На основу члана 61. став 10. Закона о буџетском систему („Службени гласник
РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10 и 101/11) и члана 7. Финансијског плана Републичког
фонда за здравствено осигурање за 2011. годину („Службени гласник РС“, бр. 4/11 и
80/11)
Директор Републичког фонда за здравствено осигурање доноси
ОДЛУКУ
О ПРЕУСМЕРАВАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈА ЗА ИЗДАТКЕ УТВРЂЕНЕ ФИНАНСИЈСКИМ
ПЛАНОМ РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ЗА 2011. ГОДИНУ
Члан 1.
Апропријације утврђене чланом 2. Финансијског плана Републичког фонда за
здравствено осигурање за 2011. годину (''Службени гласник РС'', бр. 4/11 и 80/11), које
се односе на трошкове спровођења здравственог осигурања, умањују се за износ:
(у 000 динара)
Економска
класификација
414000
422000
423000
424000
425000
426000
511000
512000

Назив
Социјална давања запосленима
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
УКУПНО

Износ
3.850
1.250
12.500
100
2.000
8.000
5.000
2.656
35.356

Проценат
умањења
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
4,09

Средства из става 1. овог члана распоређују се на следеће апропријације, које
се односе на трошкове спровођења здравственог осигурања:
(у 000 динара)
Економска
класифиНазив
Износ
кација
411000
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
1.538
412000
Социјални доприноси на терет послодавца
7.411
413000
Накнаде у натури
1.153
416000
Награде запосленима и остали посебни расходи
18.082
421000
Стални трошкови
5.688
444000
Пратећи трошкови задуживања
601
465112
Остале текуће дотације по закону
52
485000
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа
831
УКУПНО
35.356
Апропријације утврђене чланом 2. Финансијског плана Републичког фонда за
здравствено осигурање за 2011. годину, умањују се за износ:

(у 000 динара)
Економска
класификација
414000
415000
422000
423000
424000
425000
426000
441000
471111
471211
471214
471215
471217
471219
471221
471223
471224
471292
482000
483000
511000
512000
515000

Назив
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Отплата домаћих камата
Накнада зараде осигураницима услед
привремене спречености за рад
Услуге болница, поликлиника и амбуланти
(примарна здравствена заштита са установама
ван мреже у примарној здравственој заштити)
Стоматолошке услуге
Болничке услуге (секундарна и терцијарна
здравствена заштита са установама ван мреже у
секундарној здравственој заштити)
Услуге које пружају установе социјалне заштите
Остале услуге здравствене заштите у земљи
Здравствена заштита по конвенцији
Здравствена заштита осигураника који живе у
иностранству
Трошкови слања осигураних лица на лечење у
иностранство
Услуге рехабилитације и рекреације
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
УКУПНО

Износ

Проценат
умањења

46.099
996
2.563
41.856
1.504
17.907
55.306
97

59,87
1,63
10,25
16,74
75,20
44,77
34,57
97,00

1.696

0,03

1.108.505
212.438

2,58
4,09

515.399
5.149
215.340
17.521

0,53
0,57
49,86
4,38

14.963

74,82

76.968
118.725
12.688
12.247
38.560
51.640
34.696
2.602.863

19,24
3,82
42,86
40,82
38,56
79,45
86,74

Средства из става 3. овог члана распоређују се на следеће апропријације, које
се односе на трошкове здравствене заштите:
(у 000 динара)
Економска
класифиНазив
Износ
кација
471191 Исплате дневница и путних трошкова за путовања у земљи
8.740
471212 Услуге дијализе (материјал за дијализу)
206.113
471213 Фармацеутске услуге и материјали (лекови издати на рецепт) 1.285.926
471216 Помагала и направе
1.090.606
471299 Остала права из социјалног осигурања која се исплаћују
непосредно пружаоцима услуга (институти и заводи за јавно
здравље)
11.478
УКУПНО
2.602.863

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

03 број: 400-70/10
У Београду, 30. децембра 2011. године

ДИРЕКТОР
проф. др. Александар Вуксановић

Израдио:

________________________
Слободан Миловановић

Контролисао :____________________
Драган Матић
Оверио :

________________________
Милка Никодиновић

Оверио :

