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И З В Е Ш Т А Ј 
О РАДУ СЕКТОРА ЗА КОНТРОЛУ  

У ПЕРИОДУ 01.01-31.12.2020. ГОДИНЕ 
 
 

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 227 надзорника осигурања, и то: 
95 надзорникa осигурања медицинске и стоматолошке струке, 95 надзорника 
осигурања економске струке, 32 надзорника осигурања правне струке и 5 надзорника 
осигурања фармацеутске струке. 
 Законом о здравственом осигурању је прописано да се у поступку контроле 
спровођења закључених уговора примењују одредбе закона којим је уређен општи 
управни поступак, уколико законом није другачије одређено. Одредбама Закона је 
прописано да директор филијале, по службеној дужности, доноси решење на основу 
записника о извршеној контроли, на које контролисани субјект може изјавити жалбу. У 
складу са чланом 211. Закона о здравственом осигурању о жалби на решење 
директора филијале решава директор Републичког фонда. Сектору за контролу, од 
марта 2020. године, обавља послове који се односе на спровођење другостепеног 
поступка по жалби контролисаног субјекта.   

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

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

здравственог осигурања. 
 
У марту 2020. године Влада Републике Србије донела је Одлуку којом је 

проглашена болест COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу чије је 
спречавање и сузбијање од интереса за Републику Србију. 

У вези напред наведеног, Сектор за контролу је у оквиру своје надлежности, 
Покрајинском фонду и филијалама Републичког фонда доставио обавештење да је 
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организовање и спровођење контрола извршавања закључених уговора поводом 
остваривања права на здравствену заштиту код давалаца здравствених услуга 
одложено. Дата је напомена да је потребно да Покрајински фонд и филијале 
Републичког фонда, у оквиру своје надлежности, у наредном периоду, организују 
контроле у просторијама Републичког фонда, у смислу праћења података које су 
здравствене установе у обавези да достављају Републичком фонду. 

 
Након укидања ванредног стања на територији Републике Србије, контроле 

спровођења закључених уговора поводом остваривања права на здравствену заштиту 
су организоване и спроведене уз уважавање тренутне епидемиолошке ситуације у 
Републици Србији и претежно електронским путем, а у складу са законским и 
подзаконсим актима. 

 
Правилником о допуни Правилника о уговарању здравствене заштите из 

обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2020. годину, 
који је ступио на снагу 24.10.2020. године, између осталог, прописано је да се 
здравственој установи, са којом је за 2020. годину уговорен варијабилни део накнаде, 
обезбеђују средства, на месечном нивоу, за трећи и четврти квартал 2020. године, у 
висини 1/12 варијабилног дела накнаде. Филијале Републичког фонда су, у складу са 
наведеним, прилагодиле организовање и спровођење контроле исправности 
спровођења уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног 
здравственог осигурања, у делу који се односи на исправност шифрирања по ДСГ и 
контроле показатеља квалитета. 

 
У периоду 01.01-31.12.2020. године организовано је и извршено укупно 1.293 

контрола спровођења закључених уговора. Укупан финансијски ефекат предложених 
мера за утврђене неправилности у записницима о извршеним контролама износи 
62.214.170,78 динара.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

            У периоду 01.01-31.12.2020. године од укупног броја контрола, по налогу 
Дирекције Републичког фонда организоване су и спроведене 165 контроле, по налогу 
Покрајинског фонда 29 контролa, а по налогу филијала 1.099 контрола.  

Сектор за контролу је спровео укупно 14 другостепених поступака по жалбама 
контролисаних субјеката, при чему је 1 поступак спроведен као спојени поступак за 
укупно 3 жалбе контролисаног субјекта, сходно члану 95. ЗУП-а, због чињенице да су 

 
 559 контрола наменског трошења 

средстава и исправности фактурисања  

108 контрола законитог oстваривања 
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и контроле показатеља квалитета  
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се заснивале на истом, односно сличном чињеничном и правном основу. У току је 
укупно 7 поступака по жалбама које су запримљене у 2020. години. 

У вези са применом Инструкције за ефикасније управљање системом 
финансирања здравствене заштите и контроле трошкова лечења осигураних лица 
Републичког фонда (у даљем тексту: Инструкција), Републички фонд је организовао и 
спровео контроле: 

- исправности спровођења уговора у делу који се односи на пружање 
лабораторијских услуга; 

- наменског коришћења средстава обавезног здравственог осигурања за 
санитетски и медицински потрошни материјал по преносу средстава здравственој 
установи и др. 
 У извештајном периоду, уважавајући епидемиолошку ситуацију у Републици 
Србији, Сектор за контролу је израдио информације о извршеним контролама 
извршавања закључених уговора по појединим предметима контроле, као и 
информације по извршеним анализама од стране филијала и Сектора за контролу, а у 
циљу упознавања, уједначавања и координације рада надзорника осигурања. 
Израђене су следеће информације: 

- Информација о контроли наменског коришћења средстава по преносу за санитетски 
и медицински потрошни материјал по преносу средстава од 26.12.2019. години; 

- Информација о контроли исправности фактурисања лабораторијског материјала по 
фактури за месец новембар 2019. године; 

