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Правни основи за доношење другог ребаланса Финансијског плана 

Гинеколошко-акушерске клинике '' Народни фронт'' за 2022. годину 

 

 
 
Управни одбор Гинеколошко-акушерске клинике '' Народни фронт'' је усвојио  
Финансијски план Гинеколошко-акушерске клинике '' Народни фронт'' за 2022.годину, 
Одлука број 05005-2022-3126 од 11.02.2022.године. 
 

Управни одбор је такође усвојио и Прву измену и допуну Финансијског плана  Клинике 
за 2022.годину, Одлука 05005-2022-3798 од 28.02.2022.године. 

 
Ово је друга измена и допуна Финансијског плана Гинеколошко- акушерске клинике 
''Народни фронт'' за 2022.годину ( други ребаланс). 

У складу са одредбама Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (испр.), 108/2013, 142/2014, 
68/2015 (др.закон), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020) 
измена и допуна финансијског плана – ребаланс је промена финансијског плана којом 
се у току буџетске године мења, односно допуњује финансијски план. Сходно 
одредбама овог Закона, измена и допуна финансијских планова се спроводи ако се у 
току године донесе закон, пропис или други акт који за резултат има смањење 
планираних прихода или повећање планираних расхода и издатака. 

Финансијски план Клинике за 2022.годину, као и овај ребаланс је акт који садржи 

процену прилива и одлива средстава из свих извора у периоду 01. 01. - 31. 12. 

2022.године, што значи да су сви приходи и примања, као и расходи и издаци 

утврђени у укупном износу и  по изворима финансирања ( РФЗО, буџет, донације и 

сопствени извори). 

Образложење за доношење другог ребаланса Финансијског плана Клинике за 

2022.годину 

 
Разлози  за доношење другог  ребаланса Финансијског плана Клинике за 2022.годину: 
 
1. Анекс 1.Уговора о пружању и финанансирању здравствене заштите из обавезног 
здравственог осигурања за 2022.годину, број 03001 2022 10042 од 9.јуна 2022.године 
који је Клиника закључила са РФЗО-Филијалом за град Београд. 
 
Овим Анексом је по захтеву Клинике повећана накнада за исхрану пацијената  за 
3.232.000 динара, са 20.711.000 на 23.943.000 динара, по захтеву Клинике. 
 
Овим ребалансом су за наведени износ  повећани приходи (трансфери)  од ООСО на 
конту 781111 и расходи из истог извора финансирања на конту 426823 Намирнице за 
припремање хране ( приходи и расходи из буџета морају бити уравнотежени). 
 
2. Анекс 2.Уговора о пружању и финанансирању здравствене заштите из обавезног 
здравственог осигурања за 2022.годину, број 03001 2022 12055 од 14.јула 2022.године 
који је Клиника закључила са РФЗО-Филијалом за град Београд. 
 
Овим Анексом је по захтеву Клинике повећана накнада за лекове у здравственим 
установама за 35.531.000 динара, са 84.395.000 на 119.926.000 динара, по захтеву 
Клинике ( само фиксни део накнаде). 
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Овим ребалансом су за наведени износ  повећани приходи (трансфери)  од ООСО на 
конту 781111 и расходи из истог извора финансирања на конту 4267111 Лекови у 
здравственој установи ( приходи и расходи из буџета морају бити уравнотежени). 
 
3. Средства остварена по основу  ДСГ учинка и показатеља квалитета за трећи и 
четврти квартал 2021.године пренета  у 2022.години изнад номиналног варијабилног 
дела накнаде за 2021.годину у износу од 29.544.885 динара ( трећи квартал 
16.823.223 динара и 12.721.662 динара четврти квартал) која су исплаћена за плате у 
складу са Уредбом о корективном коефицијенту, највишем процентуалном увећању 
плате, критеријумима и мерилима за део плате који се остварује по основу радног 
учинка, као и начину обрачуна плате запослених у здравственим установама ( '' 
Службени гласник РС'', број 100/11...13/20). 
 
Средства остварена по основу  ДСГ учинка и показатеља квалитета за први квартал 
2022.године изнад номиналног варијабилног дела накнаде за 2022.годину у износу од 
16.090.661 динара ( још нису пренета , али је учинак за први квартал званично 
објављен). 
 