________________________
Милица Милетић

55012.16/14

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Финансијским планом Републичког фонда за здравствено осигурање (у даљем
тексту: Републички фонд) за 2011. годину, опредељена је висина прихода и расхода за
2011. годину.
Поједине апропријације утврђене Финансијским планом Републичког фонда за
2011. годину остварене су у нижем износу, па постоје услови да се те апропријације
умање.
У оквиру трошкова спровођења здравственог осигурања расходи који су
остварени у нижем износу у односу на план су: социјална давања запосленима,
трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и
одржавање, материјал, зграде и грађевински објекти, машине и опрема, тако да се
наведене апропријације могу умањити.
Виши ниво остварења у оквиру трошкова спровођења здравственог осигурања у
односу на планирани износ у 2011. години бележи се код плата, додатака и накнада
запослених (зараде), социјалних доприноса на терет послодавца, накнада у натури,
награда запосленима и осталих посебних расхода, сталних трошкова, пратећих
трошкова задуживања, осталих текућих дотација по закону и накнада штета за повреде
или штете нанете од стране државних органа.
Висок ниво остварења расхода за награде запосленима и остали посебни
расходи је последица исплате јубиларних награда за запослене,који су то право стекли
у 2009,2010.и 2011. години. Чланом 13. Закона о буџету за 2011.годину (Службени
гласник РС број 101/10) је одређено да се исплата јубиларних награда за запослене у
2011.години може вршити само за оне запослене који су то право стекли у 2011.
години. Чланом 6. Закона о изменама и допунама закона о буџету за 2011.годину
(Службени гласник РС број 78/11) прописано је да ће се у 2011.години обрачунати и
исплатити јубиларна награда запосленима који су испунили услове за остваривање
овог права у 2009. и 2010. години, а на основу евиденције запослених у наведеним
годинама. Сходно томе, апропријација награде запосленима и остали посебни расходи
повећана је за 18,08 милиона динара.
Расходи за плате, додатке и накнаде запослених (зараде) увећавају се за 1,54
милиона динара, расходи за социјалне доприносе на терет послодавца увећавају за
7,41 милиона динара, расходи за накнаде у натури увећавају се за 1,15 милиона
динара, расходи за сталне трошкове и пратеће трошкове задуживања увећавају за 5,69
и 0,60 милиона динара респективно,а остале текуће дотације по закону и накнада
штете за повреде или штету нанету од стране државних органа за 0,05 милиона
динара, односно 0,83 милиона динара.
Укупно смањење апропријација које се односе на трошкове спровођења
здравственог осигурања једнако је укупном повећању апропријација у оквиру наведене
врсте трошкова.
У оквиру трошкова здравствене заштите нижи ниво остварења у односу на план
у 2011. години бележе расходи за накнаде зарада осигураницима услед привремене
неспособности за рад (боловања), услуге болница, поликлиника и амбуланти
(примарна здравствена заштита са установама ван мреже у примарној здравственој
заштити), стоматолошке услуге, болничке услуге (секундарна и терцијарна
здравствена заштита са установама ван мреже у секундарној здравственој заштити),
услуге које пружају установе социјалне заштите, остале услуге здравствене заштите у
земљи, здравствена заштита по конвенцији, здравствена заштита осигураника који
живе у иностранству, трошкови слања осигураних лица на лечење у иностранство и
услуге рехабилитације и рекреације. Поред наведених трошкова здравствене заштите,
нижи ниво остварења имају и трошкови који се односе на спровођење здравственог
осигурања, и то: социјална давања запосленима, накнада трошкова за запослене,
трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и
одржавање, материјал, отплата домаћих камата, порези, обавезне таксе и казне,
новчане казне и пенали по решењу судова, зграде и грађевински објекти, машине и

опрема и нематеријална имовина, тако да су се стекли услови да се све наведене
апропријације умање.
Виши ниво остварења у односу на план у 2011. години бележи се код расхода за
исплате дневница и путних трошкова за путовања у земљи (путни трошкови), услуга
дијализе (материјал за дијализу), фармацеутских услуга и материјала (лекови издати
на рецепт), помагала и направа, као и осталих права из социјалног осигурања
(институти, заводи за јавно здравље).
Сходно наведеном, расходи за исплате дневница и путних трошкова за
путовања у земљи увећавају се за 8,74 милиона динара, расходи за услуге дијализе
(материјал за дијализу) увећавају се за 206,11 милиона динара, расходи за лекове
издате на рецепт увећавају се за 1.285,93 милиона динара, расходи за помагала и
направе за 1.090,61 милиона динара, због регулисања обавеза према добављачима и
нормализовања у снабдевању тржишта лекова и помагала (обавезе за лекове на
рецепт су измирене закључно са априлом, обавезе за помагала у апотекама закључно
са августом, а обавезе према добављачима за помагала закључно са јулом месецом
2011. године), док се расходи за остала права из социјалног осигурања која се
исплаћују непосредно пружаоцима услуга (институти и заводи за јавно здравље)
увећавају за 11,48 милиона динара.
Укупно смањење наведених апропријација једнако је укупном повећању
апропријација које се односе на трошкове здравствене заштите.

