ИЗВЕШТАЈ О ПОСТУПАЊУ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА ОД
ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА У 2010. ГОДИНИ

На основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
(„Сл. гласник РС“ бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010) у периоду јануар децембар 2010. године Републички завод за здравствено осигурање је примио 98
захтева за достављање информација од јавног значаја. Од примљених 98
захтева, усвојено је 89, а 9 захтева је одбијено. Разлог за одбијање је заштита
података о личности за лица чији подаци се налазе у матичној евиденцији
осигураника.
По структури тражилаца информација подаци су следећи:







Грађани су поднели 57 захтева, усвојено је 50, а 7 захтева је одбијено
Медији нису тражили информације
НВО и друга удружења грађана су упутили 14 захтева који су усвојени.
Политичке странке се нису обраћале
Државни и други органи су поднели 10 захтева, усвојено је 9, а 1 захтев је
одбијен
Остали су поднели 17 захтева, усвојено је 16, а 1 захтев је одбијен из
разлога заштите података о личности. У овој рубрици евидентирани су
захтеви достављени од стране Заштитника грађана, који је тражено
изјашњење Републичког завода по питању остваривања права на
здравствену заштиту осигураних лица-15 предмета, оверавање здравствене
исправе, остваривање права из радног односа. Републички завод је
Заштитнику грађана одговорио на све захтеве и достављао расположиву
документацију по сваком предмету.
Трошкови достављања информација нису наплаћивани од тражиоца.

Захтеви се односе на:




















достављање података о потрошњи одређених лекова;
на достављање уговора које је Републички завод закључио са
здравственим установама;
на коефицијенте за исплату плата запосленима у здравственим установма
и висину средстава за плате која установама преноси Републички завод;
на висину плате запослених у Републичком заводу;
на податке у матичној бази осигураника;
на извештаје интерне ревизије и друге финансијске извештаје Републичког
завода;
коефицијенате за обрачун и исплату зарада запосленима у здравственим
установама;
закључене уговоре о пружању и финансирању здравствене заштите;
број уговорених здарвствених радника запослених у здравственим
установама;
на трошкове изградње
и одржавања објекта Републичког завода у
Београду;
на евидентирање новчаних казни, пенала по налозима судова;
на издавање лекова на рецепт;
поступке јавних набавки;
лечење у иностранству;
стављање лекова на Листу лекова;
лечења од одређених обољења;
програм рационализације у Републичком заводу;
састав централне комисије и подкомисије за лекове;
на решавање по жалби у другостепеном поступку.

1) захтеви:
Преглед захтева за период јануар-децембар 2010. године.
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захтева
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2) жалбе:
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информације
грађани
медији
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1
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1
2

Грађани су изјавили 11 жалби, од чега су четири жалбе изјављене из
разлога што достављени одговори нису испунили очекивања тражиоца, односно
што Републички завод није одговорио на захтев у садржини како тражилац
очекује, док је шест жалби изјављено због непоступања по захтевима.
Решавајући по жалбама због непоступања, Повереник је у четири предмета
донео закључак о обустављању поступка, јер је утврђено да је Републички завод
тражиоцима доставио одговор пре подношења жалбе Поверенику, у једном
предмету је наложио Републичком заводу да достави тражиоцу тражене податкешто је Републички завод учунио и поступио по решењу, а на наводе једне жалбе,
Републички завод је доставио изјашње Поверенику.

Једна жалба је изјављена на решење о одбијању захтева за достављање
информација.

Једна жалба је изјављена, од стране правног лица у рубрици „остали“, на
решење о одбијању захтева за достављање информација.
Републички завод за здравствено осигурање је донео решење о одбијању
ових захтева на основу члана 138. став 2. Закона о здравственом осигурању
(„Службени гласник РС“ бр. 107/05 и 109/05 - исправка) којим је прописано да су
подаци из матичне евиденције који се односе на поједино осигурано лице,
односно на коришћење права из обавезног здравственог осигурања, лични подаци
и да представљају службену тајну, односно да се не могу износити и објављивати
у јавности, и да се могу користити само за потребе обавезног здравственог
осигурања и на основу члана 8. став 1. тачка 2. Закона о заштити података о
личности („Службени гласник РС, бр. 97/2008 и 104/2009 - др. закон ) којим је
прописано да обрада података о личности није дозвољена ако се врши у сврху
различиту од оне за коју је одређена, без обзира да ли се врши на основу
пристанка лица или законског овлашћења за обраду без пристанка.
3) трошкови поступка:
Трошкови нису наплаћивани

Трошкови наплаћивани
број жиро
рачуна

укупан износ

4) информатор о раду органа
Датум израде
информатора

Објављен на
интернету

Датум
последњег
ажурирања

(Да)
Не

Израђенније објављен

Није
израђен

Разлог
због ког
није израђен

Да
Не

Нови Информатор о раду Републичког завода за здравствено осигурање израђен
је и постављен на сајт www.rzzo.rs у месецу децембру 2010. године
5) одржавање обуке запослених
Обука спроведена
(Да)

Разлози неодржавања
Не

6) одржавање носача информација
Редовно се одржавају
(Да)

Разлози неодржавања
Не

Наведени табеларни прегледи поступања по поднетим захтевима,
сачињени су на основу обавезе прописане одредбама члана 43, Закона о
слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“ бр.
120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010) и достављају се, у форми годишњег
извештаја за 2010. годину Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту
података о личности.
Републичком заводу за здравствено осигурање обраћали су се и осигураници без
позива на одредбе Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја. На такве захтеве организационе јединице Републичког завода за
здравствено осигурање одговарале су у складу са одредбама Закона о
здравственом осигурању.

