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Ц ЕЛ Н А ФИН А Н СИСКА ТА КО Н ТРО Л А
Финансиската контрола во ЈЗУ се спроведува во согласност со Законот
за јавна внатреш на финансиска контрола (Служ бен весник на РМ
бр.90/2009), како и во согласност со членот 54, точка 12 и 13 и член 71 од
Законот за здравствено осигурувањ е, согласно кој Фондот врш и
контрола на средствата на здравствените установи остварени од Фондот
за остварувањ е на здравствени услуги на осигурените лица, нивното
нам енско и економ ично користењ е. Соодветно праш ањ ето на
финансиската контрола е уредено и со Д оговорот за изврш увањ е и
плаќањ е на здравствени услуги пом еѓу ФЗО М и ЈЗУ .
Финансиската контрола, како задолж ителен сегм ент од јавната
финансиска контрола врш и финансиска и буџетска контрола во јавните
здравствени установи, согласно законските прописи при ш то врш и
проверка на точноста и усогласеноста на сите докум енти кои се
однесуваат на финансиските активности и создавањ е на обврските и
расходите, со законите, подзаконските акти и интерните акти, одлуки и
договори, пред и по нивно изврш увањ е.
ВИД О ВИ Н А ФИН А Н А Н С ИС КИ КО Н ТР О Л И
Во 2010 година изврш ени беа 84 целосни контроли на ЈЗУ согласно
усвоениот Годиш ен план за финансиски контроли и м есечните
планирани активности.
Покрај редовните целосни контроли од Годиш ниот план, во текот на
м есеците април и м ај 2010 година, финансиските контролори беа
вклучени и во активностите за контрола и ревизија на м атеријално
атеријално
финансиското работењ е на првата група на 20 ЈЗУ со најголем и
долгови,
долгови согласно заклучокот на Владата на РМ од сто четириесет и
осм ата седница одрж ана на 23.03.2010 година. Согласно овој заклучок
форм ирана беш е и работна група за ревизија и контрола на м атеријално
финансиското работењ е на 20 јавни здравствени установи кои им аат
најголем и долгови. О вие контроли беа изврш ени заедно со
претставниците на Министерството за здравство, Министерството за
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финансии, Б ирото за јавни набавки и Д рж авниот здравствен и
санитарен инспекторат.
Врз основа на збирниот извеш тај разгледуван на 103-та затворена
седница на Владата на Република Македонија одрж ана на 28.09.2010
произлезе заклучокот м еѓуресорската ком исија да изврш и ревизија на
наредните 20 ЈЗУ со најголем и долгови при ш то предм ет на ревизијата е
финансиското работењ е на ЈЗУ во 2009 и 2010 година. Во текот на
м есеците октом ври, ноем ври и декем ври 2010 година, финансиските
контролори изврш ија контрола и ревизија на м атеријално
финансиското работењ е на наредната група
група 20 ЈЗУ со најголем и
долгови.
долгови .
Исто така во овој период финансиските контролори врш еa перм анентна
контрола на пресм етката на платите во ЈЗУ кои функционираат на
територијата ш то ја покрива неговата м атична Подрачна служ ба на
ФЗО М.
Во 2010 година се изврш ени и 3 нам енски контроли во ЈЗУ по налог на
м енаџм ентот на ФЗО М а по барањ е на други институции или ЈЗУ .
Р .бр.
.бр. Вид на контрола
1
2
3
4

Редовна
целосна
контрола
според Годиш ниот план
Н ам енска контрола
Контрола на ЈЗУ со најголем и
долгови
Редовни м есечни контроли

Б рој на направени
контроли
84
3
41
23

Во текот на првото полугодие од годината, во два наврати е врш ена
контрола и анализа на плаќањ ата во ЈУ од областа на здравството за
ентар, на долговите
потребите на ЈЗУ У К Завод и У ргентен Ц ентар
наследени од укинатиот ЈЗУ У КЦ Скопје.
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ФИН А Н СИС КИ КО Н ТР О Л О РИ
Финансиската контрола функционира во рам ките на Секторот за
финансиски праш ањ а и е координирана од страна на О дделението за
буџетска и финансиска контрола и координаторот на финансиските
контролори во рам ките на одделението.
Финансиската контрола за ЈЗУ при Фондот е составена од 15 овластени
финансиски контролори на Фондот вклучително и координаторот на
финансиската контрола од кои 2 контролори се лоцирани во
Ц ентралата на Фондот а останатите се распо
распоредени
редени во следните 11
Подрачни служ би на Фондот
ондот:
Ф ондот
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ПС
ПС
ПС
ПС
ПС
ПС
ПС
ПС
ПС
ПС
ПС

