ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСТУПАЊУ ПО ПОДНЕТИМ ЗАХТЕВИМА ЗА ПРИСТУП
ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА ЗА 2012. ГОДИНУ
У току 2012. године Републичком фонду за здравствено осигурање укупно је
поднето 4206 захтева који су се односили на питања која су у делокругу рада
Републичког фонда за здравствено осигурање.
Наведени захтеви су поднети од стране грађана, невладиних организација и
удружења, државних и других органа и осталих субјеката, у складу са одредбама Закона
о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Службени гласник РС", бр.
120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), Закона о државној управи ("Службени гласник РС", бр.
20/92, 48/93), Закона о извршењу и обезбеђењу ("Службени гласник РС", бр. 31/11 и
99/11), Закона о заштити података о личности ("Службени гласник РС", бр. 97/08 и
107/12) и других прописа који уређују одређене области.
Поднети захтеви су за предмет имали податке, документа и изјашњења
(тумачења) од стране Републичког фонда поводом питања која се односе на послове
који су у надлежности Републичког фонда или су у вези са пословима који се у
Републичком фонду обављају.
По структури подносилаца захтева, извештај за период 01.01.2012. – 31.12.2012.
године је следећи:
- грађани су поднели 154 захтева;
- медији су поднели 6 захтева;
- невладине организације и удружења грађана су поднели 31 захтев;
- органи власти су поднели 2498 захтева и
- остали тражиоци су поднели 1517 захтева.
У рубрици "органи власти" евидентирани су захтеви које су поднели органи
локалних самоуправа, организационе јединице Пореске управе, правосудни органи,
судски извршитељи, Заштитник грађана, здравствене установе и други органи и
организације који спадају у наведену категорију.
У рубрици " невладине организације и удружења грађана“ евидентирани су
захтеви удружења грађана, невладиних организација, синдиката, комора и других
облика организовања грађана.
У категорији "остали" евидентирани су захтеви које су поднели предузећа,
адвокатске канцеларије и други субјекти који на спадају у неку од горенаведених
категорија.
Према структури усвојених (делимично усвојених) и броја одбачених (одбијених)
захтева, извештај за период 01.01.2012. – 31.12.2012. године је следећи:
- усвојених/делимично усвојених захтева 4102;
- број одбачених захтева 6 и
- број одбачених захтева 31.
Поднети захтеви од стране грађана, невладиних организација и медија су се
односили на питања из области остваривања права из здравственог осигурања,
најчешће питања услова прописаних законским и подзаконским актима за остваривање
неког права, као и на питања која се односе на статистичке податке из наведене
области (броја осигураника који су користили неко право у одређеном периоду, износ
средстава који је утрошен на терет Републичког фонда и сл.).
Захтеви које су подносили органи власти углавном су за предмет имали податке
о осигураницима који се тичу њиховог радно-правног статуса (примања), основа
осигурања и других питања која су од значаја за вођење поступка пред органима и за
доношење одговарајуће одлуке од стране истих.

Највише захтева је поднето од стране Пореске управе у сврху вођења поступка
сходно одредбама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, од стране
прекршајних судова ради вођења прекршајног поступка, као и од стране судских
извршитеља сходно одредбама члана 332. Закона о извршењу и обезбеђењу
("Службени гласник РС", бр. 31/11 и 99/11).
Што се тиче самих захтева највише захтева се односи на:
- права осигураника из обавезног здравственог осигурања;
- податке који се воде у матичној евиденцији осигураника;
- поступке спроведених јавних набавки;
- обрачун и исплату плата запосленима у Републичком фонду (и других
примања);
- закључене уговоре о пружању здравствене заштите;
- поступке вантелесне оплодње;
- запошљавању лица у Републичком фонду и ангажовању лица ван радног
односа;
- извршеним контролама у здравственим установама и др.
Жалбе од стране подносилаца захтева су изјављиване због непоступања по
поднетом захтеву и због одбијања поднетих захтева.
Захтеви су у највећем броју случајева одбачени због формалних недостатака
поднетих захтева који су спречавали поступање по истим.
Републички фонд за здравствено осигурање у току 2012. године није наплаћивао
од тражиоца трошкове достављања информација.
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Трошкови наплаћивани
Укупан износ

Број жиро рачуна

4)Информатор о раду органа
Датум израде Објављен
на
Информатора Интернету
17.03.2010.

Трошкови нису
наплаћивани

Датум
последњег
ажурирања

Израђенније објављен

Није
израђен

Разлози због
којих није
израђен

Да

Одржавање обуке запослених
Обука спроведена
Да
Одржавање носача информација
Редовно се одржавају
Да

Разлози неспровођења обуке

Разлози неодржавања

Напомињемо да су се у великом броју случајева тражиоци обраћали
Републичком фонду без изричитог позивања на одредбе Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја и Закона о заштити података о личности. На такве
захтеве од стране Републичког фонда примењиване су одредбе наведених закона
уколико су за предмет имали податке, информације или документа који се могу
окарактерисати као информације од јавног значаја, односно као подаци о личности у
смислу Закона о заштити података о личности.

