
На основу члана 61. став 10. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, 
број 54/09)  и члана 7. Финансијског плана Републичког завода за здравствено осигурање 
за 2010. годину („Службени гласник РС“, број 110/2009)  

Директор Републичког завода за здравствено осигурање доноси 
 

ОДЛУКУ 
О ПРЕУСМЕРАВАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈА ЗА ИЗДАТКЕ УТВРЂЕНЕ ФИНАНСИЈСКИМ 
ПЛАНОМ РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ЗА 2010. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

 
      У члану 2. Финансијског плана Републичког завода за здравствено осигурање за 

2010. годину („Службени гласник РС'', број 110/2009) мењају се апропријације и то: 
 
 1. умањује се апропријација за расходе и издатке исказана на економској 

класификацији 471211 - Услуге болница, поликлиника и амбуланти (примарна здравствена 
заштита са установама ван мреже у примарној здравственој заштити) за износ од 235.844 
хиљаде динара тако да гласи 43.449.843  хиљада динара, 

 2. увећава се апропријација за расходе и издатке исказана на економској 
класификацији 471215 - Болничке услуге (секундарна и терцијарна здравствена заштита 
са установама ван мреже у секундарној здравственој заштити) за износ од 128.103 
хиљада динара, тако да гласи 89.577.914 хиљада динара,  

     3.  увећава се апропријација за расходе и издатке на економској класификацији 
471299 - Остала права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима 
услуга (институти и заводи за јавно здравље) за износ од 107.741 хиљада динара, тако да 
гласи  1.756.221 хиљада динара. 

  
Члан 2. 

 У члану 3. став 4. мењају се износи уговорених средстава  за здравствену заштиту 
и то: 
 1. умањују се средства на редном броју 3. – трошкови енергената  за примарну 
здравствену заштиту за 156.179 хиљада динара, за секундарну здравствену заштиту за 
216.037 хиљада динара, укупно за 372.216 хиљада динара, тако да гласе за примарну 
здравствену заштиту  2.694.472 хиљаде динара, за секундарну здравствену заштиту 
4.377.635 хиљада динара и укупно 7.072.107 хиљада динара, 
 2. умањују се средства на редном броју 6.  – остали материјали и трошкови за 
примарну здравствену заштиту за 79.665 хиљада динара, тако да износе 2.141.326 
хиљада динара,  

3. увећавају се средства на редном броју 6. – остали материјали и трошкови за 
секундарну здравствену заштиту за 344.140 хиљада динара тако да износе 6.349.043 
хиљаде динара. Укупна средства на редном броју 6. -  остали материјали и трошкови  
увећавају се за 264.475 хиљада динара, тако да износе 8.490.369 хиљада динара. 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 
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