Овим ребалансом су за средства остварена по основу ДСГ учинка и показатеља 
квалитета за трећи и четврти квартал 2021.и за први квартал 2022.године у укупном 
износу од 45.635.546 динара повећани приходи (трансфери)  од ООСО на конту 
781111 и расходи из истог извора финансирања на контима 411119 Остали додаци 
запосленима ( део плата по ДСГ учинку), 412111 Допринос за ПИО на терет 
послодавца и 412111 Допринос за здравство на терет послодавца. 
 
4. На истом конту прихода трансфери од ООСО су планирана и средства за намене 
ван уговора по члану 107.Посебног колективног уговора за здравствене установе чији 
је оснивач Пепублика Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе           
('' Службени гласник РС'', број 96/2019 и 58/2020-Анекс I) за солидарну помоћ 
запосленом због уништења или оштећења имовине, елементарних и других 
ванредних догађаја ( промењен извор финансирања, са сопствених средстава на 
РФЗО). 
 
5. Обавештење Министарства здравља број: 401-00-3319/16-5/2021-13 од 23.јуна 
2022.године о одобреним финансијским средствима за набавку додатне опреме за 
замрзавање и чување узорака у спровођењу поступака БМПО у износу од 16.000.000 
динара. 
 
Овим ребалансом су наведена средства обухваћена приходима од буџета                     
( Министарство здравља) на конту 79111102 , као и расходима из истог извора 
финансирања  на конту 512511 Медицинска опрема.  
 
6.Уговор број 404-02-131-12/2020-19 од 21.12.2021.године закључен између 
Министарства здравља Републике Србије и ''Инслаб доо'' за  извршене услуге 
законског  оверавања медицинских уређаја са функцијом  мерења које су  извршене 
на Гинеколошко-акушерској клиници '' Народни фронт'' у износу од 5.199.840,00 
динара. 
 
Овим ребалансом су наведена средства обухваћена приходима од буџета                     
( Министарство здравља) на конту 79111102 , као и расходима из истог извора 
финансирања  на конту 4524911 Остале специјализоване услуге-законско оверавање 
и мерење медицинских уређаја. 
 
7.  Планирани приходи од буџета преко Министарства здравља на конту 79111101 
Пројекат Министарства здравља '' Подршка дојењу'' у износу од 1.200.000 динара се 
овим другим ребалансом не планирају, јер Законом о буџету за 2022.годину наведена 
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средства за наставак Пројекта за који је Клиника доставила матрице М1 и М2 за 
2022.годину ( послужиле као основ за Финансијски план за 2022.годину) '' Промоција и 
подршка породичној и развојној нези новорођенчета, имплементација и евалуација 
уведених пракси'' нису предвиђена. 
 
8. Наплаћена средстава од Града Београда-Секретаријата за здравство по основу 
пружених услуга за поступке биомедицински потпомогнутог оплођења за парове са 
територије Града Београда, у складу са Уговором број 03001-2021-19033 од 
09.11.2021.године о међусобној сарадњи између Града Београда –Градске управе 
града Београда-Секретаријата за здравство и Клинике, ради реализације Одлуке о 
условима, начину и поступку за остваривање права на финансирање трошкова 
поступка биомедицински потпомогнутог оплођења за парове са једним дететом            
( '' Сл.лист града Београда '', број 40/21). 
 
Од уговорених 9.728.376 динара за 30 парова реализовано је и наплаћено 
6.416.075,67 динара, за 3.312.300 динара мање од уговора. 
  
У складу са напред наведеним трансфери од Града Београда су смањени са 
9.728.376 динара колико су били планирани Финансијским планом Клинике за 
2022.годину на 6.416.075,67 динара. 
 
9. Од буџета Града Београда планирани су и трансфери по основу новог Уговора о 
међусобној сарадњи број 03001 2022 6416 од 07.04.2022.године који је закључен 
између Града  Београда –Градске управе града Београда –Секретаријата за 
здравство и ГАК '' Народни фронт''за реализацију и финансирање поступка 
биомедицински потпомогнутог оплођења за парове са територије Града Београда 
сходно Одлуци о условима, начину и поступку за остваривање права на финансирање 
трошкова поступка БМПО за парове са једним дететом и на основу Закључка 
градоначелника града Београда број: 5-2865/22 –Г од 30.марта 2022.године за још 17 
парова, на  износ од 5.512.744,70 динара. 
 