- Информација о извршеној контроли исправности спровођења Инструкције за 
ефикасније управљање системом финансирања здравствене заштите и контроле 
трошкова лечења осигураних лица Републичког фонда, у делу који се односи на 
утрошени лабораторијски материјал за децембар 2019. године и стање залиха 
лабораторијског материјала на дан 31.12.2019. године и 31.01.2020. године; 

- Информација о спроведеним контролама остваривања права на                                 
Methotrexat и  Fraxiparine; 

- Информација о извршеној контроли остваривања права на контролне 
специјалистичке прегледе  у устанома секундарног и терцијарног нивоа здравствене 
заштите; 

- Информација о извршеној контроли наменског коришћења средстава за санитетски 
и медицински потрошни материјал по последњем преносу средстава од 
13.02.2020.године; 

- I  Информација о  контролама наменског коришћења финансијских средстава 
обавезног здравственог осигурања за плате, по преносу средстава од 16.06.2020. 
године; 

-  II  Информација о  контролама наменског коришћења финансијских средстава 
обавезног здравственог осигурања за плате, по преносу средстава  од 16.06.2020. 
године; 

- III  Информација о  контролама наменског коришћења финансијских средстава 
обавезног здравственог осигурања за плате, по преносу средстава  од 16.06.2020. 
године; 

- Информација о провери исправности поступања апотека ван плана мреже  у складу 
са закључком Владе Републике Србије;   

- Информација о извршеној анализи броја новопримљених запослених у односу на 
важећи кадровски план на основу Наредбе Министарства здравља о пријему у радни 
однос на неодређено време здравствених радника (доктора медицине и медицинских 
сестара – техничара) по хитном поступку  за здравствене установе са подручја шест 
филијала;  

- Информација о извршеним контролама спровођења уговора о испоруци 
медицинско-техничких помагала осигураним лицима Републичког фонда за 
здравствено осигурање; 
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-  I Информација о контроли наменског коришћења финансијских средстава 
обавезног здравственог осигурања за плате по преносу средстава за плате за други 
део августа 2020.  године. 

 
Контроле су рађене у складу са годишњим Планом рада за 2020. годину, 

организоване су и спроведене уз уважавање тренутне епидемиолошке ситуације у 
Републици Србији, али и са предметима контроле који су проистекли из мера донетих 
од стране Владе Републике Србије. 

 
  У извештајном периоду организоване су и спроведене контроле спровођења 
закључених уговора поводом остваривања права на здравствену заштиту по захтеву 
других државних органа, односно по захтеву Министарства унутрашњих послова, 
пријава, представки, као и по захтевима достављеним од других организационих 
јединица Републичког фонда. 

 
1. Контроле организоване и спроведене по налогу Дирекције 
 

У периоду 01.01-31.12.2020. године по налогу/решењу  Дирекције Републичког 
фонда организовано је и спроведено 165 контрола, које су извршене од стране 
надзорника осигурања Сектора за контролу, Покрајинског фонда и филијала. Од 
укупног броја контрола, 29 контрола односи се на наменско трошење средстава и 
исправност фактурисања, 21 контрола односи се на законито oстваривање права 
осигураних лица из обавезног здравственог осигурања, 115 контрола односи се на 
исправност спровођења уговора у делу који се односи на исправност шифрирања по 
ДСГ и контроле показатеља квалитета.  

У прилогу 1 даје се табела налога/решења донетих од стране Дирекције 
Републичког фонда.  

У прилогу 2 даје се табеларни преглед записника о извршеним контролама по 
налозима/решењима донетим од стране Дирекције Републичког фонда. До момента 
израде Извештаја није била окончана израда 1 записника о извршеној контроли. 

У извештајном периоду Дирекција је спровела 49 поступака контроле, који су 
обухватили контроле по налогу/решењу в.д. директора Републичког фонда за 
здравствено осигурање и директора Сектора за контролу. 

 
 

2. Контроле организоване и спроведене по налогу Покрајинског фонда  
 
  У периоду 01.01-31.12.2020. године по налогу/решењу за покретање поступка 
контроле директора Покрајинског фонда организоване су и спроведене 29 контроле, од 
чега се 12 контроле односе на наменско трошење средстава и исправност 
фактурисања, 1 контрола односи се на законито oстваривање права осигураних лица 
из обавезног здравственог осигурања и 16 контрола односи се наисправност 
спровођења уговора у делу који се односи на исправност шифрирања по ДСГ и 
контроле показатеља квалитета.        
  У прилогу 3 даје се табеларни преглед организованих и спроведених контрола 
по налогу/решењу директора Покрајинског фонда. 

У извештајном периоду Покрајински фонд је спровео 13 поступака контроле, који 
су обухватили контроле по налогу/решењу в.д. директора Републичког фонда за 
здравствено осигурање, директора Сектора за контролу, односно директора 
Покрајинског фонда. 
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3. Контроле организоване и спроведене по налогу филијала  
 
  У периоду 01.01-31.12.2020. године по налогу/решењу филијала организоване 
су и спроведене 1.099 контрола, од чега се 518 контрола односи на наменско трошење 
средстава и исправност фактурисања, 86 односи се на законито oстваривање права 
осигураних лица из обавезног здравственог осигурања, 495 на исправност спровођења 
уговора у делу који се односи на исправност шифрирања по ДСГ и контроле 
показатеља квалитета.        
  До момента израде Извештаја од укупног броја контрола (1.099) израда 
записника, односно контрола није била окончана у 12 покренутих поступака.  

