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Поштовани,  
 
 
 
У вези са апелом  предсједника Републике Српске да  у свим институцијама почне 
енергичнији обрачун са криминалом и корупцијом и да то буде сталан процес,  подсјећам 
вас да је у Фонду здравственог осигурања у мају 2009. године усвојен Акциони план за 
провођење Стратегије сузбијања корупције, којим смо дефинисали циљеве и мјере ове 
активности у оквиру наше надлежности. 

 
Доношење тог документа није  пука формалност, већ израз спремности да се рад наше 
установе учини транспарентнијим и да се уклоне сви узроци који би омогућавали кршење 
закона, нарушавање принципа једнакости осигураних лица или фаворизовања било кога ко 
је у пословном односу с Фондом. Уважавајући актуелну ситуацију и одлучност друштва да 
се борби против корупције да приоритет, сматрам да је наш Акциони план неопходно 
допунити новим мјерама, те у вези с тим налажем сљедеће:  
 

� Да се на нивоу свих организационих јединица Фонда утврде оперативни планови 
реализације мјера и активности из Акционог плана Фонда здравственог осигурања 
РС за сузбијање корупције; 

 
� Да се на интернет страници Фонда објављују информације о свим фазама поступка 

јавних набавки, укључујући и информације о томе ко је упутио пријаву на јавни 
позив, ко је изабран као најповољнији понуђач, да ли су уложене жалбе на 
проведени поступак и какв је исход; 

 
За реализацију ове активности одговоран је Сектор за  уговарање роба и услуга и 
систем јавних набавки. 
 



� Да на интернет страници Фонда буду објављене  информације о извршеном 
плаћању према здравственим установама (датум дозначених средстава и списак 
установа којима су уплаћена средства); 

 
За реализацију ове активности одговоран је Сектор за финансијски менаџмент, 
рачуноводство и стратешке инвестиције у здравству. 

 
 

� Да се на интернет страници Фонда објављују подаци о оствареном приходу Фонда 
за сваки мјесец пословне године. 

 
За реализацију ове активности одговорни су  Сектор за план и анализу и Сектор за 
финансијски менаџмент, рачуноводство и стратешке инвестиције у здравству. 

 
 

� Да се пооштри контрола рада службеника који су ангажовани у љекарским 
комисијама и службама у којима се рјешава о правима из здравственог осигурања; 

 
За реализацију ове активности одговорни су извршни директори Сектора за правне 
послове и Сектора за здравство.  

 
 

� Да се убразају активности на формирању службе за заштиту права осигураника и 
именовању заштитника права осигураника у свакој организационој јединици Фонда 
и да се да максимална подршка њиховом раду. 

 
За реализацију овог задатка одговорни су замјеник директора за унутрашњу 
организацију и извршни директор Сектора за развој здравственог осигурања. 

  
� Да се одштампају леци за осигуранике у којима ће им бити објашњен начин на који 

могу да пријаве евентуалну појаву да им је у Фонду или у здравственој установи 
остваривање било ког права условљавано давањем новца. Осигуранике треба 
охрабрити да пријаве сваку појаву или покушај корупције, пружити им сву 
потребну заштиту и омогућити да остваре своје право на законит начин. 

 
За реализацију овог задатка одговорни су Сектор за развој здравственог осигурања и 
заштитници права осигураника. 

 
Очекујем да ћете реализацији наложених мјера приступити одмах. Очекујем, такође, да 
ћете сви, у оквиру своји надлежности, предузети мјере да се побољша однос према 
осигураницима и пословним партнерима и да се обезбиједи досљедно поштовање  
Кодекса пословног понашања и пословне етике у Фонду здравственог осигурања РС.  
 
С поштовањем, 
         Д И Р Е К Т О Р 
 
                    Горан Кљајчин, дипл. правник 


