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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 осигура-

ње, на седници одржаној 23. децембра 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, 47/22, 82/22, 123/22  и 128/22) 
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

Шифра 
услуге Назив услуге Непокретни Полупокретни Покретни

BD0301
БО дан  – Физикална 
медицина и 
рехабилитација

5.165,48 4.448,21 3.775,61

Шифра 
услуге Назив услуге Цена

BD0304 БО дан  – Пратилац 1.193,29
BD0305 Дневна болница 1.236,32

”

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу 1. јануара 2023. године.

01/2 број 110-72/2022
У Београду, 23. децембра 2022. године

Управни одбор Републичког фонда  
за здравствено осигурање

Председник,
Вања Мандић, с.р.
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На основу одредаба чл. 5. и 15. Закона о Агенцији за бор-

бу против корупције („Службени гласник РС”, бр. 97/08, 53/10, 
66/11  – УС, 67/13  – УС, 112/13  – аутентично тумачење, 8/15  – УС и 
88/19, у даљем тексту: Закон о Агенцији) у поступку за одлучива-
ње о постојању повреде Закона о Агенцији покренутом по службе-
ној дужности против Зорана Живковића, 

Директор Агенције за борбу против корупције доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Утврђује се да Зоран Живковић, којем је 30. септембра 
2018. године престала јавна функција судије Основног суда у 
Новом Саду, није у року од осам дана који му је одређен реше-
њем директора Агенције за борбу против корупције број 014-
46-00-0025/2020-08 од 19. јуна 2020. године, поднеo Агенцији за 
борбу против корупције извештај о својој имовини и приходима 

са стањем на дан престанка јавне функције, па му се на основу 
одредбе члана 51. став 3. Закона о Агенцији изриче

МЕРА ЈАВНОГ ОБЈАВЉИВАЊА ОДЛУКЕ О ПОВРЕДИ 
ЗАКОНА О АГЕНЦИЈИ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ.

II. Изрека и сажето образложење овог решења биће објавље-
ни у „Службеном гласнику Републике Србије” и у „Службеном ли-
сту општине Беочин”.

III. Трошкове објављивања овог решења сносиће Зоран Жив-
ковић.

Образложење 

Агенција за борбу против корупције (у даљем тексту: Аген-
ција) је провером службене евиденције поднетих извештаја о 
имовини и приходима функционера (у даљем тексту: Извештај) 
утврдила да Зоран Живковић којем је 30. септембра 2018. године 
престала јавна функција судије Основног суда у Новом Саду, није 
поднео Извештај у законом прописаном року од 30 дана од дана 
престанка јавне функције, па је против њега 25. фебруара 2020. 
године покренут поступак за одлучивање о томе да ли је повредио 
одредбу члана 43. став 4. Закона о Агенцији.

Решењем директора Агенције број 014-46-00-0025/2020-08 
од 19. јуна 2020. године утврђено је да је Зоран Живковић посту-
пио супротно одредби члана 43. став 4. Закона о Агенцији, на тај 
начин што није у року од 30 дана од дана престанка јавне функци-
је поднео Агенцији Извештај, због чега му је изречена мера упо-
зорења којом је обавезан да у року од осам дана од дана пријема 
наведеног решења поднесе Агенцији Извештај, са стањем на дан 
престанка јавне функције судије Основног суда у Новом Саду.

Наведено решење директора Агенције постало је коначно и 
извршно 14. јула 2020. године.

Одредбом члана 51. став 3. Закона о Агенцији прописано је 
да, ако функционер не поступи по изреченој мери упозорења до 
истека рока који му је у одлуци одређен, изриче му се мера јавног 
објављивања препоруке за разрешење, односно мера јавног обја-
вљивања одлуке о повреди овог закона.

Имајући у виду да именовани није у року одређеним наве-
деним решењем директора Агенције поднео Извештај, нити је то 
учинио до дана доношења овог решења, стекли су се услови за 
изрицање мере јавног објављивања одлуке о повреди закона сагла-
сно одредби члана 51. став 3. Закона о Агенцији, као мере којом се 
у конкретном случају испуњава сврха закона.

Сходно наведеном, донета је одлука као у ставу I. диспози-
тивa овог решења на основу одредаба члана 51. став 3. Закона о 
Агенцији и члана 136. Закона о општем управном поступку у вези 
са чланом 3. став 4. Закона о Агенцији.

Одлуке као у ст. II. и III. диспозитива овог решења донете су 
применом одредбе члана 54. ст. 2. и 3. Закона о Агенцији.  

Број 014-46-00-0025/2020-08
Директор,

Драган Сикимић, с.р.
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На основу чл. 6. и 9. Закона о спречавању корупције („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 35/19, 88/19, 11/21  –  аутентично тумаче-
ње, 94/21 и 14/22), у поступку за одлучивање о постојању повреде 
Закона о спречавању корупције, покренутом против Сандре Кукић, 

Директор Агенције за спречавање корупције, 25. октобра 
2022. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Утврђује се да је Сандра Кукић, ранији секретар Скупшти-
не општине Рума, поступила супротно одредби члана 68. став 3. 
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