 
У прилогу 4 даје се табеларни преглед организованих и спроведених контрола 

по налогу/решењу директора филијала Републичког фонда. 
 
У наставку Извештаја даје се преглед организованих и спроведених контрола за 

сваку филијалу. 
 

3.1. Филијала за Севернобачки округ – Суботица 
 

  У периоду 01.01-31.12.2020. године по налогу/решењу за покретање поступка 
контроле директора Филијала за Севернобачки округ - Суботица организовано је и 
спроведено 27 контрола, од чега се 10 контрола односи на наменско трошење 
средстава и исправност фактурисања, 6 контрола односи на законито oстваривање 
права осигураних лица из обавезног здравственог осигурања и 11 контрола односи на 
исправност спровођења уговора у делу који се односи на исправност шифрирања по 
ДСГ и контроле показатеља квалитета.        

У извештајном периоду Филијала за Севернобачки округ – Суботица је спровела 
16 поступака контроле, који су обухватили контроле по налогу/решењу в.д. директора 
Републичког фонда за здравствено осигурање, директора Сектора за контролу, 
односно директора Филијале. 

 
3.2. Филијала за Средњобанатски округ – Зрењанин 
 

  У периоду 01.01-31.12.2020. године по налогу/решењу за покретање поступка 
контроле директора Филијала за Средњобанатски округ – Зрењанин организовано је и 
спроведено 28 контрола, од чега се 18 контрола односи на наменско трошење 
средстава и исправност фактурисања и 10 контрола односи на исправност спровођења 
уговора у делу који се односи на исправност шифрирања по ДСГ и контроле 
показатеља квалитета.        

У извештајном периоду Филијала за Средњобанатски округ – Зрењанин је 
спровела 18 поступака контроле, који су обухватили контроле по налогу/решењу в.д. 
директора Републичког фонда за здравствено осигурање, директора Сектора за 
контролу, односно директора Филијале. 

 
3.3. Филијала за Севернобанатски округ - Кикинда 
 

  У периоду 01.01-31.12.2020. године по налогу/решењу за покретање поступка 
контроле директора Филијала за Севернобанатски округ - Кикинда организовано је и 
спроведено 45 контрола, од чега се 20 контрола односи на наменско трошење 
средстава и исправност фактурисања, 3 контроле односе на законито oстваривање 
права осигураних лица из обавезног здравственог осигурања и 22 контроле односе на 
исправност спровођења уговора у делу који се односи  на исправност шифрирања по 
ДСГ и контроле показатеља квалитета.        
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До момента израде Извештаја, од укупног броја контрола израда записника није 
била окончана у 2 покренута поступка. 

У извештајном периоду Филијала за Севернобанатски округ - Кикинда је 
спровела 21 поступак контроле, који је обухватио контроле по налогу/решењу в.д. 
директора Републичког фонда за здравствено осигурање, директора Сектора за 
контролу, односно директора Филијале. 

 
3.4. Филијала за Јужнобанатски округ - Панчево 
 
У периоду 01.01-31.12.2020. године по налогу/решењу за покретање поступка 

контроле директора Филијала за Јужнобанатски округ - Панчево организовано је и 
спроведено 26 контрола, од чега се 22 контроле односе на наменско трошење 
средстава и исправност фактурисања и 4 контроле односе на законито oстваривање 
права осигураних лица из обавезног здравственог осигурања.  

У извештајном периоду Филијала за Јужнобанатски округ - Панчево је спровела 
24 поступка контроле, који су обухватили контроле по налогу/решењу в.д. директора 
в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање, директора Сектора за 
контролу, односно директора Филијале. 

 
3.5. Филијала за Западнобачки округ - Сомбор 
 

  У периоду 01.01-31.12.2020. године по налогу/решењу за покретање поступка 
контроле директора Филијала за Западнобачки округ - Сомбор организоване су и 
спроведене 23 контроле, од чега се 12 контрола односи на наменско трошење 
средстава и исправност фактурисања, 1 контрола односи на законито oстваривање 
права осигураних лица из обавезног здравственог осигурања и 10 контрола односи на 
исправност спровођења уговора у делу који се односи на  исправност шифрирања по 
ДСГ и контроле показатеља квалитета.        

У извештајном периоду Филијала за Западнобачки округ - Сомбор је спровела 
13 поступака контроле, који су обухватили контроле по налогу/решењу в.д. директора 
Републичког фонда за здравствено осигурање, директора Сектора за контролу, 
односно директора Филијале. 

 
 
3.6. Филијала за Јужнобачки округ - Нови Сад 
 

  У периоду 01.01-31.12.2020. године по налогу/решењу за покретање поступка 
контроле директора Филијала за Јужнобачки округ - Нови Сад организовано је и 
спроведено 77 контрола, од чега се 36 контрола односи на наменско трошење 
средстава и исправност фактурисања, 18 контрола односи на законито oстваривање 
права осигураних лица из обавезног здравственог осигурања и 23 контроле односе на 
исправност спровођења уговора у делу који се односи на  исправност шифрирања по 
ДСГ и контроле показатеља квалитета.        

