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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ 

Скраћенице 

ИОРС= Институт за онкологију и радиологију Србије 

РФЗО=Републички фонд за здравствено осигурање 

ФП = Финансијски план ИОРС-а 

УО= Управни одбор ИОРС-а 

Дефиниције 

У складу са Законом о буџетском систему Финансијски план је акт директног или 

индиректног корисника буџетских средстава, као и акт организација за обавезно 

социјално осигурање, који садржи процену обима прихода и примања и обим расхода и 

издатака за период од једне или три године.  

 

2. ПРЕДМЕТ 

Ова процедура има за циљ да регулише начин и поступак доношења планова за 

коришћење финансијских ресурса - ФП ИОРС-а, његово извршавање, квартално 

извештавање о оствареним приходима и примањима и извршеним расходима и 

издацима у односу на планиране, као и измене и допуне ФП у току буџетске године . 

 

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Ова процедура се примењује на планирање, припрему, доношење и извршење ФП 

ИОРС-а, као и извештавање о оствареним приходима  и примањима  ИОРС-а  за 

календарску годину по изворима за стицање средстава за рад  и извршеним расходима 

по врстама трошкова и издатака. 

 

4. ОДГОВОРНОСТИ 

За израду ФП у складу са законом којим  је уређено доношење финансијских планова 

здравствених установа и роковима за израду задужени су дирекрор ИОРС-а, Директор 

Службе за економско-финансијске послове, начелник одељења за финансијско-

рачуноводствене послове и шеф одсека књиговодства. 
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5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ 

Након израде Извештаја о извршењу буџета - Обрасца 5 у периоду 01.01.-

31.12.претходне године, чији је рок за достављање РФЗО-Филијали за град  Београд  

најкасније до 10.јануара текуће за претходну годину финансијска служба ИОРС-а 

сачињава извештај о оствареним приходима и примањима по износима и изворима  и 

извештај о извршеним расходима и издацима по врстама и изворима из којих су 

финансирани. 

Подаци о оствареним  приходима и примањима и извршеним расходима и издацима за 

претходну годину су основ за планирање прихода и примања, односно  расхода и 

издатака за годину за коју се сачињава финансијски план ИОРС-а . 

Након објављивања у ''Службеном гласнику РС''  Правилника о уговарању здравствене 

заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 

календарску годину и Предрачуна средстава за исту  годину и  по завршеној процедури 

закључивања  уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног 

здравственог осигурања за текућу годину сачињава се прелиминарни план прихода од 

РФЗО на конту 781* Трансфери између организација обавезног осигурања на истом 

нивоу, на седмом, осмом  и деветом  нивоу рашчлањености, по наменама из уговора за 

која РФЗО преноси средства ( плате, превоз, енергенти, исхрана пацијената, остали 

материјални трошкови, јубиларне награде, отпремнине за одлазак у пензију, средства 

за финансирање инвалида, лекови у здравственим установама, цитостатици са листе, 

цитостатици по посебном режиму, остали уградни материјал, санитетски и медицински 

потрошни материјал, лекови ван уговора ). 

Планирана средства од РФЗО  по наменама и висини утврђеној у  закљученом уговору  

о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања 

за календарску годину се коригују за износ дуга, односно аванса утврђеног у 

спроведеном, потписаном и прокњиженом Коначном обрачуну припадајуће накнаде по 

закљученом уговору  за претходну годину спроведеног са РФЗО-Филијала за град 

Београд ( рок утврђен инструкцијом РФЗО). Код планирања прихода од РФЗО узимају 

се и пренета неутрошена средства осигурања која се наказе на буџетском подрачуну на 

дан 31.12.претходне године, тако да се за износ неутрошених средстава за намену  за 

коју су пренета средства  повећавају расходи у финансијском плану године за који се 

доноси плана, у складу са позицијом из Плана набавки. 

Сопствени приходи који су наведени у Процедури о изворима и начину коришћења 

сопствених прихода ИОРС-а се планирају у складу са оствареним износима у 

претходној години и уговорима о коришћењу-пружању услуга здравствене заштите 

закљученим између иностраних фондова здравственог осигурања-Република Српска, 

Црна Гора, Брчко дистрикт БИХ и закљученим Протоколима о измиривању обавеза 

ових фондова према ИОРС-у којима је утврђена динамика плаћања обавеза по 

испостављеним фактурама за лечење њихових осигураника.  



