Извештај
поводом Мишљења Агенције за борбу против корупције о поступку остваривања права из
пензијског и инвалидског осигурања, бр.014-233-00-00001/11-06 од 11.04.2011. године и
одговора Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање бр. 233-001/2011 од
22.07.2012. године.
Агенција је у свом Мишљењу, које је доставила Републичком фонду за пензијско и инвалидско
осигурање, анализирајући поступак остваривања права на инвалидску пензију и на основу
извештаја Републичког јавног тужиоца, утврдила 7 (седам) ризика који могу створити услове за
корупцију и препоруке за отклањање тих ризика.
ПИО Фонд је у свом допису навео да су проучили наше препоруке и навели шта су по
одређеним препорукама урадили или намеравају да ураде или сматрају да су неки ризици већ
отклоњени и препоруке испуњене њиховим поступањем.
Препоруке:
• успоставити систем контроле веродостојности података из Обрасца 1 (од стране
надлежне инспекције).
Према одговору ПИО упутили су допис министарству са захтевом за одржавањем
састанка у циљу прописивања процедуре евентуалне будуће контроле веродостојности
наведеног Обрасца, од стране изабраног лекара.
• већа пажња и контрола доказа о раду осигураника - од стране сарадника за послове
вештачења и већа пажња и контрола лекара вештака при оцени потпуности медицинске
документације;
ПИО је одговорио да се ти послови обављају у складу са одредбама Закона о пензијском
и инвалидском осигурању.
• утврдити рокове за поступање по предметном захтеву и за поступање по налогу за
вештачење;
ПИО-рокови су одређени Законом о управном поступку, а медицинско вештачење
представља део поступка доношења решења у остваривању права по Закону о
пензијском и инвалидском осигурању, а који се обавља у складу са ЗУП-ом. Сматрају да
би утврђивање рокова било сада нецелисходно а да ће постизањем ажурности на
планираном нивоу моћи да дефинишу реално изводљиве рокове. За поједине фазе нема
рока али у усвојеној Стратегији корисничког сервиса су дефинисани рокови за пословне
процесе.
• успоставити процедуре и критеријуме при одређивању лекара вештака и контролора;
ПИО - у току је измена Правилника о образовању и начину рада органа вештачења у
смислу централизације поступка прегледа приликом оцене радне способности, што
представља додатни контролни механизам.
• прописати обавезност упућивања осигураника на Одељење функционалне дијагностике
у случајевима када се непосредним прегледом не може дати оцена и када лекар вештак
није специјалиста за конкретне болести;
ПИО- Правилником о образовању и начину рада органа вештачења предвиђено је у
којим случајевима се осигураник упућује на Одељење функционалне дијагностике где
се обављају додатни прегледи.
• уколико се не слаже налаз вештака и контролора успоставити обавезну ревизију.
ПИО- целокупна процедура односа између лекара вештака и лекара вештака контроле

налаза већ је регулисана Законом о пензијско и инвалидском осигурању, тако да је
примедба контролора обавезна за лекара вештака.