Скопје 3 контролори, диплом ирани економ исти
Тетово 1 контролор, диплом иран економ ист
Гостивар 1 контролор, диплом иран економ ист
Струга 1 контролор, диплом иран економ ист
О хрид 1 контролор, диплом иран економ ист
Б итола 1 контролор, диплом иран економ ист
Прилеп 1 контролор, диплом иран економ ист
Велес 1 контролор, диплом иран економ ист
Струм ица 1 контролор, диплом иран економ ист
Кочани 1 контролор, диплом иран економ ист
Кум аново 1 контролор, диплом иран економ ист

(Во прилог бр.1 е преглед на регионална покриеност на финансиските
контролори)
О д сите изврш ени контроли се изготвени засебни извеш таи, кои по
презентацијата пред одговорните лица во ФЗО М, се доставени до
Министерството за здравство, Министерството за финансии и
Д рж авниот завод за ревизија за постапувањ е секој според своите
надлеж ности. Извеш таите се доставени и до контролираните установи
за увид во наодите и констатациите.
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1. КО Н ТРО Л И С ПО Р ЕД ГО Д ИШ Н ИО Т ПЛ А Н ЗА Ц ЕЛ О С Н И
КО Н ТРО Л И

Согласно Годиш ниот план за целосни контроли на м атеријално
финансиското работењ е на ЈЗУ , операционализиран на м есечно ниво, се
врш еш е контрола на 7 ЈЗУ секој м есец, од страна на тим од двајца
финансиски контролори. Контролите беа спроведувани во врем етраењ е
од два дена до до четири работни дена. Во текот на контролата беш е
контролирано финансиското работењ е на ЈЗУ во 2009 година. Покрај ова
беш е контролирано и финансиското работењ е на контролираната ЈЗУ и
во периодот од 2010 година до денот на контролата.
О д изврш ените 84 контроли според Годиш ниот план, контролирани се:
- У ниверзитетски клиники.................................................. 28
- О пш ти болници...................................................................... 12
- Клинички болници ............................................................... 3
- Здравствени дом ови.............................................................. 30
- Заводи........................................................................................... 3
- Специјални болници............................................................... 2
- Институти..................................................................................... 3
- У ргентен центар ........................................................................ 1
- Здравствена станица ...............................................................2
(Во Прилог бр.2 на извеш тајот е преглед на контролираните ЈЗУ ).
Ц елосните контроли опфатија контрола на:
- У согласеност на финансискиот план со буџетот и планот за јавни
набавки
- Пресм етка на плати, утврдувањ е на коефициентот на слож еност и
бројот на вработениот персонал
- Јавни набавки и тендери за м едицински потрош ен м атеријал и
лекови
- Н иво на залихи на м едицински м атеријал и лекови
- Д оговори склучени со други ЈЗУ за сервисни услуги
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-

Д оговори склучени за набавки на продукти и услуги
Изнајм увањ е на простории и концесионерство
Пресм етка на дневници и патни трош оци
Раководењ е со благајна
Пресм етка и наплата на партиципација
Контрола на приходи и расходи
Контрола на обврски и долгови
Контрола на точноста на податоците во м есечните извеш таи
(О 1,О 2, П1, Т1, Д Т1) кои ЈЗУ ги доставуваат до Фондот
О бем на работа и број на пациенти
Рефундации
Тек на докум енти во поглед на набавка на лекови.

