања и 10 на исправност спровођења уговора у делу 
који се односи на шифрирање по систему дијагностички сродних група и показатеље 
квалитета.  

 У записницима о извршеним контролама није било финансијских ефеката 
предложених мера. 

 
3.9. Филијала за Колубарски округ - Ваљево 
 
У периоду 01.01-30.06.2020. године по налогу/решењу за покретање поступка 

контроле директора Филијала за Колубарски округ - Ваљево организовано је и 
спроведено 15 контрола, од чега се 9 контрола односи на наменско трошење 
средстава и исправност фактурисања, 5 на исправност спровођења уговора у делу који 
се односи на шифрирање по систему дијагностички сродних група и показатеље 
квалитета, 1 која се односи на испоравност спровођења уговора о пружању и 
финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања, у делу који 
се односи на примену Инструкције у вези са испоруком заштитне личне опреме.  

У моменту израде Извештаја од укупног броја контрола (15) израда записника, 
односно контрола није била окончана у 3 покренута поступка. 

 У записницима о извршеним контролама није било финансијских ефеката 
предложених мера. 

 
 3.10. Филијала за Подунавски округ - Смедерево 
 
У периоду 01.01-30.06.2020. године по налогу/решењу за покретање поступка 

контроле директора Филијала за Подунавски округ - Смедерево организовано је и 
спроведено 17 контрола, од чега се 6 контрола односи на наменско трошење 
средстава и исправност фактурисања, 1 на остваривање права, 10 на исправност 
спровођења уговора у делу који се односи на шифрирање по систему дијагностички 
сродних група и показатеље квалитета.  

 Укупан финансијски ефекат предложених мера у записницима о извршеним 
контролама износи 890.346,46 динара.  

 
3.11. Филијала за Браничевски округ - Пожаревац 
 
У периоду 01.01-30.06.2020. године по налогу/решењу за покретање поступка 

контроле директора Филијала за Браничевски округ - Пожаревац организована је и 
спроведена 21 контрола, од чега се 9 контрола односи на наменско трошење 
средстава и исправност фактурисања и 12 на исправност спровођења уговора у делу 
који се односи на шифрирање по систему дијагностички сродних група и показатеље 
квалитета. 

Укупан финансијски ефекат предложених мера у записницима о извршеним 
контролама износи 4.943.135,15 динара.  
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3.12. Филијала за Шумадијски округ - Крагујевац 
 
У периоду 01.01-30.06.2020. године по налогу/решењу за покретање поступка 

контроле директора Филијала за Шумадијски округ - Крагујевац организовано је и 
спроведено 19 контрола, од чега се 4 контрола односи на наменско трошење 
средстава и исправност фактурисања, 12 на исправност спровођења уговора у делу 
који се односи на шифрирање по систему дијагностички сродних група и показатеље 
квалитета и 3 које се односе на  примену Инструкције у вези са испоруком заштитне 
личне опреме.   

У моменту израде Извештаја од укупног броја контрола (19) израда записника, 
односно контрола није била окончана у 2 покренута поступка.   

 У записницима о извршеним контролама није било финансијских ефеката 
предложених мера. 

 
3.13. Филијала за Поморавски округ - Јагодина 
 

  У периоду 01.01-30.06.2020. године по налогу/решењу за покретање поступка 
контроле директора Филијала за Поморавски округ - Јагодина организовано је и 
спроведено 25 контрола, од чега се 8 контрола односи на наменско трошење 
средстава и исправност фактурисања, 16 на исправност спровођења уговора у делу 
који се односи на шифрирање по систему дијагностички сродних група и показатеље 
квалитета и 1 која се односи на примену Инструкције у вези са испоруком заштитне 
личне опреме. 

У моменту израде Извештаја од укупног броја контрола (25) израда записника, 
односно контрола није била окончана у 2 покренута поступка.   

У записницима о извршеним контролама није било финансијских ефеката 
предложених мера. 

 
3.14. Филијала за Борски округ - Бор 
 
У периоду 01.01-30.06.2020. године по налогу/решењу за покретање поступка 

контроле директора Филијала за Борски округ - Бор организовано је и спроведено 25 
контрола, од чега се 3 контроле односе на наменско трошење средстава и исправност 
фактурисања, 20 на исправност спровођења уговора у делу који се односи на 
шифрирање по систему дијагностички сродних група и показатеље квалитета и 2 које 
се односе на примену Инструкције у вези са испоруком заштитне личне опреме. 

