
 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
О РАДУ СЕКТОРА ЗА КОНТРОЛУ У ПЕРИОДУ 01.01-31.03.2019. ГОДИНЕ 

 
I КОНТРОЛA СРОВОЂЕЊА ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА  

 
              У циљу обезбеђивања законитог и наменског коришћења финансијских средстава 
обавезног здравственог осигурања пренетих даваоцима здравствених услуга за остваривања 
законом утврђених права осигураних лица, Републички фонд за здравствено осигурање 
организује и спроводи контролу закључених уговора са даваоцима здравствених услуга. 
Контрола закључених уговора са даваоцима здравствених услуга спроводи се у складу са 
годишњим Планом рада за 2019. годину, али 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 
(економске, правне, медицинске и фармацеутске струке). Контрола уговорних обавеза се 
организује у Дирекцији Републичког фонда - Сектору за контролу, Покрајинском фонду и 
филијала, а у складу са Законом о здравственом осигурању и Правилником о контроли 
спровођења закључених уговора са даваоцима здравствених услуга. Наведена контрола 
обухвата: 

- контролу правилности извршавања закључених уговора између   Републичког фонда, 
односно филијала и давалаца здравствених услуга, 

- контролу законитог и наменског коришћења финансијских средстава обавезног 
здравственог осигурања пренетих даваоцима здравствених услуга за остваривање Законом 
утврђених права осигураних лица и 

- контролу личних података који се односе на здравствено осигурање осигураних лица 
који се воде у медицинској документацији осигураног лица у складу са Законом. 

У периоду 01.01.-31.03.2019. године извршено је укупно 116 контрола уговорних обавеза 
у здравственим установама са којима Републички фонд за здравствено осигурање има 
закључен уговор. Укупан финансијски ефекат утврђених неправилности у поступцима контроле 
износи 11.015.643,54 динара, и то у : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 

 
40 контролa наменског трошења средстава и 

исправности фактурисања  

Укупан финансијски ефекат 9.218.133,18 динара 

 
17 контролa oстваривања права  

Укупан финансијски ефекат 1.628.857,05 динара 

49 контрола исправности спровођења уговора о 
пружању и финансирању здравствене заштите из 
обавезног здравственог осигурања, у делу који се 

односи на извештавање по ДСГ  
 

 
 

 
10 контролa правилности спровођења уговора 

Укупан финансијски ефекат 168.653,31 динар 

 
 
 
 
 
 

116 
контрола 

спровођења 
закључених уговора 
Укупан финансијски 

ефекат  

11.015.643,54 динара 


