22. јул 2022.
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На основу члана 196. и члана 241. став 1. тачка 1) Закона о
здравственом осигурању („Службени гласник РС”, број 25/19),
Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној 6. јула 2022. године, донео је

П РА В И Л Н И К
о измени Правилника о ценама здравствених услуга на
секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
Члан 1.
У Правилнику о ценама здравствених услуга на секундарном
и терцијарном нивоу здравствене заштите („Службени гласник
РС”, бр. 88/21, 97/21, 109/21, 132/21 и 47/22) Прилог 2. „Цене болничког дана”, мења се и гласи:
„Прилог 2. Цене болничког дана
Цена
Шифра
услуге

Назив услуге

Општа нега

Интензивна
нега I

Интензивна
нега II

BD0300

БО дан

1.545,40

2.233,54

4.106,74

BD0302

БО дан – Неонатологија

1.545,40

2.233,54

4.106,74

BD0303

БО дан – Педијатрија

1.545,40

2.233,54

4.106,74

BD0306

БО дан – Психијатрија

1.545,40

2.233,54

4.106,74

Непокретни

Полупокретни
3.954,52

Шифра
услуге

Назив услуге

BD0301

БО дан – Физикална
медицина и
рехабилитација

4.597,64

Шифра
услуге

Назив услуге

Цена

BD0304

БО дан – Пратилац

1.193,29

BD0305

Дневна болница

1.236,32

Покретни
3.278,05

”
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
01/2 број 110-4/2022
У Београду, 6. јула 2022. године
Управни одбор
Републичког фонда за здравствено осигурање
Председник,
Вања Мандић, с.р.

2840

На основу одредаба чл. 6. и 9. Закона о спречавању корупције („Службени гласник РС”, бр. 35/19, 88/19, 11/21 – аутентично
тумачење, 94/21 и 14/22), у поступку за одлучивање о постојању
повреде Закона о спречавању корупције против Срђана Биорца, 4.
априла 2022. године,
Директор Агенције за спречавање корупције доноси

РЕШЕЊЕ
I. Утврђује се да је Срђан Биорац поступио супротно одредби
члана 49. Закона о спречавању корупције, јер за време вршења јавне функције члана Општинског већа општине Баточина истовремено обавља дужност заступника Удружења за неговање традиционалне културе Шумадије, коме су из буџета општине Баточина
одобрена средства у износу од 440.000,00 динара за финансирање,
односно суфинансирање Пројекта „Промоција традиционалног

културног стваралаштва Баточине у земљи и иностранству”, чиме
је настала ситуација у којој постоји однос зависности који угрожава вршење јавне функције члана Општинског већа општине
Баточина па му се, на основу одредбе члана 82. став 1. Закона о
спречавању корупције, изриче
МЕРА ЈАВНОГ ОБЈАВЉИВАЊА ПРЕПОРУКЕ ЗА РАЗРЕШЕЊЕ СА ЈАВНЕ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
БАТОЧИНА.
II. Изрека и сажето образложење овог решења биће објављени на интернет страници Агенције за спречавање корупције и у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
О б р а з л ож е њ е
Против Срђана Биорца, члана Општинског већа општине
Баточина (у даљем тексту: Веће), покренут је на основу пријаве,
поступак за одлучивање о повреди одредбе члана 49. Закона о
спречавању корупције (у даљем тексту: Закон), због тога што за
време вршења наведене јавне функције обавља дужност заступника Удружења за неговање традиционалне културе Шумадије (у
даљем тексту: Удружење), коме су за пројекат „Промоција традиционалног културног стваралаштва Баточине у земљи и иностранству” (у даљем тексту: Пројекат) из буџета општине Баточина исплаћена новчана средства у износу од 440.000,00 динара.
У смислу члана 2. Закона, повезано лице је, поред осталих,
правно лице које се према другим основама и околностима може
оправдано сматрати интересно повезаним са јавним функционером, док је према одредбама члана 41. истог закона сукоб интереса ситуација у којој јавни функционер има приватни интерес који
утиче, може да утиче или изгледа као да утиче на обављање јавне
функције, а приватни интерес је било каква корист или погодност
за јавног функционера или повезано лице. У конкретном случају,
са Срђаном Биорцем повезано лице је Удружење, с обзиром на то
да је именовани његов заступник.
Одредбом члана 49. Закона прописано је да јавни функционер не сме да буде члан органа удружења, нити његов заступник,
ако између јавне функције и чланства у органу удружења или заступања удружења постоји однос зависности или други однос
који угрожава или би могао да угрози његову непристрасност или
углед јавне функције, или ако је законом или другим прописом забрањено да јавни функционер буде члан органа одређеног удружења.
Извршни органи општине су у смислу члана 42. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 –
др. закон, 101/16 и 47/18), председник општине и општинско веће.
У смислу одредаба члана 46. ст. 1, 2, 3, 4. и 5. истог закона,
прописано је да општинско веће предлаже статут, буџет и друге
одлуке и акте које доноси скупштина, непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката скупштине општине,
доноси одлуку о привременом финансирању у случају да скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године,
врши надзор над радом општинске управе, поништава или укида
акте општинске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком које доноси скупштина
општине, решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности општине.
Имајући у виду наведено, ситуација у којој су Удружењу,
чији је именовани заступник, на основу наведене одлуке Већа додељена финансијска средства из буџета општине Баточина, представља сукоб интереса, због чега је закључено да је Срђан Биорац
истовременим вршењем јавне функције члана Већа и обављањем
дужности заступника Удружења угрозио непристрасност и углед
наведене јавне функције, чиме је поступио супротно одредби члана 49. Закона.
Приликом одлучивања о врсти мере коју треба изрећи у конкретном случају узета је у обзир чињеница да су Удружењу, чији

