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МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
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БЕОГРАД
Ул. Немањина бр. 22-26
Поштовани господине министре Станковићу,
Поступајући у предметима решавања о сукобу интереса, Агенција је
уочила појаву да је један број органа управљања здравствених установа у
Србији (директора, чланова управних и надзорних одбора) чије је именовање и
постављење у надлежности овог Министарства, именован односно постављен
супротно одредбама Закона о здравственој заштити које регулишу начин
именовања чланова управних и надзорних одбора, директора и в.д. директора
здравствених установа.
Драстичан пример оваквог конституисања органа у једној здравственој
установи је случај Специјалне болнице за интерне болести у Младеновцу, у
којој је један лекар члан УО Болнице од 19. 02. 1999. године (пуних дванаест
година) и истовремено в.д. директора те болнице од 05. 02. 2003. године (пуних
осма година), иако је (према одредбама Закона о здравственој заштити мандат
члана управног одбора здравствене установе четири године, а период на који
се бира в.д. директора је шест месеци). Осим тога, истовремено обављање
функције члана управног одбора и функције в.д. директора у истој болници
потпуно је неспојиво и по Закону о Агенцији за борбу против корупције.
Имајући у виду чињеницу да се оваквом праксом чине повреде одредаба
Закона о Агенцији за борбу против корупције као и других законских прописа
који регулишу управљање здравственим установама, те спречавање сукоба
интереса запослених у установама за које је надлежно Министарство здравља,
на основу договра о заједничком спровођењу Националне стратегије за борбу
против корупције, потребно је да, са своје стране учините све што је неопходно
за законито конституисање и деловање органа управљања у здравственим
установама у Србији.
Обавештавамо Вас да је Агенција допис исте садржине упутила Вашем
претходнику проф. Др Томици Милосављевићу 27.12.2010. године, те да на
исти до данас није одговорено.
С поштовањем,
ДИРЕКТОР
Зорана Марковић

