
Прилог1

НАЛОЗИ ЗА КОНТРОЛУ У ПЕРИОДУ ОД 01.04.2019. ГОДИНЕ ДО 30.06.2019. ГОДИНЕ 
(Покрајински фонд и филијале Републичког фонда за здравствено осигурање)

Редни број Установа
Филијала на чијем је 
подручју установа

Број и датум решења/налога 
за контролу

Предметконтррле

1 ДЗ Суботица Суботица
04 број:450-371/19 ОД 

07.05.2019. године

Намеснко трошење срадстава по свим наменама из Уговора 
о пружању и финаксирању здравствене заштите из обавзног 
здравственог осигурања за период 01.01-30.04.2019. године

2 ОБ Суботица Суботица
04 број:454/19 од 13.06.2019. 

године

Наменско трошење срсдаатава обавезног здравственог 
осигурања за намену плате и превоз из уговора о пружању и 

финансирању здравствене заштите из обавезног 
здравственог осигурања за 2019. године, за период од 01.01. 

до 31.03.2019. године

3 ДЗ Зрењанин Зрењанин
02 број:03-1-66/2019-165 од 

24.05.2019. године

Наменско трошење средстава по Уговору о пружању и 
финансирању здравствене заштите из обавезног 

здравственог осигурања у делу који се односи на палте и 
превоз за период 01.01-30.04.2019. године

4 ОБ Зрењанин Зрењанин
02 број:03-1-65/2019-165 од 

24.05.2019. године

Исправност слровођења Уговора о пружању и финсирању 
здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања, 

у делу који се односи на пружање услуга лресенипне и 
сенипне катеракте и неменко трошење средстава обавезног 

здравственог осигурања за материјал за операцију 
пресенилне и сенилне катаракте, за период од 01.01.2019. 

године до 30.04.2019. године

5 ДЗ Сента Кикинда
01.01 број:450-261/2019-166 од 

08.04.2019. године

Исправност спровођења уговора о лружању и финансирању 
здравствене заштте из обавезног здравственог осигурања, 
у делу који се односи на наменско трошења средатава за 

плате и лревоз за период 01.01-31.03.2019. године

6 ОБ Сента Кикинда
01 број:450-352/2019-166 од 

20.05.2019. године

Исправност спровођења уговора о пружању и финансирању 
здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања, 

у делу који се односи на трошење срадтава за плату и 
превоз, за период 01.03-31.03.2019. године

7 ДЗ Бела Црква Панчево
01-450-80/2019-167-1 од 

01.04.2019. го/ЈИне

Наменско трошење средстава за лекове у здравственој 
установи по Уговору о пружању и финансирању 

здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања 
за период 01.01-28.02.2019. године

8 ДЗ Пландиште Панчево
01-450-95/2019-167 од 

16.04.2019. године

Наменско трошење средстава за енергенете по Уговору о 
пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног 
здравственог осигурања за период 01.01-28.02.2019. године

9 ДЗ Опово Панчево
01-450-117/2019-167 од 

09.05.2019. године

Наменско трошење средстава са Листе лекова и сакитетски 
и медицикски потрошни материјал по уговору о пружању и 

финансирању здравствене заштите из обавезног 
здравственог осигурања , за период од 01.01-31.03.2019. 

године

10 ДЗ Вршац Панчево
01-450-129/2019-167 од 

30.05.2019. године

Наменско трошење средстав за санитетски и медицински 
потрошни материјал ло уговору о пружању и финанисрању 
здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања, 

за период 01.01-30.04,2019. године

11 ДЗ Ковин Панчево
01-450-143/2019-167 од 

19.06.2019. године

Наменско трошење средстава за лекове са Листе лекова по 
уговору о пружању и финансирању здравствене заштите из 

обавезног здарсвтвенеог оигурања за период од 01.01- 
31.05.2019. године

12
СБ за реуматске 

болести Нови Сад
Нови Сад

04 број:450-429/2019-169 од 
13.05.2019. године

Исправност спровођења уговора о пружању и финансирању 
здравствене заштите из обавзног здравственог осигурања у 

