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Правни основи за доношење првог ребаланса Финансијског плана 

Гинеколошко-акушерске клинике '' Народни фронт'' за 2021. годину 

 

 
Ово је прва измена и допуна Финансијског плана Гинеколошко- акушерске клинике 
''Народни фронт'' за 2021.годину ( први ребаланс) који је усвојио Управни одбор –
Одлука  број 05005-2021-3636 од 24.02.2021.године. 

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 2021.годину, као и овај ребаланс је акт који садржи 

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

2021.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 

2021.годину 

Први разлог за доношење првог ребаланса Финансијског плана Клинике за 

2021.годину  су  извршне судске пресуде против Клинике ( тужени) по тужби бившег 

радника Клинике Милене Петровић, и то по следећим извршним пресудама: 

-  Пресуда Првог основног суда у Београду P1 2810/15 од 28.08.2018.године,  

-  Допунска пресуда Првог основног суда у Београду P1 2810/15 од 27.02.2020.године, 

- Решење Првог основног суда у Београду о исправци пресуде P1 2810/15 од 

22.02.2021.године,  

-  Пресуда Апелационог суда у Београду GZ 1 1235/20 од 29.09.2020.године, 

-  Решење Апелационог суда о исправци пресуде GZ 1 1235/20 од 01.02.2021.године . 

Наведеним пресудама наложено је да се са рачуна Клинике скину новчана средства  : 

1. На име досуђене стимулације на исплаћене зараде и на име још досуђене 

стимулације на исплаћене зараде за период 15.12.2007.-01.06.2013.године са 

законском затезном каматом од 15.12.2007.године до коначне исплате ( рок 

31.05.2021.године) 

По овом основу досуђени износ који Клиника, као извршни дужник  треба да исплати 

бившем запосленом раднику на име главнице износи 232.110,04 динара, законска 

затезна камата до 31.05.2021.године износи 327.789,58, укупан износ за исплату 

559.899,62 динара. 
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2. На име неисплаћених зарада и стимулације на неисплаћене зараде и на име још 

досуђене стимулације на неисплаћене зараде за период од 15.06.2013.-

01.02.2016.године са законском затезном каматом од 15.06.2013.године до коначне 

исплате ( рок 31.05.2021.године); 

По овом основу досуђени износ који Клиника, као извршни дужник  треба да исплати 

бившем запосленом раднику на име главнице износи 1.498.071,24 динара, законска 

затезна камата до 31.05.2021.године износи 1.171.437,91 динара, укупан износ за 

исплату 2.669.509,15 динара. 

3. На име неисплаћених других-осталих примања из радног односа , и то за јубиларну 

награду за 35 година рада са законском затезном каматом од 01.01.2012.године, за 

остала примања у износу од 34.000,00 динара са законском затезном каматом од 

01.01.2011 и за судске трошкове са законском затезном каматом од 28.08.2018.године  

По овом основу досуђени износ који Клиника, као извршни дужник  треба да исплати 

бившем запосленом раднику на име главнице износи 276.830,00 динара, законска 

затезна камата до 31.05.2021.године износи 200.813,82 динара, укупан износ за 

исплату 477.643,82 динара. 

Укупни трошкови по сва три дела пресуде са законском затезном каматом до 

31.05.2021.године износе 3.707.052,59 динара и исти нису планирани, ни обухваћени 

расходима у усвојеном Финансијском плану Клинике за 2021.годину, јер нису биле 

извршне наведене судске пресуде. 

Други разлог за доношење првог ребаланса Финансијског плана Клинике за 

2021.годину се односи на расходе за набавку нефинансијксе имовине –набавка клима 

уређаја са монтажом за потребе Клинике у износу од 700.000,00 динара са пдв-ом. 

Приходи примања по првом ребалансу за 2021.годину 

Финансијским  планом  Клинике за 2021. годину приходи и примања су планирани  у 
укупном износу од 1.948.592.600 динара, од тога се на планиране приходе од продаје 
добара и услуга ( сопствени приходи) односи 84.538.000 динара. 
 