КО Н С ТА ТИР А Н И СО С ТО ЈБ И ВО ЈЗУ О Д Ц ЕЛ О С Н ИТЕ КО Н ТРО Л И
Н ајголем и неправилности во финансиското работењ е на ЈЗУ кои беа
предм ет на контролата беа констатирани кај утврдувањ ето на
коефициентот на слож еност на вработените и утврдувањ ето на
додатоците од плата на вработените (додаток за услови од работа и
додаток за раководењ е).
Покрај ова беа констатирани неправилности во финансиското работењ е
на ЈЗУ со ненам енско трош ењ е на средствата т.е непочитувањ е на
буџетските правила на планирањ е и остварувањ е на приходите и
расходите.
Кај најголем дел од контролираните ЈЗУ е констатирано сам о форм ално
изготвувањ е на Финансискиот план и ком плетно непридрж увањ е на
истиот во трош ењ ето на средствата во текот на 2009 и 2010 година. Исто
така треба да се истакне и фактот дека ЈЗУ остваруваат расходи кои
воопш то не ги планирале во Финансискиот план .
Кај неколку ЈЗУ е констатирано „наградувањ е на персоналот за
ангаж ираното успеш но работењ е„ иако истите тие ЈЗУ секој м есец
генерираат долгови кои не м ож ат да ги исплатат заради ненам енското
трош ењ е на средствата.
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Констатирани се неправилности кај спроведувањ ето на јавните набавки
во неколку јавни здравствени установи, додека неправилности кај
контролата на договорените цени по спроведените јавни набавки во
најголем дел кај набавката на лекови и м едицински м атеријали се
констатирани кај У ниверзитетските клиники, кои јавните набавки ги
врш ат преку ЈУ од областа на здравството за потребите на јавните
здравствени установи, универзитетски клиники, завод и ургентен
центар - Скопје.
При контролата на обврските и долговите на ЈЗУ генерален м ож е да се
извлече заклучок дека долговите кај ЈЗУ , во најголем дел произлегуваат
од неплатени обврски за лекови и м едицински м атеријали, а додека кај
универзитетските клиники најчесто од м еѓусебни м еѓуклинички
побарувањ а и обврски..
Кај најголем дел од контролирани ЈЗУ е констатирано надм инувањ е на
планираните трош оци за плати и надом естоци. Во ЈЗУ се уш те се
ангаж ираат лица со договор за дело, покрај ангаж ирањ ето на лица на
одредено врем е преку А генциите за врем ено вработувањ е. За
ангаж ираните лица преку А генции за врем ено вработувањ е според
законската процедура, ЈЗУ бараат и добиваат согласност од Владата на
РМ односно Министерството за финансии, додека кај лицата
ангаж ирани со договор за дело оваа законска процедура се заобиколува.
Н а овој начин неконтролирано се зголем ува м асата на средства
потребни за исплата на плати и надом естоци во ЈЗУ .
Кај најголем број од контролираните јавни здравствени установи е
констатирано дека податоците од Б руто билансите не соодветствуваат
со податоците искаж ани во заврш ните см етки ш то наведува на заклучок
дека заврш ните см етки на јавните здравствени установи не ја
искаж уваат реалната м атеријално финансиска состојба.
Генерална констатација
неаж урираниот Контен
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раскниж увањ е на еден ист вид трош ок на разни конта кај скоро сите
контролирани јавни здравствени установи.
Табеларен преглед на констатирани состојби при контрола на 84 ЈЗУ
1

2

3

4
5
6

Кај сите контролирани У ниверзитетски клиники се констатирани
погреш но пресм етани плати за првите три м есеци од 2009 година.
Сам о кај 1 клиника е направена дополнителна пресм етка со
прим ена на новите коефициенти на слож еност
Кај 49 ЈЗУ е утврдено дека просечниот коефициент на додатоци на
плата е над дозволениот, утврден во член 5 од Спогодбата за
утврдувањ е на најниска плата и начинот на пресм етка и исплата на
платите во здравствената дејност
Кај 71 контролирани ЈЗУ е констатирано дека не се врш ат
усогласувањ а во Финансискиот план при пром ените во приходната
и расходната страна
Кај 39 од контролираните ЈЗУ е утврдено дека нем аат изготвено и
усвоено Б уџет и Финансиски план
Кај сите контролирани У ниверзитетски клиники основната плата за
првите три м есеци од 2009 година е погреш но утврдена
Кај сите контролирани ЈЗУ е констатирано ненам енско трош ењ е на
средства т.е. остварувањ е на расходи во поголем износ од
планираниот па дури и остварувањ е на расходи кои воопш то не се
планирани со Годиш ниот финансиски план на установата