У извештајном периоду Филијала за Јужнобачки округ - Нови Сад је спровела 54 
поступка контроле, који су обухватили контроле по налогу/решењу в.д. директора 
Републичког фонда за здравствено осигурање, директора Сектора за контролу, 
односно директора Филијале. 

 
3.7. Филијала за Сремски округ - Сремска Митровица 
 

  У периоду 01.01-31.12.2020. године по налогу/решењу за покретање поступка 
контроле директора Филијала за Сремски округ - Сремска Митровица организовано је и 
спроведено 29 контрола, од чега се 18 контрола односи на наменско трошење 
средстава и исправност фактурисања и 11 контрола односи на исправност спровођења 
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уговора у делу који се односи на исправност шифрирања по ДСГ и контроле 
показатеља квалитета.        

У извештајном периоду Филијала за Сремски округ - Сремска Митровица је 
спровела 18 поступака контроле, који су обухватили контроле по налогу/решењу в.д. 
директора Републичког фонда за здравствено осигурање, директора Сектора за 
контролу, односно директора Филијале. 

 
 
3.8. Филијала за Мачвански округ - Шабац 
 

  У периоду 01.01-31.12.2019. године по налогу/решењу за покретање поступка 
контроле директора Филијала за Мачвански округ - Шабац организоване су и 
спроведене 52 контроле, од чега се 25 контрола односи на наменско трошење 
средстава и исправност фактурисања, 1 контрола односи на законито oстваривање 
права осигураних лица из обавезног здравственог осигурања и 26 контрола односи на 
исправност спровођења уговора у делу који се односи  на исправност шифрирања по 
ДСГ и контроле показатеља квалитета.        

У извештајном периоду Филијала за Мачвански округ - Шабац је спровела 23 
поступка контроле, који су обухватили контроле по налогу/решењу в.д. директора 
Републичког фонда за здравствено осигурање, директора Сектора за контролу, 
односно директора Филијале. 

 
3.9. Филијала за Колубарски округ - Ваљево 
 

  У периоду 01.01-31.12.2020. године по налогу/решењу за покретање поступка 
контроле директора Филијала за Колубарски округ - Ваљево организовано је и 
спроведено 28 контрола, од чега се 17 контрола односи на наменско трошење 
средстава и исправност фактурисања, 1 контрола односи на законито oстваривање 
права осигураних лица из обавезног здравственог осигурања и 10 контрола односи на 
исправност спровођења уговора у делу који се односи  на исправност шифрирања по 
ДСГ и контроле показатеља квалитета.        

 До момента израде Извештаја, од укупног броја контрола израда записника није 
била окончана у 1 покренутом поступку. 

У извештајном периоду Филијала за Колубарски округ - Ваљево је спровела 17 
поступака контроле, који су обухватили контроле по налогу/решењу в.д. директора 
Републичког фонда за здравствено осигурање, директора Сектора за контролу, 
односно директора Филијале. 

 
 3.10. Филијала за Подунавски округ - Смедерево 
 

  У периоду 01.01-31.12.2020. године по налогу/решењу за покретање поступка 
контроле директора Филијала за Подунавски округ - Смедерево организоване су и 
спроведене 32 контроле, од чега се 13 контрола односи на наменско трошење 
средстава и исправност фактурисања, 1 контрола односи на законито oстваривање 
права осигураних лица из обавезног здравственог осигурања и 18 контрола односи на 
исправност спровођења уговора у делу који се односи на  исправност шифрирања по 
ДСГ и контроле показатеља квалитета.        

У извештајном периоду Филијала за Подунавски округ - Смедерево је спровела 
14 поступака контроле, који су обухватили контроле по налогу/решењу в.д. директора 
Републичког фонда за здравствено осигурање, директора Сектора за контролу, 
односно директора Филијале. 
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3.11. Филијала за Браничевски округ - Пожаревац 
 

  У периоду 01.01-31.12.2020. године по налогу/решењу за покретање поступка 
контроле директора Филијала за Браничевски округ - Пожаревац организовано је и 
спроведено 49 контрола, од чега се 24 контроле односе на наменско трошење 
средстава и исправност фактурисања и 25 контрола односи на исправност спровођења 
уговора у делу који се односи на  исправност шифрирања по ДСГ и контроле 
показатеља квалитета.        

У извештајном периоду Филијала за Браничевски округ - Пожаревац је спровела 
24 поступка контроле, који су обухватили контроле по налогу/решењу директора 
Филијале, директора Сектора за контролу, односно в.д. директора Републичког фонда 
за здравствено осигурање. 

 
3.12. Филијала за Шумадијски округ - Крагујевац 
 

  У периоду 01.01-31.12.2020. године по налогу/решењу за покретање поступка 
контроле директора Филијала за Шумадијски округ - Крагујевац организовано је и 
спроведено 53 контроле, од чега се 28 контрола односи на наменско трошење 
средстава и исправност фактурисања, 5 контрола односи на законито oстваривање 
права осигураних лица из обавезног здравственог осигурања и 20 контрола односи на 
исправност спровођења уговора у делу који се односи  на исправност шифрирања по 
ДСГ и контроле показатеља квалитета.        

