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ОБАВЕШТЕЊЕ О КОНАЧНОЈ ИСПЛАТИ ПЛАТЕ ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2011. ГОДИНЕ 
 

Дана 01.04.2011. године добили смо обавештење од РЗЗО-а, филијала Ваљево да су 
пренета средства за исплату плате за месец март 2011. године и то: 

 
за плате у примарној ЗЗ – домовима здравља                             14.467.524,00 динара 
 
за плате у секундарној ЗЗ- општој регионалној болници           42.115.874,00 динара 
 
за стоматолошку услугу за други део марта 2011. године            3.522.855,91 динара 
 
Неизмирене обавезе за прековремени рад за децембар месец 2010. године за примарну 

ЗЗ обрачунате и исплаћене 31.03.2011.године и то у следећим износима: ДЗ Љиг 229.701,90 
динара, ДЗ Осечина 21.886,53 динара и ДЗ Мионица 223.877,26 динара што укупно износи 
475.465,69 динара. 

Од опредељених средстава РЗЗО-а пренетих за плате за ДЗ Ваљево исплаћено је 78% 
укупне зараде за март месец 2011. године односно 78% цене рада за март месец у укупном 
износу од 10.126.678,51 динар. 

За ДЗ Мионицу је од опредељених средстава РЗЗО-а обрачуната и исплаћена аконтација 
за месец март 2011. године у износу од 1.667.939,98 динара што чини 50% зараде за март 
месец 2011. године. 

Опредељена средства за ДЗ Осечина у износу од 1.459.235,16 динара уплаћена су на 
буџетски рачун новооснованог правној субјекта, а исплаћено је 1.559.764,93 динара. 
Обрачуната средства се односе на дуг за фебруар месец 2011. године. Разлика између 
опредељених и исплаћених средства исплаћена је из сопствених средстава ДЗ Осечина.  

Опредељена средства за ДЗ Љиг износе 1.548.641,93 динара и уплаћена су на буџетски 
рачун новооснованог правној субјекта-ДЗ Љиг. За овај Дом здравља обрачуната је и 
исплаћена аконтација за март месец 2011. године у износу од 1.550.227,35 динара. Разлика 
између опредељених и исплаћених средства надокнађена је из сопствених средстава ДЗ Љиг.  

Од пренетих средства за секундарну ЗЗ обрачуната је и исплаћена пуна цена рада за 
март месец 2011. године у износу од 39.814.601,44 динар без исплаћених дежурстава и 
прековременог рада за март месец, као и прековремени рад који се односи на фебруар месец 
2011. године који износи 598.592,15 динара. Остатак средстава расположив је на рачуну ЗЦ 
Ваљево за исплату дежуства и прековременог рада за месец март 2011. године.  

 
Од пренетих средстава намењених за трошкове службе стоматологије измирене су 

обавезе за плате у износу од 2.811.740,36 динара. Остатак средстава расположив је на рачуну 
ЗЦ Ваљево за измирење осталих обавеза ове службе.  
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