Н ајголем ризик при сите напред наведени неправилности во
финансиското работењ е е создавањ е на непредвидени расходи и
нам алувањ е на располож ливите средства кои се предвидени за други
нам ени. Н а овој начин со креирањ ето на непредвидени расходи се
нам алува платеж ната способност на ЈЗУ за плаќањ е на обврските за
набавени лекови и м едицински м атеријали. Со ова пак се ограничува т.е.
се нам алува способноста на ЈЗУ да ги врш ат здравствените услуги
поради нем ањ е на лекови и м едицински м атеријали.
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2. КО Н ТРО Л И Н А 20 ЈЗУ
ЈЗУ С О Н А ЈГО Л ЕМИ Д О Л ГО ВИ

О д изврш ените 20 контроли, во јавните здравствени установи со
најголем и долгови, по барањ е на Владата на РМ изготвени се Извеш таи
од
- У ниверзитетски клиники ....................................... 6
- Клинички болници...................................................... 3
- О пш ти болници ............................................................ 8
- Специјални болници .................................................. 1
- Здравствени дом ови.................................................... 2
(Во прилог бр.3 е листата на контролираните ЈЗУ )
За врш ењ е на овие контроли беш е форм иран тим кој покрај финансиски
контролори им аш е четворица D R G контролори и четворица фарм ацевти
контролори од ФЗО М. Ц елиот тим работеш е во две работни групи кои
изврш ија ком плетните контроли, изготвија Извеш таи од изврш ената
контрола во кои се евидентирани сите аспекти на работењ ето на ЈЗУ
(финансиски, м едицински и фарм ацевтски).
По изврш ените контроли во наведените ЈЗУ , Извеш таите со
констатираните состојби беа презентирани пред претставници на
Владата на РМ.
КО Н С ТА ТИР А Н И С О С ТО ЈБ И
ВИ::
Н А ЈГО Л ЕМИ Д О Л ГО ВИ

ПР И

КО Н ТРО Л А

НА

20

ЈЗУ

СО

Д олговите во најголем дел се резултат на високо ниво на
неподм ирени обврски кон надвореш ни добавувачи за лекови и
м едицински м атеријали, како и кон други ЈЗУ
Н ивото на исплатените плати во 2009 година е зголем ено во однос
на 2008 година. Кај сите контролирани У ниверзитетски клиники
се констатирани погреш но пресм етани плати за првите три
м есеци од 2009 година. Сам о кај 1 клиника е направена
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дополнителна пресм етка со прим ена на новите коефициенти на
слож еност.
Кај 15 од контролираните ЈЗУ е констатирано надм инувањ е на
дозволените лим ити на учеството на додатоците од плата во
однос со основната плата
Поедини ЈЗУ (5) од контролираните нем аат изработено и усвоено
од У О , Б уџет и Годиш ен финансиски план
О д увидот во случајно избраните цени за лекови од најповолно
избраните добавувачи, кај поголем дел од контролираните ЈЗУ ,
договорените цени во поголем број ставки се со повисоки цени од
рефентните.
Кај поедини ЈЗУ (5) од контролираните е констатирано високо
ниво на залихи на лекови и м едицински м атеријали на крајот на
годината, ш то доведува до врзувањ е на парични средства во
неликвидни обртни средства, ш то придонесува за генерирањ е на
долгови
Кај сите контролирани ЈЗУ кои им аат фактуриран износ по основ
на Програм и од Министерството за здравство, на крајот на 2009
година
констатирани
се
ненаплатени
побарувањ а
од
Министерството за здравство во вкупен износ од околу 97
м илиони денари за овие ЈЗУ .
Сите контролирани ЈЗУ не врш ат усогласувањ е на Буџетот и
Финансискиот план со изм ените во приходната и расходната
страна
Пресм етката на плата е погреш на кај 11 од контролираните ЈЗУ
У тврдувањ ето на додатоците од плата се неправилни кај 5 од
контролираните ЈЗУ
План за здравствени услуги по вид и обем нем аат изготвено и
усвоено 6 од контролираните установи
При контролата од страна на тим от на Д СГ контролата, кај
поголем дел од контролираните ЈЗУ констатирано е кодирањ е на
несоодветни секундарни и прим арни дијагнози, како и кодирањ е
на несоодветни процедури.
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Владата на РМ на својата Сто ш еесет и седм а седница, одрж ана на
13.06.2010 година донесе три заклучоци за надм инувањ е на
констатираните неправилности и систем ски греш ки во работата на
јавните здравствени установи и тоа:
o