У извештајном периоду Филијала за Шумадијски округ - Крагујевац је спровела 
33 поступка контроле, који су обухватили контроле по налогу/решењу директора 
Филијале, директора Сектора за контролу, односно в.д. директора Републичког фонда 
за здравствено осигурање. 

 
3.13. Филијала за Поморавски округ - Јагодина 
 

  У периоду 01.01-31.12.2020. године по налогу/решењу за покретање поступка 
контроле директора Филијала за Поморавски округ - Јагодина организоване су и 
спроведене 53 контроле, од чега се 21 контрола односи на наменско трошење 
средстава и исправност фактурисања, 1 контрола односи на законито oстваривање 
права осигураних лица из обавезног здравственог осигурања и 31 контрола односи на 
исправност спровођења уговора у делу који се односи  на исправност шифрирања по 
ДСГ и контроле показатеља квалитета.         

У извештајном периоду Филијала за Поморавски округ - Јагодина је спровела 22 
поступка контроле, који су обухватили контроле по налогу/решењу директора Филијале, 
директора Сектора за контролу, односно в.д. директора Републичког фонда за 
здравствено осигурање. 

 
3.14. Филијала за Борски округ - Бор 
 

  У периоду 01.01-31.12.2020. године по налогу/решењу за покретање поступка 
контроле директора Филијала за Борски округ - Бор организовано је и спроведено 53 
контроле, од чега се 13 контрола односи на наменско трошење средстава и 
исправност фактурисања, 3 контроле односе на законито oстваривање права 
осигураних лица из обавезног здравственог осигурања и 37 контрола односи на 
исправност спровођења уговора у делу који се односи на исправност шифрирања по 
ДСГ и контроле показатеља квалитета.        

До момента израде Извештаја, од укупног броја контрола израда записника није 
била окончана у 3 покренута поступка. 

У извештајном периоду Филијала за Борски округ - Бор је спровела 13 поступака 
контроле, који су обухватили контроле по налогу/решењу директора Филијале, 
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директора Сектора за контролу, односно в.д. директора Републичког фонда за 
здравствено осигурање. 

 
3.15. Филијала за Зајечарски округ - Зајечар 
 

  У периоду 01.01-31.12.2020. године по налогу/решењу за покретање поступка 
контроле директора Филијала за Зајечарски округ - Зајечар организоване су и 
спроведене 34 контроле, од чега се 9 контрола односи на наменско трошење 
средстава и исправност фактурисања, 2 контроле односе на законито oстваривање 
права осигураних лица из обавезног здравственог осигурања и 23 контроле односе на 
исправност спровођења уговора у делу који се односи на исправност шифрирања по 
ДСГ и контроле показатеља квалитета.        

У извештајном периоду Филијала за Зајечарски округ - Зајечар је спровела 10 
поступака контроле, који су обухватили контроле по налогу/решењу директора 
Филијале, директора Сектора за контролу, односно в.д. директора Републичког фонда 
за здравствено осигурање. 

 
3.16. Филијала за Златиборски округ - Ужице 
 

  У периоду 01.01-31.12.2020. године по налогу/решењу за покретање поступка 
контроле директора Филијала за Златиборски округ - Ужице организовано је и 
спроведено 16 контрола, од чега се 4 контроле односе на наменско трошење 
средстава и исправност фактурисања, 1 контрола односи на законито oстваривање 
права осигураних лица из обавезног здравственог осигурања и 11 контрола односи на 
исправност спровођења уговора у делу који се односи на исправност шифрирања по 
ДСГ и контроле показатеља квалитета.        

У извештајном периоду Филијала за Златиборски округ - Ужице је спровела 5 
поступака контроле, који су обухватили контроле по налогу/решењу директора 
Филијале, директора Сектора за контролу, односно в.д. директора Републичког фонда 
за здравствено осигурање. 

 
3.17. Филијала за Моравички округ - Чачак 
 

  У периоду 01.01-31.12.2020. године по налогу/решењу за покретање поступка 
контроле директора Филијала за Моравички округ - Чачак организоване су и 
спроведене 43 контроле, од чега се 15 контрола односи на наменско трошење 
средстава и исправност фактурисања, 1 контрола односи на законито oстваривање 
права осигураних лица из обавезног здравственог осигурања и 27 контрола односи на 
исправност спровођења уговора у делу који се односи на  исправност шифрирања по 
ДСГ и контроле показатеља квалитета.        

У извештајном периоду Филијала за Моравички округ - Чачак је спровела 16 
поступака контроле, који су обухватили контроле по налогу/решењу директора 
Филијале, директора Сектора за контролу, односно в.д. директора Републичког фонда 
за здравствено осигурање. 

