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Правни основи за доношење првог 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. 
 
Ово је прва измена и допуна Финансијског плана Гинеколошко- акушерске клинике 
''Народни фронт'' за 2022.годину ( први 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 првог ребаланса Финансијског плана Клинике за 

2022.годину 

 
Разлог  за доношење првог ребаланса Финансијског плана Клинике за 2022.годину  је 
накнадно достављено обавештење Министарства здравља број: 401-00-3319/5-
7/2021-13 од 4.фебруара 2022.године о одобреним финансијским средствима за 
набавку апарата за аутоматско цитолошко бојење, аутостаинера, апарата за 
штампање плочица и камере за микроскоп у циљу унапређења квалитета скрининга 
карцинома грлића материце у износу од 7.130.000,00 динара. 
 
Наведена средства нису обухваћена приходима од буџета ( Министарство здравља) , 
као ни расходима из истог извора финансирања ( приходи и расходи из буџета морају 
бити уравнотежени). 
 
Клиника је у обавези да за набавку наведене медицинске опреме на терет 
Министарства здравља спроведе јавну набавку у складу са Законом о јавним 
набавкама ( '' Службени гласник РС'', број 91/19) и да Министарству здравља достави 
комплетну документацију на плаћање и пренос средстава. 
 
 

Приходи  по првом 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 
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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. 
 
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 првом  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 повећани за 7.130.000 динара, са 2.220.513.342 на 
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). 
 
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. 
 
Овим ребалансом су уравнотежени укупни расходи са укупним приходима  по свим 
наведеним изворима финансирања, осим на  донацијама . 
 
Прилог: 
 
1. Табела 1-пројекција прихода и примања за 2022.годину –први  ребаланс и 
2. Табела 2-пројекција расхода и издатака за 2022.годину-први  ребаланс. 
 
 
Сачинио, 

 
Руководилац фин.рач.послова 
 
Мирјана Радовић, дипл ецц       
 

В.Д. Директора  
 

            Проф др Жељко Миковић 
 