Форм ира
работна
група
со
претставници
од
Министерството за здравство, Министерството за
финансии, Министерството за труд и социјална политика и
Фондот за здравствено осигурувањ е со задача во рок од
еден м есец да достави предлог за м енувањ е на структурата
на колективниот договор за здравствената дејност.

o

Министерството за здравство и Министерството за
финансии во рок од 60 дена да го ревидираат контниот
план за здравството.

o

Министерството
за
информ атичко
опш тество
со
Министерството за здравство во рок од три недели да
подготват унифициран софтвер за пресм етка и исплата на
платите во здравството, со кој ќе се оневозм ож и
отстапувањ е од Колективниот договор.

Врз основа на извеш таите од изврш ена контрола беш е изготвен “Збирен
извеш тај со препораки и заклучоци од м еѓуресорската ком исија од
изврш ената контрола на 20 Јавни здравствени установи со најголем и
долгови како и извеш тај од Здравствен дом Крива Паланка”, кој беш е
разгледан и усвоен од страна на Владата на Република Македонија на
103-та затворена седница одрж ана на 28.09.2010 година. Врз основа на
овој извеш тај, Владата ги усвои препораките до надлеж ните институции
(Министерство за здравство, Министерство за финансии, Б иро за лекови,
Трудова инспекција итн), генералните препораки до сите 114 јавни
здравствени установи и поединечните препораки за контролираните 20
ЈЗУ вклучувајќи го и Здравствен дом Крива Паланка.
Како резултат на констатираните состојби со овие контроли беа
разреш ени директорите на седум јавни здравствени установи и
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У правните одбори на 3 јавни здравствени установи, заради
констатираните неправилности во нивното работењ е. Збирниот
извеш тај од изврш ените контроли е испратен до Министерство за
внатреш ни работи и Јавно обвинителство на Македонија за
понатам ош но постапувањ е и надлеж ност.
Во текот на м есец Н оем ври 2010 година во 20 – те ЈЗУ со најголем и
долгови вклучувајќи го и Здравствен дом Крива Паланка беш е изврш ена
повторна финансиска контрола заради утврдувањ е на постапувањ е на
препораките од Збирниот извеш тај од изврш ени контроли. При тоа
контролата утврди дека ниедна ЈЗУ ги нем а во целост остварено
укаж аните препораки за надм инувањ е на неправилностите во
работењ ето. Н ајчести неостварени препораки сe следните:
Kај 11 ЈЗУ се уш те им а надм инувањ е на процентот на додатоци над
дозволениот согласно член 5 од Спогодбата за утврдувањ е на
најниска плата и начинот на пресм етка и исплата на плата во
здравствена дејност.
Во 9 ЈЗУ вработените за кои се исплатени додатоци на плата кои
не им следуваат, се уш те ги нем аат вратено средствата на
У становата
Во 3 ЈЗУ не е изврш ена пром ена во однос на погреш но утврдени
коефициенти на слож еност и утврдувањ е на додатоци од плата на
вработени на кои не им следува
Во 3 ЈЗУ м есечните извеш таи кои се доставуваат до ФЗО М и
понатам у не ја изразуваат реалната состојба
Во 3 ЈЗУ се уш те не се усвоени планските докум енти на У правен
одбор
Во 2 ЈЗУ каде е констатирана висока залиха, оптим изирањ ето на
залихата се врш и со забавено тем по
Во 1 ЈЗУ на ангаж ираните со договор за волонтирањ е и понатам у
им се исплатува над законскиот м аксим ум
Во 1 ЈЗУ не е изврш ено ограничувањ е на прекуврем ената работа
на лекарите
Во 1 ЈЗУ се уш те им а ангаж ирано лице со договор за дело
Во 1 ЈЗУ констатирана е злоупотреба на повикот на одделни
лекари со натпиш увањ е на прекуврем ена работа
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3. КО Н ТРО Л И Н А ВТО Р А ГР У ПА 20 ЈЗУ СО Н А ЈГО Л ЕМИ Д О Л ГО ВИ