 
3.18. Филијала за Рашки округ - Краљево 
 

  У периоду 01.01-31.12.2020. године по налогу/решењу за покретање поступка 
контроле директора Филијала за Рашки округ - Краљево организовано је и спроведено 
20 контрола, од чега се 9 контрола односи на наменско трошење средстава и 
исправност фактурисања, 2 контроле односе на законито oстваривање права 
осигураних лица из обавезног здравственог осигурања и 9 контрола односи на 
исправност спровођења уговора у делу који се односи на  исправност шифрирања по 
ДСГ и контроле показатеља квалитета.        
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У извештајном периоду Филијала за Рашки округ - Краљево је спровела 11 
поступака контроле, који су обухватили контроле по налогу/решењу директора 
Филијале, директора Сектора за контролу, односно в.д. директора Републичког фонда 
за здравствено осигурање. 
 

 
3.19. Филијала за Расински округ - Крушевац 
 

  У периоду 01.01-31.12.2020. године по налогу/решењу за покретање поступка 
контроле директора Филијала за Расински округ - Крушевац организоване су и 
спроведене 23 контроле, од чега се 14 контрола односи на наменско трошење 
средстава и исправност фактурисања и 9 контрола односи на исправност спровођења 
уговора у делу који се односи на  исправност шифрирања по ДСГ и контроле 
показатеља квалитета.        

У извештајном периоду Филијала за Расински округ - Крушевац је спровела 14 
поступака контроле, који су обухватили контроле по налогу/решењу директора 
Филијале, директора Сектора за контролу, односно в.д. директора Републичког фонда 
за здравствено осигурање. 

 
3.20. Филијала за Нишавски округ - Ниш 
 

  У периоду 01.01-31.12.2020. године по налогу/решењу за покретање поступка 
контроле директора Филијала за Нишавски округ - Ниш организовано је и спроведено 
77 контрола, од чега се 42 контроле односе на наменско трошење средстава и 
исправност фактурисања, 14 контрола односи на законито oстваривање права 
осигураних лица из обавезног здравственог осигурања и 21 контрола односи на 
исправност спровођења уговора у делу који се односи на исправност шифрирања по 
ДСГ и контроле показатеља квалитета.        

До момента израде Извештаја, од укупног броја контрола израда записника није 
била окончана у 3 покренута поступка. 

У извештајном периоду Филијала за Нишавски округ - Ниш је спровела 50 
поступака контроле, који су обухватили контроле по налогу/решењу директора 
Филијале, директора Сектора за контролу, односно в.д. директора Републичког фонда 
за здравствено осигурање. 

 
3.21. Филијала за Топлички округ - Прокупље 
 

  У периоду 01.01-31.12.2020. године по налогу/решењу за покретање поступка 
контроле директора Филијала за Топлички округ - Прокупље организовано је и 
спроведено 30 контрола, од чега се 11 контрола односи на наменско трошење 
средстава и исправност фактурисања, 7 контрола односи на законито oстваривање 
права осигураних лица из обавезног здравственог осигурања и 12 контрола односи на 
исправност спровођења уговора у делу који се односи на исправност шифрирања по 
ДСГ и контроле показатеља квалитета.        

У извештајном периоду Филијала за Топлички округ - Прокупље је спровела 18 
поступака контроле, који су обухватили контроле по налогу/решењу директора 
Филијале, директора Сектора за контролу, односно в.д. директора Републичког фонда 
за здравствено осигурање. 

 
3.22. Филијала за Пиротски округ - Пирот 
 

  У периоду 01.01-31.12.2020. године по налогу/решењу за покретање поступка 
контроле директора Филијала за Пиротски округ - Пирот организована је и спроведена 
31 контрола, од чега се 16 контрола односи на наменско трошење средстава и 
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исправност фактурисања и 15 контрола односи на исправност спровођења уговора у 
делу који се односи на исправност шифрирања по ДСГ и контроле показатеља 
квалитета.        

У извештајном периоду Филијала за Пиротски округ - Пирот је спровела 16 
поступака контроле, који су обухватили контроле по налогу/решењу директора 
Филијале, директора Сектора за контролу, односно в.д. директора Републичког фонда 
за здравствено осигурање. 

 
3.23. Филијала за Јабланички округ - Лесковац 
 

  У периоду 01.01-31.12.2020. године по налогу/решењу за покретање поступка 
контроле директора Филијала за Јабланички округ - Лесковац организовано је и 
спроведено 28 контрола, од чега се 15 контрола односи на наменско трошење 
средстава и исправност фактурисања, 2 контроле односе на законито oстваривање 
права осигураних лица из обавезног здравственог осигурања и 11 контрола односи на 
исправност спровођења уговора у делу који се односи  на исправност шифрирања по 
ДСГ и контроле показатеља квалитета.        

У извештајном периоду Филијала за Јабланички округ - Лесковац је спровела 17 
поступака контроле, који су обухватили контроле по налогу/решењу директора 
Филијале, директора Сектора за контролу, односно в.д. директора Републичког фонда 
за здравствено осигурање. 

 
3.24. Филијала за Пчињски округ - Врање 
 

  У периоду 01.01-31.12.2020. године по налогу/решењу за покретање поступка 
контроле директора Филијала за Пчињски округ - Врање организоване су и спроведене 
44 контроле, од чега се 18 контрола односи на наменско трошење средстава и 
исправност фактурисања, 3 контроле односе на законито oстваривање права 
осигураних лица из обавезног здравственог осигурања и 23 контроле односе на 
исправност спровођења уговора у делу који се односи на исправност шифрирања по 
ДСГ и контроле показатеља квалитета.        