Овим ребалансом Финансијског плана Клинике за 2021.годину се не предлаже 
повећање укупних прихода за 2021.годину. 
 
Не предлаже се ни повећање сопствених прихода који су извор за исплату наведених 
расхода по судским пресудама, јер у периоду 01.01.-31.03.2021.године од планираних 
84.538.000 динара остварено је 19.292.347 динара или 22,82%, а за период 01 01.01.-
18.05.2021.године 28.202.797 динара што је за око 3,5 милиона динара мање од 
планираних сопствених прихода за наведени период. 
 
У складу са наведеним, првим ребалансом планирани приходи остају непромењени и 
износе укупно 1.948.592.600 динара –од РФЗО 1.850.584.600 динара, од имовине 
300.000 динара, сопствени приходи 84.538.000 динара, донације 3.125.000 динара, 
мешовити и неодређени приходи 100.000 динара и приходи од буџета 9.945.000 
динара. 
 
 

Расходи и издаци по првом ребалансу за 2021.годину 

Финансијским  планом  Клинике за 2021. годину расходи и издаци  су планирани  у 

укупном износу од 1.955.790.120 динара, од тога на терет РФЗО 1.850.584.600 
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динара, на терет сопствених средстава 84.638.000 динара, донација 10.622.520 

динара и буџета 9.945.000 динара. 

Овим ребалансом расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине за 

2021.годину у укупном износу остају непромењени ( 1.955.790.120 дин.) , као и укупни 

приходи, али се мења структура расхода у Табели 2- Пројекција расхода и издатака 

за 2021.годину,  колона 6 остали извори-сопствена средства тако што се износ : 

- На конту 483111 Новчане казне и пенали по решењу судова мења са 435.000 

динара на 4.142.053 динара ( повећање за  3.707.053 динара), 

- На конту 411111 Рад по времену ( редован рад неуговорених радника) мења са  

8.100.000,00 динара на 7.499.914,00 динара ( смањење за 600.086 динара), 

- На конту 4111111 Стимулација  мења  са 35.300.000 динара на  32.122.072 

динара ( смањење за 3.177.928 динара), 

- На конту 412111 Допринос за ПИО на терет послодавца са 5.330.480 динара  

на 4.896.008 динара ( смањење за 434.472 динара) и на конту 412211 Допринос 

за здравство на терет послодавца са 2.387.128 динара на  2.192.560 динара     

( смањење за 194.568 динара) и 

- На конту 512212 Уградна опрема додаје се износ од 700.000,00 динара ( на 

овом конту Финансијским планом за 2021.годину нису били планирани 

расходи). 

За износ извршних судских пресуда од 3.707.053 динара смањена су средства за 

стимулацију запослених на терет сопствених средстава, са припадајућим 

доприносима за ПИО и здравство на терет послодавца за укупно 3.707.053 динара. 

За износ за набавку клима уређаја од 700.000,00 динара смањена су средства за 

плате по основу редовног рада неуговорених радника , са припадајућим доприносима 

за ПИО и здравство на терет послодавца за укупно 700.000,00 динара. 

Обзиром да је рок за исплату по пресудама са законском затезном каматом  

31.05.2021.године исплата стимулације запосленима у складу са важећом Одлуком 

директора Клинике о увећању плата број 03012-2021-5349 од 25.03.2021.године (са 

обавештењима број 03010-2021-5426, 03010-2021-5387,03010-2021-5388,03010-2021-

5389,03010-2021-5386 и 03010-2021-5384 од 26.03.2021.године) предлог је да се за 

мај 2021.године не врши обрачун и исплата стимулације. 

 

Сачинио, 
 
 

Руководилац фин.рач.послова 
 
Мирјана Радовић, дипл ецц      В.Д. Директора  
 
            Проф др Жељко Миковић 
 


