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Дата: 27.09.2011 
 

СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА 
за финансиски контроли на јавни здравствени установи 

за периодот 01.01.-30.06.2011 година 
 

Во првото полугодие од 2011 година согласно усвоениот Годишен план за финансиски контроли од страна 
на финансиските контролори беа извршени 340 финансиски контроли од страна на 16 финансиски контролори.  

Најзначајните констатации на теренските финансиски контроли за ЈЗУ: 
- непочитување на дозволениот лимит на додатоци од плата (48%)  
- необезбедено уредно пополнети изјави за непостоење на судир на интереси од страна на членовите 

во комисијата за јавни набавки (37%) 
- не е исполнето задолжението за членовите на управниот одбор на ЈЗУ да воведат зајакнати 

контролни механизми врз работењето на директорите на ЈЗУ (33%);  
- нема воведено електронски систем на евиденција на работно време и рачно креирани листи за 

евиденција на присутност на работа врз основа на кои се исплатуваат платите и надоместоците (30%) 
- не се врши реално планирање и редовно усогласување на годишен финансиски план и годишен план 

за јавни набавки (22%) 
- не се изработени акти за контрола при управување и евиденција на лековите заради контрола во 

работењето во болничката аптека и организационите единици (20%) 
Заклучно со 30.06.2011 година вонтеренски контролирани се фактури на ЈЗУ со околу 156,8 илјади 

пресметки од кои во во околу 50,9 илјади пресметки, односно 32,5% постојат неправилности најчесто во грешниот 
избор на амбулантската услуга, повисоко наплатена партиципација од осигурениците и грешна фактурирана цена 
кон Фондот.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
Како резултат на контролите во периодот март - јуни 2011 година сторнирани се здравствените услуги во вредност 
од 25 милиони денари и дадени се напатствија за правилен начин за фактурирање до 103 јавни здравствени 
установи. 
 
Врз основа на наодите на финансиските контроли изречени се договорни казни кај оние ЈЗУ кои не го испочитувале 
договорот, истовремено сите извештаи на теренски финансиски контроли се доставуваат до надлежните 
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институции, вклучително до Министерството за здравство и Државниот завод за ревизија за понатамошно 
постапување.  
 
Како резултат на констатациите и препораките од финансиската контрола во последниот квартал забележително е 
зголемувањето на степенот на одговорност кај менаџментот на контролираните ЈЗУ кои сега имаат подобар увид 
во своето работење и во слабостите кои треба да ги отстранат за да постигнат поголема финансиска ликвидност и 
солвентност. Контролите на фактурите од вториот квартал која е извршена делумно говори за подобрување и 
надминување на околу 30% од констатираните недостатоци во контролата.  
 
Истовремено, врз основа на констатациите од контролата иницирани се измени и прочистувања на ценовникот за 
здравствени услуги со што се овозможи подобро вреднување на здравствените услуги од страна на ЈЗУ. Имено 
финансиската контрола помогна во креирање на нови пакети за максилофацијална хирургија, нови алерголошки 
пакети, корекции на цени во очна медицина, нови пакети за нуклеарна медицина, нови пакети за рендген 
дијагностика, измена на цените на биохемиските анализи, дополна на цената за превоз на осигурено лице во 
странство (во болничка здравствена заштита).  
 
Фондот ќе продолжи да ја информира јавноста за сите превземени активности и мерки за подобрување на 
системот на пружање на здравствени услуги со цел да обезбеди навремени и квалитетни  здравствени услуги за 
сите осигуреници. 
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