До момента израде Извештаја, од укупног броја контрола израда записника није 
била окончана у 2 покренута поступка. 

У извештајном периоду Филијала за Пчињски округ - Врање је спровела 19 
поступака контроле, који су обухватили контроле по налогу/решењу директора 
Филијале, директора Сектора за контролу, односно в.д. директора Републичког фонда 
за здравствено осигурање. 

 
3.25. Филијала за Косовски округ - Грачаница 
 
У периоду 01.01-31.12.2020. године по налогу/решењу за покретање поступка 

контроле директора Филијала за Косовски округ - Грачаница организована је и 
спроведена 20 контрола, која се односи на наменско трошење средстава и исправност 
фактурисања.  

У извештајном периоду Филијала за Косовски округ - Грачаница је спровела 20 
поступака контроле, који су обухватили контроле по налогу/решењу директора 
Филијале, директора Сектора за контролу, односно в.д. директора Републичког фонда 
за здравствено осигурање. 
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3.26. Филијала за Косовско-Митровачки округ - Косовска Митровица 
 
У периоду 01.01-31.12.2020. године по налогу/решењу за покретање поступка 

контроле директора Филијала за Косовско-Митровачки округ - Косовска Митровица 
организовано је и спроведено 9 контрола, које се односе на наменско трошење 
средстава и исправност фактурисања. 

У извештајном периоду Филијала за Косовско-Митровачки округ - Косовска 
Митровица је спровела 9 поступака контроле, који су обухватили контроле по 
налогу/решењу директора Филијале, директора Сектора за контролу, односно в.д. 
директора Републичког фонда за здравствено осигурање. 
 

3.28. Филијала Косовско-Поморавски округ – Гњилане  
 
У 2020. години нису организоване  контроле извршавања  закључених уговора. 
 
3.29. Филијала  Нови Пазар 
 

  У периоду 01.01-31.12.2020. године по налогу/решењу за покретање поступка 
контроле директора Филијала за округ Новог Пазара организоване су и спроведене 22 
контроле, од чега се 8 контрола односи на наменско трошење средстава и исправност 
фактурисања и 14 контрола односи на исправност спровођења уговора у делу који се 
односи на  исправност шифрирања по ДСГ и контроле показатеља квалитета.        

У извештајном периоду Филијала за округ Новог Пазара је спровела 8 поступака 
контроле, који су обухватили контроле по налогу/решењу директора Филијале, 
директора Сектора за контролу, односно в.д. директора Републичког фонда за 
здравствено осигурање. 
 

3.30. Филијала за град Београд 
 

  У периоду 01.01-31.12.2020. године по налогу/решењу за покретање поступка 
контроле директора Филијала за град Београд организовано је и спроведено 127 
контрола, од чега се 51 контрола односи на наменско трошење средстава и 
исправност фактурисања, 10 контрола односи на законито oстваривање права 
осигураних лица из обавезног здравственог осигурања и 66 контрола односи на 
исправност спровођења уговора у делу који се односи на исправност шифрирања по 
ДСГ и контроле показатеља квалитета.        

До момента израде Извештаја, од укупног броја контрола израда записника није 
била окончана у 1 покренутом поступку. 

У извештајном периоду Филијала за град Београд је спровела 58 поступака 
контроле, који су обухватили контроле по налогу/решењу директора Филијале, 
директора Сектора за контролу, односно в.д. директора Републичког фонда за 
здравствено осигурање. 

 
У прилогу 5 дати су табеларни прегледи укупног броја контрола по записницима 

о извршеним контролама, по организационим јединицама Републичког фонда за 
здравствено осигурање. 
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II СПРОВОЂЕЊЕ ДРУГОСТЕПЕНОГ ПОСТУПКА ПО ЖАЛБИ КОНТРОЛИСАНОГ 
СУБЈЕКТА 
 
 

Законом о здравственом осигурању је прописано да се у поступку контроле 
спровођења закључених уговора примењују одредбе закона којим је уређен општи 
управни поступак, уколико законом није другачије одређено. Одредбама Закона је 
прописано да директор филијале, по службеној дужности, доноси решење на основу 
записника о извршеној контроли, на које контролисани субјект може изјавити жалбу. У 
складу са чланом 211. Закона о здравственом осигурању о жалби на решење 
директора филијале решава директор Републичког фонда. Сектору за контролу, од 
марта 2020. године, обавља послове који се односе на спровођење другостепеног 
поступка по жалби контролисаног субјекта.   

Сектор за контролу је спровео укупно 14 другостепених поступака по жалбама 
контролисаних субјеката, при чему је 1 поступак спроведен као спојени поступак за 
укупно 3 жалбе контролисаног субјекта, сходно члану 95. ЗУП-а, због чињенице да су 
се заснивале на истом, односно сличном чињеничном и правном основу. У току је 
укупно 7 поступака по жалбама које су запримљене у 2020. години. 
 