делу који се односи на наменско трошење средстава 
обавезног осигурања за плате и превоз за период 01.01- 

31.03.2019. године



13 ДЗ Темерин Нови Сад
04број:450-436/2019-169 од 

17.05,2019. године

Исправност спровођења уговора о пружању и финансирању 
здарвствене заштите из обавезног здарвтвеног осигурања у 

делу који се односи на наменско трошење средстава 
обавезног здравственог осигурања за стоматолошку 

здарсвтвенузаштитуза период 01.01-31.03.2019. године

14

Институт за 
кардиоваскуларне 

болести Војводине, 
Сремска Каменица

Нови Сад
04 број:450-467/2019-169 од 

07.06.2019. године

Исправност спровођења Уговора о пружању и 
финансирања здравствене заштите из обавезког 
здравственог осигурања у делу који се односи на 

исправност фактурисања лаборторијског материјала за 
период 01.01-31.03.2019. године

15 ДЗ Рума Сремска Митровица
01 број:450-281/19-170 од 

16.04.2019. године

Наменско трошење средстава за плате и превоз за период 
01.01-31.03.2019. године и контроле исправност 

фактурисања лекова у здравственој установи, за период 
01.01-28.02.2019. године

16 ДЗ Ириг Сремска Митровица
01-450-317/19-170 ОД 
23.05.2019. године

Наменско коришћење финансијских средстааа обавезног 
здравственпг осигурања по свим наменама из Уговора за 

2019. године за период од 01.01-31.03.2019. године

17 ДЗ Сремска ГЛитровица Сремска Митровица
01-450-331/19-170 од 
04.06.2019. године

Намеснко трошење финансијских сердстава обавезног 
здравственог осигурања утврђених за плату и превоз за 

период 01.01-30.04.2019. године

18 ДЗ Лозница Шабац
05 број-.450-239/2019 од 

10.04.2019. године

Намеснко трошење срадтава по свим наменама из Уговора о 
пружању и финансирању здравствене заштите из обаазног 
здравственог осигурања за период 01.01-31.03.2019. године

19 ДЗ Коцел»ева Шабац
05 број:450-276/2019 од 

21.05.2019. године

Наменско трошење угиворених средстава за плате и превоз 
из Уговора о пружање и финансирању здравствене заштите 

из обавезног здравственог осигурања, за период 01.01- 
30.04.2019. године

20 ОБ Шабац Шабац
05 број:450-290/2019 од 

04.06.2019. године

Исправност фактурисања лабараторијског материјала у 
складу са Уговором о пружању и финансирању здравствене 

заштите из обавезног здравственог осигурања за 2019. 
године за период 01.01-31.03.2019. године

21 ДЗ Лајковац Ваљево
05 број:450-255/19 од 

10.04,2019. године

Наменско трошење срадстава за плате и превоз и лекове по 
уговору о пружању и финансирању здравствене заштите из 

обавезног здравственог осигурања за2019. године, за 
период 01.01-31.03.2019. године

22 ДЗ Ваљево Ваљево
05 број:450-254/19 од 

10.04.2019. године

Наменско трошење срадстава за плате и превоз и лекове по 
уговору о пружању и финансирању здравствене заштите из 

обавезног здравственог осигурања за2019. године, за 
период 01.01-31.03.2019. године

23 ОБ Ваљево Ваљево
05 број:450-317/19 од 

13.05.2019. године

Наменско коришћење финансијских средстава обавезног 
здравственог осигурања за плате и превоз по уговору о 

пружању и фикансирању здравствене заштите из обавезног 
осигурања за 2019. године за период 01.01-31.03.2019. године

24 ДЗ Мионица Ваљево
05 број:450-316/19од 

13.05.2019. године

Наменско коришћење финансијских средстава обавезног 
здравствеког осигурања за плате, превоз и енергенте по 

уговору о пружању и финансирању здравствене заштите из 
обавезног осигурања за 2019. године за период 01.01- 

31,03.2019. године

25 ДЗ Уб Ваљево
05 број:450-360/19 од 

30.05.2019. године

Наменско коришћење финансијских средстава обавезног 
здрвственохг осигурањаза плате и превоз по уговору о 

пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног 
здравственог осигурања за 2019. године у периоду од 01.01- 

31.03.2019. године

26
ДЗ Смедеревска 

Паланка
Смедерево

05 број:450-4545/2019 од 
03.05.2019. године

Намеенско трошење средстава за плете и превоз по Уговору 
о пружању и финансирању здравствене заштите из 
обавезног здравственог осигурања за период 01.01- 

31.03.2019. године

27
ОВ Смедеревска 

Паланка
Смедерево

05 број:450-5056/2019 од 
15.05.2019. године

Фактирисање и наменско трошење средстава за Имлетенте у 
ортопедији и Лекове за хемофилију по Уговору о пружању и 

финансирању задравственог осигурања за период 01.01- 
31.03.2019. године

28 ОБ Смедерево Смедерево
05 број:450-5360/2019 од 

22.05.2019. године

Наменско трошење средстава по свим наменсма из Уговора 
о пружању и финансирању здравствеке заштите из 
обавезног здравственог осигурања за период 01.01- 

31.03.2019. године



29 ОБ Смедерево Смедерево
05 број:450-5759/2019 од 

03.06.2019. године

Исправност спровођења Уговора о пружању и 
финансирања здравствене заштите из обавезког 
здравственог осигурања у делу који се односи на 

исправност фактурисања лаборторијског материјала за 
период 01.01-31.03.2019. године

30 ДЗ Кучево Пожаревац
01 број:450-1275/19 од 

10.04.2019. године

Наменско трошење средстава за палте и првоз по уговору о 
пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног 

здравственог осигурања, за период од 01.01-31.03.2019. 
године

31 ДЗ Велико Градиште Пожаревац
01 број:450-1575/19 од 

16.05.2019. године

Наменско трошење средстава по свим наменама из уговора 
о пружањи и финансирању здарвствено осигурање, за 

период 01.01-31.03.2019. године

32 КЦ Крагујевац Крагујевац
01 број:450-619/19 од 

08.04.2019. године

Исправност спровођења Уговора о пружању и 
финансирања здравствене заштите из обавезног 

здравственеог осигурања у делу који се односи на наменско 
трошење средстава и исправност фактурисања Лекова у ЗУ 
(КПП 071), Цитостатике са Листе лекова {КПП 073), Лекова за 
хемофилију (КПП 075), Лекови са Листе Ц по тендеру РФЗО 

(КПП 074). Контролом је потребно обухватити и позиције 
лекова ван уговора (КПП 958). Предмет контроле се односи 

на период од 01.01-28.02.2019. године

33 ЗЦ Аранђеловац Крагујевац
01 број:450-847/19 од 

20.05.2019. године

Исправност спровођења уговора о лружању и финансирању 
здрасвтвене заштите из обавезног здравтвеног осигурања 

уа 2019 годину у делу који се односи на исправност 
фактурисања лабараторијског материјала у периоду 01.01- 

31.03.2019. године

34 ДЗ Рековац Јагодина
01/1 6рј:450-990/19 од 

10.04.2019. године
Наменско трошење средстава за плате и превоз 01.01- 

31.03.2019. године

35 ОБ Јагодина Јагодина
01/1 број:450-1607/19 од 

07.06.2019. године
Исправност фактурисања лабораторијског материјала у 

периоду 01.01-31.03.2019. године

36 ОБ Параћин Јагодина
01/1 број:450-1285/19 од 

08.05.2019. године

Исправност спровођења Уговора о пружању и 
финансирању здравствене заштите из области здравственог 

осигурања за 2019. године у делу који се односи на 
исправност фактурисања лекова у ЗУ (КПП 071), за период 

01.02-28.02.2019. године

37 ЗЦ Неготин Бор
01 број:450-360/19 од 

04.04.2019. године

Наменско трошење срадстава по Уговору и перужању и 
финансирању здравсттвене заштите из обавезног 
здравственог осигурања 01.01-31.01.2019. године

38 ДЗ Мајданпек Бор
01 број:450-456/19 од 

14.05.2019. године

Неменско коришћење за плете и превоз по Уговору о 
пружању и финнсирању вздравствене заштите из обавезног 

