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Акциони план  Фонда здравственог осигурања РС за  
провођење Стратегије сузбијања корупције 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Бања Лука, маја 2009. године 
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2.

 
 
 
 
 
 

1. У В О Д 
___________________________________________________  
 
  

 Сузбијање корупције, у најширем смислу, обухвата мјере и активности које 

онемогућавају злоупотребе јавних овлашћења ради прибављања личне користи и које 

доприносе повјерењу грађана у јавне институције. Тако дефинисан појам,  упућује и на 

кључне механизме сузбијања корупције: контрола законитости рада; едукација јавних 

службеника и корисника услуга јавне институције; јавност рада; санкције. 

 У Фонду здравственог осигурања РС  неколико година се проводе системске мјере, 

које својом суштином представљају и антикорупционе мјере:  

 - Образован је Сектор за контролу, чији је рад првенствено усмјерен на контролу 

остваривања права из обавезног здравственог осигурања у здравственим установама; 

 - Образована је Самостална служба за интерну ревизију, која контролише 

законитост рада у свим организационим јединицама Фонда; 

 - Проводи се континуиран процес едукације грађана о правима из обавезног 

здравственог осигурања; 

 - Усвојен је Правилник о садржају, начину и поступку вршења контроле, којим је, 

између осталог, прописано поступање према пријавама осигураника о повреди права из 

обавезног здравственог осигурања; 

 - Уведена су три инфо телефона за грађане, од којих је један (1371) доступан 24 

часа сваког дана; путем инфо телефона грађани имају могућност и да пријаве незаконите 

појаве, односно појаве повреде права из обавезног здравственог осигурања; 

 - Извршена је нова организација Фонда са циљем његове трансформације у 

модеран и ефикасан сервис грађана. 

 Доношење овог акционог плана, према томе,  представља континуитет досадашњих 

активности, а његова конкретна сврха је свеобухватан приступ у сузбијању узрока и 

појаве корупције у облати која спада у надлежност Фонда здравственог осигурања РС. 
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3.

 

 

 

 

2. Циљеви мјера и активности на сузбијању корупције 
________________________________________________________  

 

 

 
1. Уједначавање праксе код примјене прописа из обавезног здравственог 

осигурања; 
 

2. Јачање механизама стручног надзора и контроле над примјеном прописа, 
провођења јавних набавки и финансирања права из обавезног 
здравственог осигурања; 

 
3. Већа заштита најсиромашнијих грђана (осигураника); 

 
4. Унапређење доступности информација из обавезног здравственог 

осигурања; 
 

5. Подизање нивоа повјерења грађана у Фонд здравственог осигурања; 
 

6. Потпунија примјена принципа једнакости грађана код коришћења права 
из обавезног здравственог осигурања и побољшање доступности 
здравствене заштите;  

 
7. Јачање капацитета Фонда здравственог осигурања у сузбијању корупције, 

незаконитог рада и злоупотребе јавних овлашћења; 
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4.

 
 
 
 
 
 
 

3. Мјере и активности за реализацију постављених циљева 
_______________________________________________________  

 
 
 
            Циљ 1.  

Уједначавање праксе код примјене прописа из обавезног здравственог 
осигурања; 
 

 
 
Мјере и активности за достизање циља: 
 
 
1. Усвојити План мјера и активности на уједначавању праксе код примјене 

прописа из обавезног здравственог осигурања и почети са његовом 
реализацијом. 

Носилац активности: Сектор за провођење здравственог осигурања и Сектор за 
правне послове; 
Рок: мај 2009. године 
 

 
2. Иновирати Акциони план уклањања административних баријера код 

коришћења права из обавезног здравственог осигурања; 
Носилац активности: Сектор за развој здравственог осигурања 
Рок: јун 2009. године 
 
 
3. Испитивати задовољство осигураника услугама Фонда здравственог осигурања 

у свим канцеларијама и пословницама Фонда. 
Носилац активности: Сектор за развој здравственог осигурања и Сектор за 
провођење здравственог осигурања; 
Рок: континуирана активност (израда анкетних питања и прве анкете јун 2009. 
године). 
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5.

Циљ 2.  
Јачање механизама стручног надзора и контроле над остваривањем права из 
обавезног здравственог осигурања, примјеном прописа, провођења јавних 
набавки и финансирања права из обавезног здравственог осигурања; 
 
 
Мјере и активности за достизање циља: 
 
 
1. Урадити нови анкетни упитник за испитивање задовољства пацијената 

услугама у болницама и домовима здравља са акцентом на организацију рада, 
квалитет здравствене заштите и љубазност особља здравствених установа, уз 
примјену строжијих критеријума оцјењивања; 

Носилац кативности: Сектор за развој здравственог осигурања 
Рок: мај 2009. године 
 
 
2. Проводити мјесечне контроле примјене уговора са здравственим установама и 

мјесечне анкете о задовољству пацијената услугама у здравственим установама; 
Носикац активности: Сектор за контролу 
Рок: континуирана, мјесечна активност 

 
 