У моменту израде Извештаја од укупног броја контрола (25) израда записника, 
односно контрола није била окончана у 2 покренута поступка.   

 Укупан финансијски ефекат предложених мера у записницима о извршеним 
контролама износи 779.193,64 динара.  

 
3.15. Филијала за Зајечарски округ - Зајечар 
 
У периоду 01.01-30.06.2020. године по налогу/решењу за покретање поступка 

контроле директора Филијала за Зајечарски округ - Зајечар организовано је и 
спроведено 17 контрола, од чега се 4 контрола односи на наменско трошење 
средстава и исправност фактурисања, 12 на исправност спровођења уговора у делу 
који се односи на шифрирање по систему дијагностички сродних група и 1 која се 
односа на примену Инструкције у вези са испоруком заштитне личне опреме.  

У моменту израде Извештаја од укупног броја контрола (17) израда записника, 
односно контрола није била окончана у 4 покренута поступка.   

 У записницима о извршеним контролама није било финансијских ефеката 
предложених мера. 
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3.16. Филијала за Златиборски округ - Ужице 
 
У периоду 01.01-30.06.2020. године по налогу/решењу за покретање поступка 

контроле директора Филијала за Златиборски округ - Ужице организовано је и 
спроведено 7 контрола, од чега се 1 контрола односи на наменско трошење средстава  
и исправност фактурисања, 5 на исправност спровођења уговора у делу који се односи 
на шифрирање по систему дијагностички сродних група и показатеље квалитета и 1 
која се односи на остваривање права на здравствену заштиту у делу који се односи на 
обезбеђивање заштитне опреме и лекова који се користе у лечењу оболелих од 
инфекције covid - 19.  

 Укупан финансијски ефекат предложених мера у записницима о извршеним 
контролама износи 338.123,79 динара.  

 
3.17. Филијала за Моравички округ - Чачак 
 
У периоду 01.01-30.06.2020. године по налогу/решењу за покретање поступка 

контроле директора Филијала за Моравички округ - Чачак организовано је и 
спроведено 16 контрола, од чега се 4 контроле односе на наменско трошење 
средстава и исправност фактурисања, 11 на исправност спровођења уговора у делу 
који се односи на шифрирање по систему дијагностички сродних група и показатеље 
квалитета и 1 која се односи на примену Инструкције за личну заштитну опрему. 

 Укупан финансијски ефекат предложених мера у записницима о извршеним 
контролама износи 95.183,08 динара.  

 
3.18. Филијала за Рашки округ - Краљево 
 
У периоду 01.01-30.06.2020. године по налогу/решењу за покретање поступка 

контроле директора Филијала за Рашки округ - Краљево организовано је и спроведено 
7 контрола, од чега се 1 контрола односи на наменско трошење средстава и 
исправност фактурисања, 4 на исправност спровођења уговора у делу који се односи 
на шифрирање по систему дијагностички сродних група и 2 која се односи на примену 
Инструкције за личну заштитну опрему. 

У моменту израде Извештаја од укупног броја контрола (7) израда записника, 
односно контрола није била окончана у 1 покренутом поступку.   

 У записницима о извршеним контролама није било финансијских ефеката 
предложених мера. 

 
3.19. Филијала за Расински округ - Крушевац 
 
У периоду 01.01-30.06.2020. године по налогу/решењу за покретање поступка 

контроле директора Филијала за Расински округ - Крушевац организовано је и 
спроведено 6 контрола, од чега се 3 контроле односе на наменско трошење средстава 
и исправност фактурисања и 3 на исправност спровођења уговора у делу који се 
односи на шифрирање по систему дијагностички сродних група и показатеље 
квалитета.  

У моменту израде Извештаја од укупног броја контрола (6) израда записника, 
односно контрола није била окончана у 3 покренута поступка.   

 
Није било финансијског ефекта предложених мера у записницима о извршеним 

контролама. 
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3.20. Филијала за Нишавски округ - Ниш 
 
У периоду 01.01-30.06.2020. године по налогу/решењу за покретање поступка 

контроле директора Филијала за Нишавски округ - Ниш организовано је и спроведено 
27 контрола, од чега се 11 контрола односи на наменско трошење средстава и 
исправност фактурисања, 1 на остваривање права и 10 на исправност спровођења 
уговора у делу који се односи на шифрирање по систему дијагностички сродних група и 
показатеље квалитета и 5 које се односе на примену Инструкцији РФЗО у вези са 
испоруком заштитне личне опреме. 