Узимајући у обзир 2 наведена уговора са Градом Београдом овим ребалансом су 
приходи ( трансфери од других нивоа власти) на конту 733161 планирани у укупном 
износу од 11.928.820 динара, као и расходи из истог извора финансирања  на 
одговарајућим контима расхода 421,423 и 426 . 
 
10. Приходи по основу меморандумских ставки за рефундацију расхода на конту 
7711111 по основу боловања запослених преко 30 дана у иносу од 1.523.836 динара     
( средства од РФЗО за боловање преко 30 дана уплаћена на посебно издвојен 
подрачун за те намене), расходи на конту 414121 Исплата накнаде за време одсуства 
са посла на терет фондова (боловање преко 30 дана). 
 

Приходи  по другом ребалансу за 2022.годину 

Финансијским  планом  Клинике за 2022. годину приходи и примања су планирани  у 
укупном износу од 2.214.154.374 динара, од тога трансфери од РФЗО са приходима 
од осигурања 2.106.119.998 динара, од буџета 19.428.376 динара ( Министарство 
здравља 9.700.000 динара и  буџет Града Београда преко Секретаријата за здравство 
9.728.376 динара), сопствени приходи 84.606.000 динара, донације 4.000.000 динара. 
 
Првим  ребалансом Финансијског плана Клинике за 2022.годину укупни приходи се 
повећавају за 7.130.000 динара, са 2.214.154.374 динара на 2.221.284.374 динара, на 
субаналитичком конту 79111102 Министарство здравља ( инвестиције и опрема) са 
9.700.000 на 15.330.000 динара, укупни приходи од буџета са 19.428.376 динара на 
26.558.376 динара. 
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Другим ребалансом Финансијског плана Клинике за 2022.годину укупни приходи се 
повећавају за 71.415.666 динара, са 2.221.284.374 динара на 2.2 динара, на напред 
наведеним субаналитичким контима и изворима финансирања ( РФЗО повећање за 
38.881.000 динара, буџет Министарство здравља повећање за 14.800.000 динара и 
буџет Града Београда за 2.200.444 динара, меморандумске ставке за рефундацију 
расхода повећање за 1.523.836 динара).  
 
 
Пројекција прихода и примања за 2022.годину по овом ребалансу, по изворима 
финансирања –буџет ( Министарство здравља и буџет Града Београда), РФЗО, 
донације и остали извори ( сопствени приходи) је дата у Табели 1. 
 

Расходи и издаци по другом  ребалансу за 2022.годину 

Финансијским  планом  Клинике за 2022. годину расходи и издаци  су планирани  у 

укупном износу од 2.220.513.342 динара, од тога на терет РФЗО 2.106.019.998 

динара, на терет сопствених средстава 84.706.000 динара, донација 10.600.000 

динара и буџета 19.428.376 динара. 

Првим ребалансом расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине за 
2022.годину у укупном износу су износили 2.227.643.342 динара,повећање је на 
субаналитичком конту 512511 Медицинска опрема , извор финансирања буџет са 
2.600.000 на 9.730.000 динара, укупни расходи и издаци  од буџета износе  26.558.376 
динара ( једнаки приходима од буџета). 
 

Другим ребалансом расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине за 

2022.годину износе 2.299.300.040 динара, од тога на терет РФЗО 2.155.235.380 

динара, на терет сопствених средстава 84.706.000 динара, донација 10.600.000 

динара и буџета 48.758.660 динара. 

Rасходи и издаци су уравнотежени са приходима по свим изворима финансирања        
( РФЗО, буџет, сопствена средства), осим код донација где су расходи за 6.600.000 
динара већи од прихода, због наменског трошења пренетих неутрошених средстава 
на рачуну донација у складу са Планом јавних набавки за 2022.годину. 
 
Пројекција расхода и издатака  за 2022.годину по овом ребалансу, по изворима 
финансирања –буџет ( Министарство здравља и буџет Града Београда), РФЗО, 
донације и остали извори ( сопствени приходи) је дата у Табели 2. 
 
 
Прилог: 
 
1. Табела 1-пројекција прихода и примања за 2022.годину –други  ребаланс и 
2. Табела 2-пројекција расхода и издатака за 2022.годину-други  ребаланс. 
 
 
Сачинио, 

 
Руководилац фин.рач.послова 
 
Мирјана Радовић, дипл ецц       
 

В.Д. Директора  
 

            Проф др Жељко Миковић 
 