Во текот на м есеците октом ври, ноем ври и декем ври 2010 година,
финансиските контролори, заедно со контролори од Д СГ контрола и
контролори од Сектор фарм ација изврш ија контрола и ревизија на
м атеријално финансиското работењ е на наредната група 20 ЈЗУ со
најголем и долгови.
долгови. Врз основа на изврш ената контрола беа изготвени
Извеш таи во кои се евидентирани сите аспекти на работењ ето на ЈЗУ
(финансиски, м едицински и фарм ацевтски). При тоа, беа контролирани:
- У ниверзитетски клиники .................................................................................................11
- О пш та болница ........................................................................................................................3
- Завод ...............................................................................................................................................1
- Специјална болница ..............................................................................................................1
- Институт .......................................................................................................................................3
- Стом атолош ки клинички центар ..................................................................................1
(во прилог бр.4 е листата на контролирани ЈЗУ )
КО Н С ТА ТИР А Н И С О С ТО ЈБ И ПР И КО Н ТРО Л А Н А ВТО РА ГР У ПА 20
ЈЗУ С О Н А ЈГО Л ЕМИ Д О Л ГО ВИ:
ВИ:
Во 6 од контролираните 11 У ниверзитетски клиники, најголем дел
од доспеаните обврски (долгови) се кон ЈУ од областа на
здравството за потребите на ЈЗУ , У К, Завод и У ргентен центар –
Скопје. Во останатите контролирани ЈЗУ , најголем дел од долгови
се кон надвореш ни добавувачи за лекови и м едицински
м атеријали, а потоа и кон други ЈЗУ .
Во 16 контролирани ЈЗУ во првите 3 м есеци од 2009 година (а во
некои ЈЗУ и за повеќе од 3 м есеци) во рекапитуларите за плата
основната плата е прикаж ана заедно со додатоците за
раководењ е и услови за работа, а во 3 ЈЗУ во рекапитуларите за
плата за 2009 и 2010 год. не се прикаж уваат одделно додатоците
на плата, па затоа истите не м ож е да се одвојат и пресм етаат
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Во 3 од контролираните ЈЗУ додатоци од плата се повеќе од
дозволените лим ити утврдени во член 5 од Спогодбата за
утврдувањ е на најниска плата и начинот на пресм етка и исплата
на платите во здравствената дејност
Во 6 од контролирани ЈЗУ им а ангаж ирано вработени со Д оговор
на дело
Поедини ЈЗУ (6) од контролираните нем аат изработено и усвоено
од У О , Б уџет и Годиш ен финансиски план
Во 10 ЈЗУ не се врш и усогласувањ е на буџетот и финансискиот
план согласно сите пром ени во приходната и расходната страна
Кај најголем дел од контролирани ЈЗУ кои им аат фактуриран
износ по основ на Програм и од Министерството за здравство,
констатирани се ненаплатени побарувањ а од Министерството за
здравство за 2009 и 2010 година, во вкупен износ од околу 80,4
м илиони денари за овие ЈЗУ .
Кај 4 од контролираните ЈЗУ е констатирано ниво на залихи на
лекови и м едицински м атеријали на крајот на 2009 и во 2010
година која со истиот континуитет на трош ењ е покрива потреби
за период од повеќе од 5 м есеци, ш то доведува до врзувањ е на
парични средства во неликвидни обртни средства, ш то
придонесува за генерирањ е на долгови
Во 14 ЈЗУ за изврш ените здравствени услуги во специјалистичко консултативната
дејност
се
избрани
несоодветни
специјалистички пакети и на пациентите им е наплаќана
повисока партиципација
Во 12 ЈЗУ во ам булантскиот дневник не се заведуваат дијагнозите
и изврш ените здравствени услуги ш то е во спротивност на
Законот за водењ е на евиденција во областа на здравството. Во
најголем дел од нив, контролата не беш е во м ож ност да ги утврди
дали се прим енуваат соодветни пакети, односно да се утврди
финансиската им пликација по ФЗО М и осигурениците.
Во 6 ЈЗУ од вкупно 8 контролирани ЈЗУ каде се врш и
дополнителна дејност, се пруж аат сам о специјалистичко консултативни здравствени услуги. При тоа, средствата од
ам булантските прегледи паѓаат на товар на осигуреникот во
целост
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Кај поголем дел од контролираните ЈЗУ се уш те се врш и кодирањ е
со погреш ни Д СГ кодови, кои им аат финансиска им пликација за
осигурениците, за Фондот и за ЈЗУ .
Кај поголем дел од контролираните ЈЗУ , при увидот во случајно
избраните цени за лекови од најповолно избраните добавувачи,
договорените цени во поголем број ставки се со повисоки цени од
рефентните.
во 2 ЈЗУ пациенти кои се хоспитализирани и кои се кодирани по
Д СГ м етодологија за истиот период се фактурирани истоврем ено
по пакети за специјалистичко – консултативна здравствена
заш тита.
Со графиконски приказ е прикаж ана структурата на расходи и приходи
за 2009 година на контролираните 20 ЈЗУ :
2009
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2009
19%
5%

