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ПОЗИВ ЛЕКАРИМА И СВИМ ЗДРАВСТВЕНИМ РАДНИЦИМА НА 
СТАЛНУ КОМУНИКАЦИЈУ СА РЕПУБЛИЧКИМ ФОНДОМ 

Поштоване колеге, 

У жељи да заједно градимо бољи и ефикаснији здравствени систем, у 
жељи да чујемо ваше мишљење, предлоге, сугестије, иницијативе,  у 
жељи да заједно нађемо најбоља решења за нагомилане проблеме у 
здравству Србије, позивамо вас на сталну комуникацију са 
Републичким фондом за здравствено осигурање. 

Вољни смо да вам на вашу Е-маил адресу редовно достављамо 
информације о раду Републичког фонда за здравствено осигурање, да 
вас обавештавамо о актуелним плановима, програмима и њиховом 
креирању. 

Овом приликом прослеђујемо Вам Извештај о нашем раду за 2013. 
годину и  План рада за 2014. годину. Ваше примедбе, идеје, критике су 
добродошле. Ви који сте основна покретачка снага здравственог 
система, укључите се да заједно правимо промене. Потребне су нам 
аутентичне информације из сваке средине и установе. Потребно нам је 
мишљење и став здравствених професионалаца, објективан и 
непристрасан.  

Увели смо Заштитнике осигураника, али без сарадње и разумевања 
Вас, здравствених професионалаца,  нећемо успети да добијемо 
задовољнијег пацијента, а то је и наш и ваш основни циљ и задатак. 

У нашим комисијама желимо да отворимо места  за многе здравствене 
раднике и саветодавце, не само из Београда већ и читаве Србије. 



Намеравамо да покренемо доделу Награде „др Милан Јовановић-
Батут“, као највећег националног признања за резултате у претходној 
години, као и више награда за животно дело.  

Припремамо покретање иницијативе за увођење Националне пензије за 
рад у здравству, којом би се изузетним појединцима када оду у пензију 
одало бар истоветно признање, попут онога које се додељује 
естрадним и другим уметницима.  

Од великих уштеда остварених у Републичком Фонду током ове године 
надамо се унапређењу здравствене заштите, али планирамо и 
стварање услова за веће запошљавање и боље награђивање 
здравствених радника, посебно оних са најнижим примањима и оних 
који остварују најбоље резултате.  

Ако прихватате нашу пружену руку, е маил адреса за контакт је: 
zdravstveni.radnici@rfzo.rs  

 

У име Републичког Фонда упућујем Вам срдачне поздраве и најбоље 
жеље. 

ДИРЕКТОР 

Проф др Момчило Бабић 

 