ИНСТИТУТ ЗА 

ОНКОЛОГИЈУ И 

РАДИОЛОГИЈУ 

СРБИЈЕ 

Назив процедуре: 

 

Процедура за израду планова за коришћење 

финансијских ресурса -  израда финансијског  плана  

иорса  

 

Ознака:  

П.РУК.01 

Датум:  

21.09.2015. 

Верзија:  01 Страна: 4  од  5 

 

Приходи од буџета-Министарства  просвете, науке  и технолошког развоја се 

планирају у складу са оствареним износима у претходној години и Законом о буџету 

обезбеђеним средствима  за програмске активности који ће у складу са Решењима о 

распореду средстава ИОРС-у пренети наведено министарство у години за коју се 

доноси финансијски план. 

Приходи од буџета се планирају у складу са обавештењима Министарства здравља да 

су ИОРС-у на терет буџета Републике Србије преко Министарства здравља одобрена 

финансијска средства за инвестиционо-текуће одржавање опреме и објеката, односно 

набавку нове медицинске и друге опреме по захтевима ИОРС-а и одобреним 

Програмима који ће се финансирати у складу са Планом расподеле средстава за 

здравствене установе чији је оснивач Република у години за коју се сачињава 

Финансијски план Института . 

Расходи се планирају по врстама расхода у складу са економском класификацијом  на 

прописаним шестоцифреним аналитичким контима, у складу са извршеним расходима 

у претходној години и усвојеним Планом набавке за годину за коју се доноси ФП.За 

сваку врста расхода се сачињава табела како су планирани расходи, са упоредним 

прегледом за претходну годину.  

У поступку доношења ФП врши се усаглашавање појединих врста расхода са 

позицијама расхода из Плана набавки за годину за коју се исти доноси, водећи рачуна о 

приоритетима и обезбеђеним средствима за покриће расхода.   

Расходи и издаци се планирају по изворима финансирања из којих се обезбеђују 

средстава за њихова плаћање - средства РФЗО, буџета ( буџет Републике Србије преко 

Министарства здравља и Министарства  просвете, науке  и технолошког развоја) 

донације од правних и физичких лица и сопствена средства.  

По правилу, у ФП планирани приходи и примања су усаглашени са планираним 

расходима и издацима  у укупном износу и по изворима за покриће. Изузетно, ако су 

планирани текући приходи и примања већи од планираних текућих расхода и издатака 

и супротно планира се суфицит, односно дефицит ( вишак прихода и примања, односно 

мањак прихода и примања). 

Директор ИОРС-а  утврђије предлог ФП за годину за коју се доноси и доставља УО на 

усвајање. 

Праћење  усвојеног ФП  ( планирано у односу на остварено) врши се квартално, а по 

потреби и месечно, на захтев РФЗО, директора, УО, Министарства здравља, синдиката 

и других органа. 

Ако у току фискалне године дође до повећања расхода и издатака или смањења 

прихода, ФП се уравнотежује смањењем планираних расхода и издатака или увођењем 
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нових прихода, односно врши се ребаланс усвојеног ФП по истој процедури по којој се 

и доноси, на УО. 

 

6. ДОКУМЕНТА 

Закон о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 

93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр. и 108/2013), 

Закон  о здравственој заштити  ("Сл. гласник РС", бр. 107/2005, 109/2005 - испр., 

57/2011, 110/2012 - одлука УС, 119/2012, 99/2014 и 123/2014), 

Финансијски  план Републичког фонда за здравствено осигурање  којим се  уређују  

приходи и примања, расходи и издаци Републичког фонда за здравствено осигурање (у 

даљем тексту: Републички фонд) за буџетску годину  и његово извршавање.  

Правилник  о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са 

даваоцима здравствених услуга за календарску годину  и Предрачун  средстава за исту  

годину  који усваја Управни одбор  РФЗО  који је саставни део Правилника о 

уговарању 

Уговор о пружању и финансирању уговора о пружању и финансирању здравствене 

заштите из обавезног здравственог осигурања за календарску годину  

Коначни обрачун припадајуће накнаде по закљученом уговору  спроведеног са 

Републичким фондом за здравствено осигурање-Филијала за град Београд 

План  набавки за годину за који се сачињава Финансијски план Института ,чији је рок 

за доношење и усвајање на Управном одбору Института 31.јануар текуће године за ту 

годину 

Инструкција РФЗО за израду Финансијског плана  

 

ДОКАЗИ 

Финансијски план ИОРС-а за 2015.годину 

Одлука Управног одбора ИОРС о усвајању Финансијског плана за 2015.г. 

Извештај о извршењу буџета –Образац 5 у периоду 01.01.-31.03.2015.године 