здравственог осигурања за 2019. године за период 01.01- 
31.03.2019. године

39 ЗЦ Зајечар Зајечар
05 број:450-979/2019-178 од 

11.04.2019. године

Наменско трошење средстава за плате и превоз по уговору 
о пружању и финансирању здравствене заштите из 

обавезног здравственог осигурања за период од 01.01- 
31.03.2019. године

40 ЗЦ Књажевац Зајечар
05 број:450-1516/209-178 од 

28.05.2019. године

Исправност фактурисање лекова на терет стредстава 
обавезног здравственог осигурања у секундарној 

здравственој заштити периоду 01.01-30.04.2019. године

41 ЗЦ Ужице Ужице
180-691/2019 од 20.05.2019. 

године

Наменско трошење средстава за плате и превоз по Уговору 
о пружању и финансирању здравствене заштите из 

обавезног здравственог осигурања, за период од 01.01- 
31.03.2019. године

42 ДЗ Чачак Чачак
01 број:450-1129/19 од 

22.04.2019. године

Наменско трошење средства за плате и превоз по Уговору о 
пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног 
здравственог осигурања, за период 01.01-31.03.2019. године

43 ДЗ Горњи Милановац Чачак
01 број:450-1285/19 од 

17.05.2019. године

Наменско трошење уговорених средстава за плате и превоз 
из Уговора о пружање и финансирању здравствене заштите 

из обавезног здравственог осигурања, за период 01.01- 
31.03.2019. године

44 ДЗ Лучани Чачак
01 број:450-1428/19 од 

06.06.2019. године

Наменско трошење средстава по Уговору о пружању и 
финансирању здравствене заштите из обавезног 

здравственог осигурања, за период 01.01-31.03.2019. године

45 ДЗ Горњи Милановац Чачак
01 број:450-1008/19-1 од 

09.04.2019. године
Исправност обрачуна и испалте накнаде зараде 

специјализантима за период 01.01-31.03.2019. године

46 ДЗ Ивањица Чачак
01 број:450-1128/19 од 

22.042019. године
Исправност обрачуна и испалте накнаде зараде 

специјализантима за период 01.01-31.03.2019. године



47 ОБ Горњи Милановац Чачак
01 број:450-1009/19 од 

09.04.2019. године
Исправност обрачуна и исплате накнаде зараде 

специјализантима за период 01.01-31.03.2019. године

48 ОБ Краљево Краљево
05 број:450-539/19 од 

17.04.2019. године
Наменско трошење средстава за Лекове у здравственој 

установи за период 01.01-31.03.2019. годике

49 ДЗ Ћићевац Крушевац
05/1 број:54-242/19 од 

09.05.2019. године

Намеснко трошење средтава за плате и превоз по Уговору о 
прузању и фикансираању здравствене заштите из обавезног 
здравственог осигурања за период 01.01-31.03.2019. године

50 ДЗ Алексинац Ниш
450-363/2019-183 од 
03.04.2019. године

Наменско трошење срадтваа обавезног здравственог 
осигурања у делу који се односи на плате и превоз, за 

период 01.01-31.03.2019. године

51
СБ за псиијатријске 

болести Горња 
Топонца

Ниш
07 број:450-485/2019-183 од 

17.05.2019. године

Наменско коришћење финансијских средстава обавезког 
здрвственохг осигурања по уговору о пружању и 

финансирању задрсвтвене заштите за 2019. године у делу 
који се односи ка енергенете за период 01.01-31.03.2019. 

