ZDRAVSTVENI CENTAR VALJEVO
Broj: ZC-01-2922/2
28.05.2010.god.
Valjevo
Na osnovu člana 26. Statuta Zdravstvenog centra Valjevo i člana 30. Poslovnika
o načinu rada i odlučivanja na sednicama Upravnog odbora, Upravni odbor Zdravstvenog
centra Valjevo, na sednici održanoj dana 27.05.2010.godine, razmatrajući Predlog
kriterijuma za izradu deobnog bilansa u postupku izdvajanja domova zdravlja i opšte
bolnice iz sastava Zdravstvenog centra Valjevo, doneo je sledeću
ODLUKU
Član 1.
Usvajaju se kriterijumi za izradu deobnog bilansa Zdravstvenog centra Valjevo,
odnosno podelu imovine, prava, potraživanja i obaveza, predloženi od strane paritetnih
komisija, uz poštovanje Uredbe o planu mreže zdravstvenih ustanova i Pravilnika o
bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i
drugim oblicima zdravstvene službe za odgovarajuću vrstu zdravstvene ustanove.
Član 2.
Kriterijumi za izradu deobnog bilansa Zdravstvenog centra Valjevo, sastavni su
deo ove Odluke.
Član 3.
Predlog deobnog bilansa u Zdravstvenom centru Valjevo od strane imenovanih
paritetnih komisija Upravnom odboru Zdravstvenog centra Valjevo dostaviti najkasnije
do 30.06.2010.godine.
Član 4
.
Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana donošenja.

Dn:

Predsednik Upravnog odbora
-

direktoru
predsedniku Paritetne komisije
pravnoj službi
a/a

Dipl.inž.maš. Aleksandar Krstić

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВАЉЕВО
Број: ЗЦ-01-2812
Датум: 24.05.2010.г.
Ваљево

ПРЕДЛОГ КРИТЕРИЈУМА
ЗА ИЗРАДУ ДЕОБНОГ БИЛАНСА ЗЦ ВАЉЕВА
1. ОСНОВНА СРЕДСТВА И СИТАН ИНВЕНТАР У УПОТРЕБИ ДЕЛЕ СЕ ПРЕМА
СЕДИШТУ ОРГАНИЗАЦИОНЕ
ЈЕДИНИЦЕ-ДЕЛА, ОДНОСНО ПО ПРИНЦИПУ
ПРИПАДНОСТИ И КОРИШЋЕЊА.

Основна средства-зграде, опрема, остала основна средстава и ситан
инвентар у употреби и припадајућа исправка вредности деле се према
седишту и делатности организационих јединица.
Основ за поделу: пописне листе по попису 31.12.2009. год., Биланс стања и
Закључни лист.
-

2. ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗЕ
ДЕЛЕ СЕ ПО
ОБЛИГАЦИОНИХ ОДНОСА У ПРЕТХОДНОМ ПЕРИОДУ.

ПРИНЦИПУ

ЗАСНОВАНИХ

Краткорочна потраживања од купаца, запослених деле се по принципу
занованих облигационих односа.
Основ поделе: пописне листе по попису 31.12.2009. год. ,Биланс стања и
Закључни лист.
-

- Обавезе из пословања, примљени аванси, депозити, кауције, добављачи
се деле према заснованим облигационим односима из ранијег периода и
требовањима из 2009 године.
Основ за поделу: пописне листе по попису 31.12.2009. год. Биланс стања и
Закључни лист.
- Обавезе по основу расхода за запослене - плате и накнаде, превоз са посла и
на посао деле се према расподели кадрова.
Основ за поделу: обрачун неисплаћених дуговања радницима по
организационим јединицама.
3. ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА, ПО ПРИНЦИПУ
ПРИПАДНОСТИ КОРИШЋЕЊА.
-

Залихе синог инвентара и потрошног материјала – лекови, намирнице за

припремање хране, канцеларијски материјал, материјал за хигијену, ауто
гуме и ауто делови, остали технички материјал - деле се по принципу
припадности коришћења, односно, према требовањима за набавку.
Основ за поделу: пописне листе по попису 31.12.2009 године, Биланс стања и
Закључни лист.
Разграничене залихе морају бити у корелацији са разграниченим
неизмиреним обавезама по том основу.
4. НОВЧАНА СРЕСТВА, ЖИРО РАЧУНИ И БЛАГАЈНА ДЕЛЕ СЕ ПРЕМА СТАЊУ НА
ПОПИСУ

Новчана срества - текући рачуни и благајне деле се према затеченом стању
на попису 31.12.2009.године.
Основ за поделу Биланс стања и Закључни лист.
-

5. КАДРОВИ ПРЕМА МЕСТУ РАДА, А У СКЛАДУ СА ПРАВИЛНИКОМ О БЛИЖИМ
УСЛОВИМА ЗА ОБАВЊАЊУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ У ЗДРАВСТВЕНИМ
УСТАНОВАМА И ДРУГИМ ОБЛИЦИМА ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ (СЛ.ГЛ РС Број 43/06 )
ЗА ОДГОВАРАЈУЋУ ВРСТУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ.

Председник комисије
___________________

Валентина Гајић
Члан комисије
___________________

Зорица Станковић
Члан комисије
__________________

Смиљка Станковић

