
ЕКСПОЗЕ ПРЕДСЈЕДНИКА ВЛАДЕ РАДОВАНА ВИШКОВИЋА                              

(ОБЛАСТ ЗДРАВСТВО) 

2.       ОДРЖИВ ЗДРАВСТВЕНИ СИСТЕМ 

Уважени народни посланици, 

Даме и господо, 

Здравствени систем Републике Српске кумулира неизмирене обавезе, а уједно није дио 

буџетског система Републике Српске, чиме је значајно умањена његова фискална 

дисциплина. С тим у вези, још у септембру 2015. године отпочело се са реформом 

здравственог система, у сарадњи са експертима Свјетске банке, која је дефинисана у четири 

фазе, а то су: анализа неизмирених обавеза, увођење трезорског система у здравствене 

установе и Фонд здравственог осигурања Републике Српске, нормирање мреже 

здравствених установа и изналажење нових модела финансирања здравственог система. 

До сада је завршена прва фаза и отпочео је пилот пројекат увођења трезорског система у 

здравствене установе. 

Кључни проблем здравственог система Републике Српске јесте фискално преиздашан и 

нереформисан здравствени сектор, који акумулира неизмирене обавезе, те посебно 

подјела надлежности између различитих актера у систему, што онемогућава јасно 

утврђивање пуне одговорности.  

Одржив здравствени систем биће успостављен реализацијом следећих мјера: 

1. Дефинисањем јасне одговорности свих актера здравственог система; 

2. Дефинисањем и досљедним спровођењем мјера које ће „зауставити крварење" 

здравственог система; 

3. Анализом укупних обавеза здравственог система; 

4. Дефинисањем модела и спровођењем мјера за измирење неизмирених обавеза 

у здравственом систему; 

5. Увођењем фискалне одговорности и транспарентности у све институције 

здравственог система; 

6. Нормирањем и успостављањем нове мреже здравствених установа; 

7. Изналажењем нових модела финансирања здравственог система и дефинисањем 

више „пакета" здравствене заштите; те 

8. Изградњом неопходне здравствене инфраструктуре. 

Дефинисањем јасне одговорности свих актера здравственог система првенствено ћемо 

извршити повезивање сваке здравствене установе са њеним оснивачем, инсистирајући да 



оснивач и управљач установом преузме пуну одговорност за њено управљање. Поред тога, 

ресорно министарство и Фонд здравстеног осигурања Републике Српске морају да преузму 

пуну одговорност за контроле пословања здравствених установа, уз инсистирање да се 

средства Фонда расподјељују искључиво уз пуно уважавање принципа извршења послова, 

као јединог мјерила и критеријума расподјеле. Наравно, незаобилазан актер у цијелом 

систему је и Пореска управа Републике Српске, те све мјере везане за смањење сиве 

економије, које ће довести до веће наплате јавних прихода. 

Како би се створили услови за увођење здравствених установа и Фонда здравственог 

осигурања у трезорски систем пословања, те на тај начин повећала фискална одговорност, 

потребно је прије тога дефинисати и досљедно спровести мјере које ће „зауставити 

крварење" здравственог система, односно додатно стварање неизмирених обавеза. С тим 

у вези, приступићемо анализи пословања сваке здравствене установе појединачно, као и 

анализи пословања Фонда здравственог осигурања, уважавајући специфичности и разлоге 

који су довели до настанка и кумулирања неизмирених обавеза, те стриктној реализацији 

дефинисаних мјера, у циљу засутављања кумулирања нових неизмирених обавеза. 

Влада Републике Српске је у претходном периоду заједно са Свјетском банком урадила 

анализу неимирених обавеза здравственог система, али с обзиром да из дана у дан неке 

здравствене установе повећавају износ неизмирених обавеза, извршићемо поновну 

инвентуру свих обавеза здравственог система. Свјетска банка ће обезбиједити потребну 

техничку асистенцију у смислу дефинисања података и образаца које ће требати попунити, 

уз могућност израде апликације помоћу које ће подаци бити уношени и анализирани. База 

података и апликација ће остати и у каснијој употреби у јавном здравственом сектору у 

Републици Српској и након завршетка пописа. 

Након што досљедно спроведемо мјере за засутављање „крварења" здравственог система 

и извршимо анализу неизмирених обавеза потребно је дефинисати модел и спровести 

мјере за измирење неизмирених обавеза у здравственом систему. Један од начина јесте 

да у буџету  Републике, кроз неколико година, обезбједимо позицију за измирење обавеза 

за порезе и доприносе, за оне здравствене установе које досљедно спроведу мјере за 

заустављање „крварења" установе, јер ће иста средства поново бити враћена у буџетски 

систем Републике. Тражићемо од Фискалног савјета Републике Српске да нам буде партнер 

у овом дијелу реформе, инсистирајући на очувању фискалне стабилности у било којој фази 

провођења реформе. 

Тек завршетком претходно дефинисаних фаза, створићемо услове за увођење фискалне 

одговорности и транспарентности у све институције здравственог система, кроз увођење 

истих у трезорски систем пословања. 

Увођењем фискалне одговорности и транспарентности у здравствени систем, створићемо 

неопходне услове за спровођење структурних реформских мјера, које ће се заснивати на 

нормирању и успостављању нове мреже здравствених установа, која ће бити дефинисана 



у складу са најбољим међународним праксама, те на изналажењу нових модела 

финансирања здравственог система и дефинисању више „пакета" здравствене заштите. 

Намјера нам је да солидарност у систему учинимо праведнијом и да одговорност за систем 

буде и на појединцу, како би се повећала свијест истих и о потреби превентивног лијечења 

и очувања здравља. 

Иако је реализација појединих фаза реформе здравственог система условљена претходним 

завршетком неке друге фазе, Влада Републике Српске ће инсистирати на убрзању 

динамике реализације свих фаза, тражећи од актера система да паралелно раде на свим 

оним мјерама које је могуће спроводити одмах у 2019. години. 

У области здравственог система, Влада Републике Српске је уложила значајна средства у 

претходном периоду, посебно у изградњу болничких капацитета. У наредном периоду, 

наше активности ће и даље бити усмјерене на иградњу и реконструкцију нових капацитета 

у болничком сектору. У току је тендер за изградњу нове Болнице у Добоју, а укупна 

вриједност инвестиције је 80 милиона КМ. У имплементацији је и изградња, реконструкција 

и опремање техничко-економског блока Универзитетско клиничког центра Републике 

Српске, вриједности преко 29 милиона КМ, те Пројекат завршетка изградње и опремања 

Јужног крила Југ I, у износу од 33 милиона КМ. У плану је и реконструкција Болнице 

Градишка, модернизација Универзитетске Болнице у Фочи, доградња новог дијела објекта 

Болнице Зворник, те адаптација, реконструкција и доградња Специјалне болнице за 

физикалну медицину и рехабилитацију Мљечаница, Козарска Дубица. 

  

 