године

52 ДЗ Сврљиг Ниш
07 број :450-598/2019-183 од 

13.06.2019. године

Наменско трошење средстава обавезног здрасвственог 
осигурања у делу који се односи на плате и превоз за 

период 01.01-31.03.2019. године

53 ДЗ Прокупље Прокупље
03 број:450-604/2019-184 од 

22.04.2019. година

Исправност спровођења уговора о пружању и финансирању 
здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања 
за 2019. године у делу који се односи на намекско трошење 

средстава за плте и превоз, за лериод 01.01-31.03.2019. 
године

54 ДЗ Куршумлија Прокупље
03 број:450-714/2019-184 од 

17.05.2019. године

Исправност слровођења уговора о пружању и финансирању 
здравствене заштите из обвезног здравственог осигурања 
за 2019. годину у делу који се односи на пружање услуга 

дијализе и намекскогтрошења средстава обавезног 
здравственог осигурања за метеријал за дијализу и лекове 

за дијализу, за период 01.01-31.03.2019. године

55 ОБ Пирот Пирот
01 брпј :450-100/2019-185 од 

05.04.2019. године

Исправност фактурисања уградног матерјала у ортопедији, 
остапог уградног матерјала за сочива и наплете 

партицилације за урадни материјал за период 01.01- 
28.02.2019. године

56 ДЗ Димитровград Пирот
01 6рој:450-123/2019-185 од 

06.05.2019. године

Наменско трошење средстава ло свим наменама из Уговора 
о пружању и финнсирању здарсвтвене заштите из 

обавезног здравственог осигурања за период 01.01- 
31.03.2019. године

57 ДЗ Бабушница Пирот
01 број:450-134/209-185 од 

30.05.2019. године

Наменско трошење средстава по свим наменама из уговора 
о пружањи и финансирању здарвствено осигурање, за 

период 01.01-30.04.2019. године

58 ДЗ Власотинце Лесковац
04 број :450-1297/2019-186 од 

10.04.2019. године

Исправност спровођења Уговора о пружању и 
финансирању здравствене заштите из обавезног 

здравственог осигурања у делу накнаде за плате и превоз у 
периоду 01.01-31.03.2019. године

59 ДЗ Лебане Лесковац
01 број:450-1621/2019-186 од 

09.10.2019. године

Наменско трошење средстава за дијализни материјал и 
лекове за дијализу по Уговора о пружању и финансирања 

здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања 
за период 01.01-30.04.2019. године

60 ОБ Лесковац Лесковац
01 број:450-1926/2019-186од 

31.05.2019. године
Исправност фактурисања лабораториЈског материјала у 

периоду 01.01-31.03.2019. године

61 ДЗ Зв&чан Косовска Митровица
05 број: 450-388 од 20.05.2019. 

године

Наменско трошење уговорених средстава за плате и превоз 
из Уговора о пружање и фикансирању здравствене заштите 

из обавезног здравственог осигурања, за период 01.01- 
31.04.2019. године

62
Апотека Косовска 

Митровица
Косовска Митровица

05-бртој:450-434 од 06.06.2019. 
године

Намеснко трошење средстава за плате и превоз по уговору 
о пружању и финансирању здравствене заштите из 
обавезног здравственог осигурања за лериод 01.01- 

31.03.2019. године

63 ДЗ Врачар Београд
01 број:031-58/19 од 
16.04.2019. године

Наменско трошење средстава за плате и превоз за период 
01.01-31.03.2019. године

64
Градски завод за 
плућне болести и 

туберкулозу
Београд

01 број:450-668/19 од 
07.05.2019. године

Намеснко трошење срадстава по свим наменама из Уговора 
о пружању и финансирању здравствене заштите из обавзног 
здравственог осигурања за период 01.01-31.03.2019. године

65 КБЦ Драгиша Мишовић Београд
01/1 број:450-691/19-1 од 

16.05.2019. године
Исправност фактурисања лебараторијског материјала за 

период 01.01-31.03.2019. године

66 КБЦ Бежанијска коса Београд
01/1 број:450-752/19-2 од 

04.06.2019. године
Исправност фактурисања лабараторијског материјала 01.01- 

31.03.2019. године



67

Институт за 
здравствену заштиту 

мајке и детета "др 
Вукан Чупић"

Београд
01/1 број:450-768/19-1 од 

07.06.2019. године
Исправност фактурисања лабораторијског материјала у 

периоду 01.01-31.03.2019. године

68 ДЗ Обреновац Београд
Број: 450-541/19-1 од 

29.03.2019. године и Број: 450- 
541/19-2 од 01.04.2019. године

Исправност спровођења уговора у делу који се односи на 
пружање услуга дијализе и наменскотрошење средсава 