У моменту израде Извештаја од укупног броја контрола (27) израда записника, 
односно контрола није била окончана у 1 покренутом поступку.   

Укупан финансијски ефекат предложених мера у записницима о извршеним 
контролама износи 644.256,57 динара.  

 
3.21. Филијала за Топлички округ - Прокупље 
 
У периоду 01.01-30.06.2020. године по налогу/решењу за покретање поступка 

контроле директора Филијала за Топлички округ - Прокупље организовано је и 
спроведено 15 контрола, од чега се 2 контрола односи на наменско трошење 
средстава и исправност фактурисања и 6 на исправност спровођења уговора у делу 
који се односи на шифрирање по систему дијагностички сродних група и показатеље 
квалитета и 7 које се односе на примену Инструкцији РФЗО у вези са испоруком 
заштитне личне опреме. 

Није било финансијског ефекта предложених мера у записницима о извршеним 
контролама. 

 
3.22. Филијала за Пиротски округ - Пирот 
 
У периоду 01.01-30.06.2020. године по налогу/решењу за покретање поступка 

контроле директора Филијала за Пиротски округ - Пирот организовано је и спроведено 
11 контрола, од чега се 6 контрола односи на наменско трошење средстава и 
исправност фактурисања и 5 на исправност спровођења уговора у делу који се односи 
на шифрирање по систему дијагностички сродних група и показатеље квалитета. 

Није било финансијског ефекта предложених мера у записницима о извршеним 
контролама. 

 
3.23. Филијала за Јабланички округ - Лесковац 
 
У периоду 01.01-30.06.2020. године по налогу/решењу за покретање поступка 

контроле директора Филијала за Јабланички округ - Лесковац организовано је и 
спроведено 13 контрола, од чега се 7 контрола односи на наменско трошење 
средстава и исправност фактурисања, 1 на остваривање права и 5 на исправност 
спровођења уговора у делу који се односи на шифрирање по систему дијагностички 
сродних група и показатеље квалитета. 

Укупан финансијски ефекат предложених мера у записницима о извршеним 
контролама износи 167.564,47 динара.  

 
3.24. Филијала за Пчињски округ - Врање 
 
У периоду 01.01-30.06.2020. године по налогу/решењу за покретање поступка 

контроле директора Филијала за Пчињски округ - Врање организовано је и спроведено 
18 контрола, од чега се 5 контрола односи на наменско трошење средстава и 
исправност фактурисања, 2 на остваривање права и 11 на исправност спровођења 
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уговора у делу који се односи на шифрирање по систему дијагностички сродних група и 
показатеље квалитета. 

У моменту израде Извештаја од укупног броја контрола (18) израда записника, 
односно контрола није била окончана у 6 покренутих поступака.   

Укупан финансијски ефекат предложених мера у записницима о извршеним 
контролама износи 128.929,02 динара.  

 
3.25. Филијала за Косовски округ - Грачаница 
 
У периоду 01.01-30.06.2020. године по налогу/решењу за покретање поступка 

контроле директора Филијала за Косовски округ - Грачаница организована је и 
спроведена 1 контрола, која се односи на наменско трошење средстава и исправност 
фактурисања, која није окончана до момента израде Извештаја. 

Није било финансијског ефекта предложених мера у записницима о извршеним 
контролама. 

 
3.26. Филијала за Косовско-Митровачки округ - Косовска Митровица 
 
У периоду 01.01-30.06.2020. године по налогу/решењу за покретање поступка 

контроле директора Филијала за Косовско-Митровачки округ - Косовска Митровица 
организоване су и спроведене 4 контроле, које се односе на наменско трошење 
средстава и исправност фактурисања. 

У моменту израде Извештаја од укупног броја контрола (4) израда записника, 
односно контрола није била окончана у 3 покренута поступка.   

 
Није било финансијског ефекта предложених мера у записницима о извршеним 

контролама. 
 

3.28. Филијала Косовско-Поморавски округ – Гњилане  
 
У пеиоду 01.01-30.06.2020. године нису организоване контроле извршавања  

закључених уговора. 
 