76%

4 . Р ЕД О ВН И МЕС ЕЧ Н И КО Н ТР О Л И

О вој вид на контроли подразбира контрола на пресм етката на платата,
контрола на искаж аните вкупни обврски и долгови, контрола на платата
на директорите на установите како и контрола на изврш увањ ето на
финансиските планови на установите.
Заради обем от на изврш ените целосни контроли. и ангаж ирањ ето на
контролорите во м еѓуресорската група за контрола на здравствените
установи со голем и долгови по налог на Владата на РМ, м есечните
контоли се изврш ени во пом ал обем од м инатата година
Во Прилог бр.5 кон овој извеш тај, во табеларен преглед се прикаж ани
вкупно 19 ЈЗУ кај кои и покрај укаж аните препораки од страна на
финансиската контрола, истите не ги почитуваат и тоа во најголем дел
препораките за нам алувањ е на додатоците на плата, заради кои се
надм инуваат лим итите според Колективниот договор и Спогодбата за
утврдувањ е на најниската плата и начинот на пресм етка и исплата на
платите во здравствената дејност.
При овие контроли се врш и проверка на пресм етките на платите во
јавните здравствени установи, во дом енот колку се придрж уваат истите
до одредбите на Колективниот договор и Спогодбата т.е. колкаво е
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учеството на додатоците од платата во основната плата и дали се
почитуваат лим итите од членот 5 на Спогодбата (15% за здравствени
дом ови, 20% за опш ти и специјални болници и 25% за клиники). О д
изврш ените контроли во најголем дел се констатирани надм инувањ а на
лим итите.
Исто така со овие контроли се врш и проверка на искаж аните вкупни
обврски и долгови.
Со овие контроли веднаш по укаж увањ ата од контролорите , во јавните
здравствени установи се корегираат греш ките и неправилностите
утврдени со контролата.
О вие контроли во најголем дел служ ат наврем е да се укаж е на греш ките
и неправилностите и истите да се исправат.

5 . Н А МЕН СКИ КО Н ТР О Л И ПО Б А Р А Њ Е Н А МЕН А Џ МЕН ТО Т Н А
ФЗО М

Н ам енски контроли по барањ е на м енаџм ентот и претставници на ЈЗУ се
изврш ени во :
- Специјална болница за душ евни болести Д ем ир Х исар
- Клиничка болница Б итола
- Здравствен дом Крива Паланка
При изврш ената финансиската контрола во ЈЗУ Специјална болница за
душ евни болести Д ем ир Х исар, констатирано е ненам енско трош ењ е на
средства т.е. остварувањ е на расходи во значителен поголем износ од
планираниот и остварувањ е на расходи кои воопш то не се планирани со
Годиш ниот финансиски план на У становата.
Во ЈЗУ Клиничка болница – Б итола констатирани се голем и
неправилности во изврш увањ е на постапките за јавни набавки заради
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спроведувањ е на постапки спротивно на одредбите на Законот за јавна
набавка.
Во контролираната ЈЗУ Здравствен дом – Крива Паланка констатирано е
злоупотреба на служ бена долж ност од страна на Д иректорот на оваа ЈЗУ .
Со овие контроли, кои беа изврш ени од страна на финансиските
контролори, беш е направена дополнителна контрола на финансиското
работењ е на наведените здравствени установи. За констатираните
неправилности во финансиското работењ е од изврш ените контроли беа
запознаени Министерството за здравство, Министерството за финансии
и Д рж авниот завод за ревизија.