3. Интензивирати контролу примјене закона и општих аката код рјешавања о 
правима из обавезног здравственог осигурања (обавеза мјесечног извјештавања 
директора Фонда о проведеним активностима); 

Носилац активности: Самостална служба за интерну ревизију у сарадњи са 
Сектором за правне послове; 
Рок: континуирана активност 
 
 
4. Проводити интерну ревизију свих јавних набавки које проводи Фонд 

здравственог осигурања; 
Носилац активности: Самостална служба за интерну ревизију 
Рок: континуирана активност 
 
 
5. Јавне набавке на основу једне понуде проводити само у законом прописаним 

околностима, уз обавезно документовање оправданости хитне набавке. 
Носилац активности: Сектор за уговарање и јавне набавке  
Рок: континуирана активност 

 
6. Анализирати и контролисати све активности у вези са плаћањем уговорених 

услуга здравственим установама, апотекама, ортопедским кућама, 
рефундацијама и др., посебно са аспекта уједначеног приступа код плаћања 
обавеза према свим пословним партнерима Фонда; 

Носилац активности: Самостална служба за интерну ревизију и Сектор за план и 
анализу 
Рок: Континуирана активност (обавезни тромјесечни извјештаји) 



 
Фонд здравственог осигурања Републике Српске • Адреса: Здраве Корде 8, 78 000 Бања Лука, РС-БиХ  

tел: +387 51 216 377 • fax: +387 51 216 595 • e-mail: fzors@zdravstvo-srpske.org • www.zdravstvo-srpske.org 
 

Health Insurance Fund of Republic of Srpska • Address: Zdrave Korde 8, 78 000 Banja Luka, RS-BiH 
tel: +387 51 216 377 • fax: +387 51 216 595 • e-mail: fzors@zdravstvo-srpske.org • www.zdravstvo-srpske.org 

6.

           Циљ 3.  
8. Већа заштита најсиромашнијих грђана (осигураника); 

 
 
 
Мјере и активности за достизање циља: 
 
 
1. Анализирати заступљеност социјалног статуса осигураника у критеријумима за 

ослобађање од партиципирања у трошковима здравствене заштите. На основу 
анализе предложити конкретна рјешења. 

Носилац активности: Сектор за развој здравственог осигурања 
Рок: јун 2009. године 
 
 
2. Са стоматолошким факултетима у РС договорити сарадњу која ће 

подразумјевати бесплатне стоматолошке услуге за сиромашне грађане. 
Носилац активности: Сектор за здравство и Сектор за уговарање и јавне набавке 
Рок: септембар 2009. године 

 
 
 
 

Циљ 4.  
Унапређење доступности информација из обавезног здравственог осигурања; 
 
 
 
 
Мјере и активности за достизање циља: 
 
 
1. Публиковати нове водиче кроз права и процедуре из обавезног здравственог 
осигурања и учинити их доступним у свим пословним објектима Фонда и у свим 
здравственим установама; 
Носилац активности: Сектор за развој здравственог осигурања 
Рок: јун 2009. године 
 
 
3. Пакет права из обавезног здравственог осигурања публиковати у посебој 

брошури, доступној грађанима 
Носилац активности: Сектор за развој здравственог осигурања 
Рок: август 2009. године 
 
 
4. Организовати састанке са удружењима грађана у свим општинама у РС 

(пензионери, удружења пацијената и др.). На састанцима информисати грађане 
о правима и евидентирати проблеме на које наилазе код коришћења здравствене 
заштите. 
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7.

Носилац активности: Сектор за развој здравственог осигурања и Сектор за 
провођење здравственог осигурања 
Рок: од маја 2009. до јуна 2010. године 
 
 
5. Радити мјесечне анализе садржаја позива на инфо телефоне, са посебним 

акцентом на примједбе и притужбе грађана и на пријаву повреде права из 
обавезног здравственог осигурања. 

Носилац активности: Сектор за развој здравственог осигурања и Сектор за 
здравство 
Рок: мјесечно 
 
 
 
Циљ 5.  
Подизање нивоа повјерења грађана у Фонд здравственог осигурања; 
 
 
 
Мјере и активности за достизање циља: 
 
 

 
1. Обезбиједити потпуну ажурност код рјешавања захтјева грађана, као и 

ажурност код давања одоговора на њихова питања; За пропусте у раду 
примјењивати санкције у складу са Правилником о дисциплинској 
одговорности. 

Носилац активности: Сектор за правне послове, Самостална служба за интерну 
ревизију 
Рок: континуирана активност 
 
 
2. Обезбиједити потпуну ажурност и хитност код рјешавања пријава осигураника 

о повредама права из обавезног здравственог осигурања уз обавезну анализу 
пријављених повреда права и предузимати санкције. 

Носилац активности: Сектор за контролу и Сектор за правне послове 
Рок: мјесечна активност 
 
 
3. Унаприједити културу комуникације радника Фонда са грађанима и 

сусретљивост код рјешавања њихових захтјева; проводити мониторинг односа 
радника Фонда према осигураницима; 

Носилац активности: Сектор за развој здравственог осигурања и Сектор за 
провођење здравственог осигурања 
Рок: континуирана активност (први мониторинг јун 2009. године) 
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8.