3.29. Филијала за округ Новог Пазара 
 
У периоду 01.01-30.06.2020. године по налогу/решењу за покретање поступка 

контроле директора Филијала за округ Новог Пазара организовано је и спроведено 9 
контрола, од чега се 4 контроле односе на наменско трошење средстава и исправност 
фактурисања и 5 на исправност спровођења уговора у делу који се односи на 
шифрирање по систему дијагностички сродних група и показатеље квалитета. 

Није било финансијског ефекта предложених мера у записницима о извршеним 
контролама. 
 

3.30. Филијала за град Београд 
 
У периоду 01.01-30.06.2020. године по налогу/решењу за покретање поступка 

контроле директора Филијала за град Београд организовано је и спроведено 37 
контрола, од чега се 14 контрола односи на наменско трошење средстава и 
исправност фактурисања, 19 на исправност спровођења уговора у делу који се односи 
на шифрирање по систему дијагностички сродних група и показатеље квалитета и 4 
које се односе на поступање по Инструкцији у вези са испоруком заштитне личне 
опреме. 

У моменту израде Извештаја од укупног броја контрола (37) израда записника, 
односно контрола није била окончана у 5 покренутих поступака.   
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Није било финансијског ефекта предложених мера у записницима о извршеним 

контролама. 

 
Напомена: Пресек стања података приказаних у Извештају урађен је на дан 

17.07.2020. године. 
 
У прилогу 7 дати су табеларни прегледи укупног броја контрола по записницима 

о извршеним контролама по организационим јединицама Републичког фонда за 
здравствено осигурање. 
                                          

 
II ПИТАЊА, ЖАЛБЕ И ПРИЈАВЕ О ПОВРЕДИ ПРАВА ИЗ ЗДРАВСТВЕНОГ  
ОСИГУРАЊА 

 
 
  Планом рада Сектора за контролу за 2020. годину предвиђено је поступање по 
примљеним пријавама, питањима и жалбама осигураних лица упућених Сектору за 
контролу преко контакт центра (СМС поруке, емаил, писаним путем/поштом, факсом).  
            Сектору за контролу-Одељењу за контролу остваривања права из здравственог 
осигурања у периоду од 01.01.2020. године до 30.06.2020. године обратила су се 63 
лицa (одређени број лица се обраћао и више пута), поводом питања, жалби и пријава у 
вези са остваривањем права из обавезног здравственог осигурања путем: 

➢ Мејл адресе (prijave.osiguranika@rfzo.rs) 
➢ СМС порука (064/8522-653) 
➢ Писаним путем (поштом) 
➢ Представке које су упућене Републичком фонду и прослеђене Сектору за 

контролу на даље поступање. 
 
          Од укупног броја лица која су се обратила, 32 лицa су упутила мејл, а 31 лице је 
упутило СМС поруку. 

Већи део разлога обраћања осигураних лица је у надлежности Републичког 
фонда, док се остале жалбе односе на понашање и поступање запослених у 
здравствeним установама што је у надлежности директора здравствених установа и 
Здравствене инспекције Министарства здравља.  
            

 

  * 

          *      * 

 
На основу утврђеног чињеничног стања у поступцима контроле, односно кроз 

примену подзаконских аката и инструкција код давалаца здравствених услуга, Сектор 
за контролу је поднео иницијативе надлежним организационим јединицама 
Републичког фонда за измену подзаконским аката и инструкција како би се унапредио 
систем здравственог осигурања.  

У сарадњи са Сектором за развој  информационе технологије Сектор за 
контролу је спроводио активности у циљу израде Апликације за вођење евиденције о 
спроведеним контролама извршавања закључених уговора поводом остваривања 
права на здравствену заштиту код давалаца здравствених услуга. 

Сектор за контролу је у извештајном периоду поступао по захтевима виших 
јавних тужилаштава и Министарства унутрашњих послова. 
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Израдили: 
Слободанка Стаменковић _____________ 
Снежана Прокић _____________________ 
Кристина Закић ______________________ 
Дамир Сејдиновић ___________________ 
Мирослава Крстић___________________ 
Љиљана Радуловић __________________ 
 
 
Контролисала: 
Ивана Радовић ______________________ 

 
                          ДИРЕКТОР СЕКТОРА 
 

                              Маријана Мићић 