Сектор за контролу је спровео другостепене поступаке по жалбама следећих 
контролисаних субјеката: 

 1. Опште болнице Ваљево - предмет контроле је наменско трошење средстава 
обавезног здравственог осигурања за плате и превоз за период 01.01-31.03.2019. 
године по Уговору о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног 
здравственог осигурања за 2019. годину; 

2. Опште болнице Ваљево - наменског коришћења финансијских средстава 
обавезног здравственог осигурања за материјалне и остале трошкове, за период 01.01-
31.03.2019. године;  
            3. Опште болнице Ваљево - наменског коришћења финансијских средстава 
обавезног здравственог осигурања по преносу средстава за санитетски и медицински 
потрошни материјал од 01.07.2019. године;  

4. Опште болнице Ваљево - наменског коришћења финансијских средстава 
обавезног здравственог осигурања по преносу средстава за санитетски и медицински 
потрошни материјал од 17.09.2019. године; 

5. Опште болнице Ваљево - наменског коришћења финансијских средстава 
обавезног здравственог осигурања за санитетски и медицински потрошни материјал, за 
период 01.01-30.06.2019. године; 

6. СЗТРК Оптикус Јагодина - исправност спровођења уговора о испоруци 
медицинско-техничких помагала осигураним лицима за период 01.01-31.05.2019. 
године; 

7. Дома здравља Бољевац - остваривање права осигураних лица на 
медицинско-техничка помагала која се издају преко апотека за период 01.01-
28.02.2019. године; 

8. Дома здравља Краљева - исправност прописивања медицинско-техничких 
помагала на рецепт од стране лекара Дома здравља Краљево за период 01.01-
30.06.2019. године; 

9. Дома здравља Кикинда - наменско трошење средстава за енергенте из 
Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог 
осигурања за период 01.01-30.06.2019. године; 

10. Завода за трансфузију крви Војводине – исправност спровођења Уговора о 
пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 
2019. годину; 

11.Клиничког центра Ниш - исправност фактурисања лабораторијског 
материјала за период 01.11-30.11.2019. године; 
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12.Клиничког центра Ниш - исправност спровођења Инструкције за ефикасније 
управљање системом финансирања здравствене заштите и контроле трошкова 
лечења осигураних лица 01 бр. 450-1328/19 од 01.03.2019. године и стање залиха 
лабораторијског материјала за децембар 2019. године и стање залиха лабораторијског 
материјала на дан 31.12.2019. године и на дан 31.01.2020. године; 

13. Дома здравља Ниш - исправност прописивања медицинско-техничких 
помагала која се прописују на обрасцу лекарског рецепта у периоду 01.01-31.12.2019. 
године; 

14. Дома здравља Сремска Митровица - исправност спровоеђења уговора за 
2019. годину у делу који се односи на пружање стоматолошких услуга у периоду 01.07-
31.12.2019. године. 

 
Другостепени поступак је у току по жалбама следећих контролисаних субјеката: 
15. Опште болнице Алексинац - наменско трошење средстава обавезног 

здравственог осигурања за енергенте за  период 01.01-30.06.2019. године; 
16. Дома здравља Вождовац - исправност прописивања медицинско-техничких 

помагала која се издају преко апотеке за период 01.01-30.06.2019. године; 
17. Дома здравља Мали Иђош - исправност прописивања медицинско-техничких 

помагала на лекарски рецепт за период 01.01-30.04.2020. године; 
 18. Дома здравља Сокобања - законито остваривање права осигураних лица на 
инсулинске аналоге у периоду 01.07-31.12.2019. године и 01.01-30.04.2020. године; 
 19. Дома здравља Земун - законито остваривање права осигураних лица на 
инсулинске аналоге у периоду 01.07-31.12.2019. године и 01.01-30.04.2020. године; 
 20. Клиника за психијатријске болести „Др Лаза Лазаревић“ - наменско 
коришћење средстава за плате по преносу средстава за други део августа 2020. 
године; 
 21. Дома здравља Раковица - остваривање права осигураних лица на 
инсулинске аналоге у периоду 01.07-31.12.2019. године и 01.01-30.04.2020. године. 
 
 
III 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 електронским путем, путем СМС поруке, као и писаним путем/поштом.  
            Сектору за контролу-Одељењу за контролу остваривања права из здравственог 
осигурања у периоду од 01.01.2020. године до 31.12.2020. године обратила су се 103 
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, 52 лицa су упутила мејл, 50 лицa је 
упутило СМС поруку, a 1 лице се обратило поштом. 

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.  
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           * * 
 
 

У циљу уједначавања рада и праксе надзорника осигурања у пословима 
контроле извршавања закључених уговора Сектор за контролу је у периоду 01.01-
31.12.2020. године израдио информације о извршеним контролама извршавања 
закључених уговора по појединим предметима контроле, као и информације о 
извршеним анализама од стране филијала и Сектора за контролу.  

На основу утврђеног чињеничног стања у поступцима контроле, односно кроз 
примену подзаконских аката код давалаца здрвствених услуга, Сектор за контролу је 
поднео иницијативе код других организационих јединица за измену истих како би се 
унапредио систем здравственог осигурања. Такође, ефекти контроле су се огледали и 
кроз усклађивање финансијске и медицинске документације здравствених установа са 
законским и подзаконским актима. 
 
   
 
 
 
                     
 ДИРЕКТОР СЕКТОРА 
 
 Маријана Мићић 
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