6. Д Р У ГИ А КТИВН О СТИ Н А О Д Д ЕЛ ЕН ИЕТО ЗА Б У Џ ЕТС КА И
ФИН А Н СИС КА КО Н ТР О Л А

Во текот на 2010 година, како вонредни активности на дел од
финансиските контролори, беа нивната инволвираност во обуките и
работните состаноци кои беа организирани од страна на
Министерството за финансии во врска со им плем ентација на Законот
за јавна внатреш на финансиска контрола во ФЗО М. Истите
контролори, се и членови на Работна група која работи на спроведувањ е
на Законот во Фондот. О ваа работна група изготви и спроведе м ерки и
постапки согласно Законот, кои се однесуваат на преим енувањ е, како и
нова систем атизација на Секторот за финансии согласно Законот за
јавна внатреш на финансиска контрола. Во рам ките на Секторот за
финансиски праш ањ а се форм ира О дделение за буџетска и финансиска
контрола во чиј состав се 14 овластени финансиски контролори
распоредени во 11 Подрачни служ би и Ц ентралата на ФЗО М,
Координатор на финансиската контрола и Раководител на О дделение за
буџетска и финансиска контрола.
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Согласно Законот, дел од финансиските контроли изготвија работни
процедури за управувањ е со докум енти за плаќањ е во Ц ентралата на
ФЗО М и работна процедура за управувањ е со докум енти за плаќањ е во
Подрачните служ би на Фондот.
Во текот на 2010 година претставници на одделението за буџетска и
финансиска контрола беа вклучени во повеќе работни групи и тела
форм ирани со ad hoc реш енија на м енаџм ентот на ФЗО М и Министерот
за здравство.
Со Реш ение на Министерот за здравство на крајот на јануари 2010 беш е
форм ирана работна група за утврдувањ е на пониска најниска плата за
исплата во здравствената дејност и усогласувањ е на коефициентите на
слож еност од Колективниот договор за здравствена дејност. Работната
група ја заврш и работата и достави предлог на коефициенти на
слож еност за изм ени во Колективниот договор за здравствена дејност
ш то резултира со изм ена на Колективниот договор со нам алувањ е на
најниската плата за најнизок степен на слож еност од 12 865 денари на
12.167 и прим ена на новите изм енети коефициенти од април 2010 година
Со реш ение на Министерот за здравство согласно Заклучок на Владата
на РМ од Сто и третата затворена седница одрж ана на 28.09.2010 година
беш е форм ирана работна група за аж урирањ е и усогласувањ е на
Контниот план за здравствена дејност. О д страна на работната група
беш е изготвен предлог контен план и истиот беш е доставен на
Министерот за здравство во декем ври 2010 година.

ЗА КЛ У Ч О К
Во Извеш таите од изврш ените контроли, овластените финансиски
контроли за секоја утврдена неправилност даваат препораки до ЈЗУ за
да се надм инат неправилностите.
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Финансиските контролори им аат двојна улога во врш ењ ето на
финансиската контрола во јавните здравствени установи. Контролната
функција ја врш ат заедно со едукативната, при ш то перм анентно се
врш и укаж увањ е на надлеж ните во јавните здравствени установи за
начините на изготвувањ е и усвојувањ е на планските докум енти, како и
водењ ето на см етководството. У каж увањ ата ги бележ ат како препораки
во извеш тајот после констатираните неправилности.
Постапувајќи според законската регулатива, Фондот за здравствено
осигурувањ е Извеш таите ги доставува до Министерството за здравство,
Министерство за финансии и до Д рж авниот завод за ревизија заради
понатам ош но постапувањ е по истите, согласно законските надлеж ности
на секоја од наведените Институции .

Скопје, 31.01.2011 година
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