Циљ 6.  
Потпунија примјена принципа једнакости грађана код коришћења права из 
обавезног здравственог осигурања и побољшање доступности здравствене 
заштите. 

 
  
 

Мјере и активности за достизање циља: 
 

 
1. Предложити начине унапређења доступности здравствене заштите грађанима 

који живе у општинама изван сједишта болница и приступити реализацији 
утврђених мјера и активности; 

Носилац активности: Сектор за развој здравственог осигурања (приједлог мјера), 
а Сектор за здравство и Сектор за уговарање и јавне набавке реализација 
Рок: почетак активности јун 2009. године 
 
 
2. Анализирати могућност увођења права на накнаду трошкова превоза у циљу 

унапређења доступности здравствене заштите и већег степена једнакости 
грађана код коришћења здравствене заштите. 

Носилац активности: Сектор за развој здравственог осигурања и Сектор за правне 
послове 
Рок: август: 2009. године 
 
 
3. Министарству здравља и социјалне заштите упутити иницијативу за израду и 

доношење посебног прописа којим ће бити регулисане листе чекања 
(максимални рокови чекања; обавеза вођења евиденције о листама чекања; 
обавеза обавјештавања пацијената о промјенама на листи чекања; 
транспарентност; контрола); 

Носилац активности: Сектор за развој здравственог осигурања 
Рок: мај 2009. године 
 
 
4. Министарству здравља и социјалне заштите упутити иницијативу за 

организовање централних служби у болницама за заказивање пријема 
пацијената на лијечење и на консултативно – специјалистичку заштиту. 

Носилац активности: Сектор за здравство 
Рок: јун 2009. године  
 
 
5. Јавно промовисати здравствене установе чији су рад пацијенти оцијенили са 

највишом оцјеном и објављивати податке о здравственим установама на чији су 
рад пацијенти имали примједбе. 

Носилац активности: Сектор за развој здравственог осигурања у сарадњи са 
Сектором за контролу 
Рок: континуирана активност 
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6. Примјењивати санкције, предвиђене уговором, за све појаве кршења права из 
обавезног здравственог осигурања; подносити пријаве контролним органима за 
повреде права које су изван надлежности Фонда; 

Носилац активности: Сектор за контролу и Сектор за финансијски менаџмент 
Рок: континуирано 
 
 
 
 

 
              Циљ 7. 
              Јачање капацитета Фонда здравственог осигурања у сузбијању корупције,                 

незаконитог рада и злоупотребе јавних овлашћења; 
 

 
 
Мјере и активности за достизање циља: 
 
 
1. Организовати интерну школу за образовање запослених у Фонду здравственог 

осигурања са циљем јачања капацитета за провођење најсложенијих послова, 
укључујући и послове контроле и ревизије. 

Носилац активности: Сектор за развој здравственог осигурања 
Рок: септембар 2009. године 
 
 
2. У сарадњи са Министарством здравља и социјалне заштите организовати обуку 

за раднике Фонда који су ангажовани на пословима контроле 
Носилац активности: Сектор за развој здравственог осигурања 
Рок: јун (упућивање иницијативе) 
 
3. Унаприједити праћење радних учинака, посебно радника који раде на 

рјешавању захтјева осигураника, као и мјера мотивације за професионалан и 
непристрасан рад и однос према осигураницима и пословним партнерима 
Фонда. 

Носилац активности: Сектор за правне послове и Сектор за развој здравственог 
осигурања 
Рок: август 2009. године 
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4. Мониторинг и евалуација 
_____________________________________________   
 
 
1. Индикатори: 
 

� Резултати анкета 
� Број пријава повреде права, укључујући и пријаве корупције 
� Ажурност код рјешавања захтјева осигураника и пријава кршења права 

(рокови) 
� Унапређење доступности права  
� Налази интерне ревизије 
� Унапређење организације здравствене службе (листе чекања; 

организпован пријем пацијената) 
� Унапређење капацитета Фонда (обука радника на пословима контроле и 

ревизије) 
� Број уклоњених административних баријера 
� Доступност информација (водичи, непосредни састанци, интернет, 

медији) 
 
 

2. Мониторинг: 
 
Праћење реализације мјера и активности из овог плана вршиће Сектор за развој 
здравственог осигурања, који ће о томе извјештавати директора Фонда. Извјештај о 
реализацији мјера и активности из овог плана достављаће се и Министарству 
здравља и социјалне заштите. 
 
 
3. Евалуација: 
 
На основу утврђених индикатора, Сектор за развој здравственог осигурања радиће 
анализу ефеката предузетих мјера. Анализа ће бити саставни дио годишњег 
извјештаја о раду и финансијском пословању Фонда здравственог осигурања РС. 
 
 
 
        Д И Р Е К Т О Р 
 
                  Горан Кљајчин, дипл. правник  


