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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСТУПАЊУ РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ПО  ЗАХТЕВИМА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА 
ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И ЗАХТЕВИМА ОРГАНА ВЛАСТИ И ДРУГИХ ПРАВНИХ И 

ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ЗА 2018. годину 
 

I Поступање по захтевима за остваривање права на приступ 
информацијама од јавног значаја 

 
У току 2018. године Републичком фонду за здравствено осигурање (у даљем 

тексту: Републички фонд) поднето је укупно 135 захтева за остваривање права на 
приступ информацијама од јавног значаја. 

Наведени захтеви су поднети од стране грађана, невладиних организација и 
удружења, медија, државних и других органа, као и осталих правних лица, у складу 
са одредбама  Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл. 
гласник РС", бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10). 

 Број  примљених  и  решених  захтева за остваривање права на приступ 
информацијама од јавног значаја у Републичком фонду  у 2018. години приказан је у  
Табели 1. 

 
Табела 1 
Захтеви за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја 
 

Ред.
бр. 

Тражилац  
информације 

Број 
поднетих 
захтева 

Број 
усвојених- 
делимично 
усвојених 
захтева 

Број 
одбачених 

захтева 

Број 
одбијених 
захтева 

1. Грађани 54 46 0 8 

2. Медији 7 7 0 0 

3. Невладине 
организације и  друга 

удружења грађана  

4 3 0 1 

4. Политичке странке 0 0 0 0 

5. Органи власти 0 0 0 0 

6. Остали 70 69 0 1 

7. Укупно 135 125 0 10 

 
         Поднети захтеви од стране грађана, невладиних организација и медија, као и 
осталих правних лица су се односила на: 

-  питања из области остваривања права из здравственог осигурања; 
-  достављање података о уговореним радницима, података о раду лекарских  

комисија, података о потрошњи лекова, података о лековима са Листе лекова, 
података о издатим слушним апаратима, података о запосленима у здравственим 
установама, итд; 

-  достављање  докумената   насталих  у   раду  Републичког фонда  (интерних  
аката, дописа и инструкција Републичког фонда, записника о извршеним контролама 
здравствених установа, записника са седница Управног и Надзорног одбора 
Републичког фонда, уговора о уговарању здравствених услуга са даваоцима 
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здравствених услуга,  записника са отварања понуда јавних набавки, завршног 
рачуна Републичког фонда, итд; 
 

Број  примљених жалби подносилаца захтева за остваривање права на 
приступ информацијама од јавног значаја  у Републичком фонду, приказан је у Табели 
2. 
 
Табела 2. 
Жалбе подносилаца захтева за остваривање права на приступ информацијама 
од јавног значаја  
 

Ред. 
бр. 

Тражилац 
информације 

Укупан  
број 

изјављених 
жалби 

Број  
жалби  
због 

одбијања 
захтева 

Број  жалби 
на закључак о 
одбацивању 

затева 

Број  жалби 
због 

непоступања 
по захтеву 

Број 
осталих 
жалби  

1. Грађани  2 1 0 1 0 

2. Медији 0 0 0 0 0 
3. Невладине 

орган. и  
др. удружења 

грађана  

0 0 0 0 0 

4. Политичке 
странке 

1 1 0 0 0 

5. Oргани 
власти 

0 0 0 0 0 

6. Остали 0 0 0 0 0 

7. Укупно 3 2 0 1 0 

 
Жалбе подносилаца захтева за остваривање права на приступ 

информацијама од јавног значаја изјављене су због непоступања Републичког 
фонда по захтевима, недобијања тражених информација или због одбијања 
поднетих захтева 

Републички фонд је током 2018. године наплатио трошкове поступка у 
укупном износу од 252,00 динара, који су се односили на копирање тражене 
документације.  

 
Републичком фонду су у току 2018. године поднета и  два захтева сходно 

одредбама Закона о заштити података о личности ("Службени гласник РС", бр. 
97/08, 104/09 - др. закон, 68/20, одлука УС и 107/2012), којим су тражиоци захтевали 
обавештење у вези са обрадом личних података осигураника од стране Републичког 
фонда за здравствено осигурање. 

 
 

  III Поступање по захтевима Заштитника грађана, Покрајинског 
омбудсмана, Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података 
о личности, Повереника  за заштиту равноправности 
             
              Током 2018. године Заштитник грађана, Повереник  за заштиту 
равноправности и Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о 
личности покренули су 20 поступака контроле законитости и правилности рада,  
односно надзора над радом  Републичког фонда по притужби грађана, ( Заштитник 
грађана -  16  поступака;  Повереник  за заштиту равноправности – 1 поступак; 
Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности – 3 
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поступка. Републички фонд је у року прописаном законом одговорио и пружио све 
информације и списе које су захтевима тражени. 
             Заштитник грађана је  у току 2018. године обуставио 3 поступка  контроле. 
             Заштитник грађана  донео је једну препоруку  у складу са којом је Републички 
фонд и поступио. 
  
              
            IV Поступање по захтевима и молбама других државних органа и 
правних  лица за достављањем података из Матичне евиденције о осигураним 
лицима 

 
Током 2018. године Републичком фонду  је поднето укупно 8 захтева за 

достављањем података о осигураним лицима из Матичне евиденције о осигураним 
лицима Републичког фонда од стране органа власти, који су од значаја за вођење 
поступака пред органима и доношења одлука од стране истих и од стране осталих 
правних лица. 

Републички фонд је   поступао по захтевима органа власти, имајући у виду да 
је исти обавезан  да податке доставља на тражење и захтев државних органа,  у 
складу са чланом 64. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/2005, 
101/2007 и 95/2010) којим је утврђено да су органи државне управе дужни да 
сарађују у свим заједничким питањима и да једни другима достављају податке и 
обавештења потребна за рад. 

По захтевима осталих правних лица Републички фонд је поступао у складу са 
одредбама Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 107/2005, 
109/2005 - испр., 57/2011, 110/2012 - одлука УС, 119/2012, 99/2014, 123/2014, 
126/2014 - одлука УС, 106/2015 и 10/2016 - др. закон) и одредбама Закона о заштити 
података о личности ("Службени гласник РС", бр. 97/08, 104/09 - др. закон, 68/20, 
одлука УС и 107/2012). 
 