обавезног здравственог осигурања за материјал за дијализу 
и лекове за дијализу у периоду 01.01-28.02.2019. године

69 ДЗ Нови Бечеј Нови Сад
01 број: 450-69/2019-299 од 

11.06.2019. године

Наменско трошење средства за плате и превоз по Уговору о 
пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног 
здравственог осигурања, за период 01.01-31.03.2019. године

НАЛОЗИ ЗА КОНТРОЛУ У ПЕРИОДУ ОД 01.04.2019. ГОДИНЕ ДО 30.06.2019. ГОДИНЕ
(Дирекција)

Редни број Установа
Филијала на чијем је 
подручју установа

Број и датум решења/налога 
: за контролу |

: Предмет контроле

1 ОБ Сомбор Сомбор
05 број:450-2335/19 од 

03.04.2019. године

Наменско трошење срадстава по свим наменама из Уговора 
о пружању и финансирању здравствене заштите из 
обавезног здравственог осигурања, за период 01.01- 

31.03.2019. године

2 ОБ Сомбор Сомбор
05 број:450-3844/19 од 

17.05.2019. године
Исправност фактурисања лебараторијског материјала за 

период 01.01-31.03.2019. године

3 КЦ Војводине Нови Сад
05 број:450-2421/19 од 

04.04.2019. године

Наменско трошење срадтава и исправност фактурисања 
Лекова у ЗУ (КПП 071), цитостатике са листе лекова (КПП 

073), лекова са листе Ц по тендеру РФЗО (КПП 074), лекова 
за хемофилију (КПП 075), и лекове ван листе лекова (КПП 

958) за период од 01.01-28.02.2019. године

4 ОБ Ваљево Ваљево
05 6рој:450-3816/19 од 

17.05.2019. године
Исправност фактурисања лебараторијског материјала за 

период 01.01-31.03.2019. године

5 ЗЦ Зајечар Зајечар
05 број:450-3815/19 од 

17.05.2019. године
Исправност фактурисања лебараторијског материјала за 

период 01.01-31.03.2019. године

6 ЗЦ Ужице Ужице
05 број:450-3814/19 од 

17.05.2019. године

Ислравност фактурисања лебараторијског материјала за 
период 01.01-31.03.2019. године и контрола пружања услуга 

за које се утврђује Листа чекања-уградња инплатанта у 
ортопедији (кукови и колена) у периоду 01.01.2019. године 

до момента контроле

7 ОБ Крушевац Крушевац 05 број:450-3817/19 од 
17.05.2019. године

Исправност фактурисања лебараторијског материјала за 
период 01.01-31.03.2019. године

8 КЦНиш Ниш
05 број:450-2347/19 од 

04.04.2019. годинр

Наменско трошење срадтава и исправност фактурисања 
Лекова у ЗУ(КПП 071), цитостатике са листе лекова (КПП073), 

лекова са листе Ц по тендеру РФЗО (КПП 074), лекова за 
хемофилију (КПП 075), лекове ван листе лекова за лечење 

ретких болести и метаболизма (КПП 920) и лекове ван листе 
лекова (КПП 958) за лериод од01.01 -28.02.2019. године

9 ЗЦ Врање Врање
05 број:450-3812/19 од 

21.05.2019. године
Исправност фактурисања лабараторијског материјала 01.01- 

31.03.2019. године

10 КБЦ Земун Београд
05 број:450-4534/19 од 

11.06.2019. године
Исправност фактурисања лабораторијског материјала у 

периоду 01.01-31.03.2019. године

11 КЦ Србије Београд
01 број:450-2489/19 од 

05.04.2019. године

Исправност спровођења уговора у делу који се односи на 
пружање лабораторијској услуга у периоду 01.01-31.01.2019. 

године

12 ДЗ Тутин Нови Пазар
05 број:450-2515/19од 

05.04.2019. године

Наменско трошење срадстава за енергенте ло уговору о 
пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног 

здравственог осигурања, за период од 01.01-31.03.2019. 
године


