На основу чланова 22. и 23. Статута Уније удружења послодаваца Републике Српске и
члана 30. Статута Фонда здравственог осигурања Републике Српске, и у складу са
Меморандумом о заједничким политикама за период 2018. - 2020. године Владе Републике
Српске и Уније удружења послодаваца Републике Српске и Акционог плана за реализацију
мјера Владе РС за 2018. годину, Унија удружења послодаваца Републике Српске (у даљем
тексту: Унија) и Фонд здравственог осигурања Републике Српске (у даљем тексту: Фонд) дана
31.5.2018. године закључују

СПОРАЗУМ О САРАДЊИ
Члан 1.
Циљ закључивања Споразума о сарадњи (у даљем тексту: Споразум) је успостављање
међусобне сарадње и унапређење односа страна потписница ради ефикаснијег остваривања
заједничких циљева и интереса у вези са стабилношћу функционисања система здравствене
заштите и побољшањем услова пословања.
Члан 2.
У сврху реализације заједничких циљева и интереса, стране потписнице ће предузети
сљедеће активности:
●

У складу са законом предвиђеним обавезама Фонда, рефундацију накнаде нето плата
радника за вријеме привремене неспособности за рад од 01.01.2018. године Фонд ће
измиривати у року од 30 дана од дана правоснажности рјешења;

●

У сарадњи са Министарством финансија у Влади РС, стране потписнице ће иницирати
израду/промјену прописа који ће омогућити измирење обавеза Фонда према
послодавцима насталих до 31.12.2017. године кроз директну размјену налога
(компензација) између Фонда и правног лица са могућношћу уплате директно према
Фонду преко посебне врсте прихода;

●

Стране потписнице ће иницирати да Министарство финансија у складу са одредбом
члана 54. Закона о здравственом осигурању (којим је прописано да у случају да укупно
прикупљена средства нису довољна за покривање законом утврђених права, Влада
Републике Српске доноси одлуку о начину покрића недостајућих средстава) преузме
обавезе за рефундацију накнаде нето плате за вријеме привремене неспособности за рад
према правним лицима насталим до 31.12.2017. године, а односиће се на обавезе веће од
1.000,00 КМ.

●

Обавезе Фонда према правним лицима настале до 31.12.2017. године Фонд ће
континуирано измиривати и путем пријаве обавеза и потраживања у систему
мултилатералне компензације, у складу са средствима утврђеним финансијским
планом Фонда према Одлуци о спровођењу мултилатералне компензације и
цесије.

●

Стране потписнице ће покренути иницијативу за измјену прописа из области пензијског
и инвалидског и здравственог осигурања са циљем уређивања института привремене
пензије, ради превазилажења проблема у вези са радницима чије лијечење није
завршено у року од 12 мјесеци;

●

Цијенећи заједнички интерес страна потписница у погледу спречавања злоупотреба
и негативних трендова у вези са одсуством због привремене неспособности за рад,
стране потписнице ће у сарадњи са другим институцијама иницирати
доношење/измјену прописа који ће омогућити квалитетнију контролу и елиминисање
негативних појава и трендова;

●

У циљу повећања нивоа здравствене заштите и утемељења превенције као
најзначајнијих облика здравствене заштите, са циљем смањења расхода здравственог
система, Фонд и Унија ће проводити континуиране активности на едукацији
радника о безбједности и заштити здравља на раду, здравом начину живота и рада и
другим темама које могу повећати ниво здравља становништва;

●

У сврху квалитетније и сврсисходније комуникације између страна потписница,
институција и јавности, Фонд ће квартално достављати статистичко - аналитичке
извјештаје о привременој неспособности за рад, потраживањима Фонда од
послодаваца, као и остале информације које ће стручне службе страна потписница
усагласити;

●

Стране потписнице уочавају проблеме у функционисању система социјалне заштите
на принципима међугенерацијске и радничке солидарности и с тим у вези се
обавезују да ће иницирати дијалог на највишем нивоу о модалитетима даљег
функционисања система, начину финансирања и другим темама које могу побољшати
перспективе одрживости система.
Члан 3.

У остваривању међусобне сарадње, свака од страна потписница ће предузимати
конкретне активности у оквирима своје надлежности.
Потписници ће дјеловати у оквиру закона, својих статута и Споразума, тако да ниједна
од страна неће предузимати активности које могу штетити интересима друге стране.
Члан 4.
Потписници ће међусобно размјењивати информације које су од интереса за
остваривање циљева Споразума.
Члан 5.
Потписници ће редовно информисати своје органе о заједничким активностима.
Представници потписника ће на погодан начин информисати јавност о предузетим
активностима.

Члан 6.
Споразум ступа на снагу наредног дана од дана његовог објављивања, на начин
предвиђен општим актима страна потписница.
Члан 7.
Споразум се закључује на неодређено вријеме.
Члан 8.
Споразум је сачињен у четири истовјетна примјерка, од којих свака страна задржава по
два примјерка.
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