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ПИТАЊЕ:
Народни посланик Ненад Стевандић, Слободни Демократски српски клуб поставио је на
Седмој сједници одржаној 21. октобра 2015. године
ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ
МИНИСТРУ ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Моје питање је упућено господину Драгану Богданићу, министру здравља и социјалне
заштите, односи се на пројекат Bonex Inženjering-а који је у овој скупштини више пута био
разматран и оспораван, питање гласи овако:
Да ли су неки здравствени функционери из Министарства здравља, фондова и осталих
установа, били у уговорном односу са тим истим Bonex Inženjering-ом, примали наканде од
њега за тај пројекат едукације и колико су новца наплатитли од тог истог Bonex-а? Да ли
постоје такви здравствени функционери, политички функционери, представници највиших
органа и по општинама и по министарствима?
ОДГОВОР:
Број: 11/06-012-500/15
Датум, 04.10.2017. године
РЕПУБЛИКА СРПСКА
НАРОДНА СКУПШТИНА
ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање
Народни посланик, г-дин Ненад Стевандић, Слободни демократски српски клуб је на 7.
сједници Народне Скупштине Републике Српске, одржаној 21.10.2015. године, поставио
сљедеће питање:
„Да ли су неки здравствени функционери из Министарства здравља, фондова и осталих
установа, били у уговорном односу са Бонекс Инжењерингом, примали накнаде од њега з атај
пројекат едукације и колико су новца наплатили од тог истог Бонекса? Да ли постоје такви
здравствени функционери, политички функционери, представници највиших органа и по
општинама и по министарствима?. “
У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи
ОДГОВОР
У складу са Вашим питањем, обавјештавамо Вас да смо прегледали комплетну
документацију у вези цјелокупног пројекта едукација у здравственом систему, као и у вези
Бонекс Инжињеринга. Користимо ову прилику да Вас обавијестимо да Министарство здравља
и социјалне заштите Републике Српске посједује само спискове лица која су учествовала у
пројекту едукација, али не и евиденцију особа које су имале уговорни однос са фирмом
Бонекс Инжињеринг из Београда. Зато нисмо у могућности одговорити на Ваше питање које
особе су имале уговорни однос са наведеном фирмом и колико су по тој основи наплатиле од
исте.
С поштовањем,
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