
ОДГОВОРИ ДРАГОША РИСТИЋ 
1. Питање: 

Дом здравља, на основу Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослениости 
има Уговор са градом о реализацији програма стручне праксе. Град преноси Дому здравља 
средства на име накнаде за лица која обављају стручну праксу, а Дом здравља врши 
обрачун и исплату са свог рачуна наведеним лицима. На којим шестоцифреним контима 
се врши књижење примљених и исплаћених средстава у књиговодству Дома здравља. 

 
Одговор: 
За средства која су пренета Дому здравља од стране Града задужује се конто 121112 – 
Текући рачуни и одобрава конту 7911111 – Приходи из буџета. 
За износ обрачунате и исплаћене накнаде лицима која обављају стручну праксу у складу 
са Уговором са Градом о реализацији програма стручне праксе, пошто се ради о лицима 
која нису запослена у Дому здравља, по нашем мишљењу, треба обрачунати износ 
књижити на терет конта 423911 – Остале опште услуге и одобрењем одговарајућим 
субаналитичким контима у групи 237000 – Службена путовања и услуге по уговору. 

 
2. Питање: 

РФЗО је у новембру 2014. пренео здравственим установама средства за пенале за 
инвалиде за претходне године која смо, затим, уплатили у Буџет РС. На који 
шестоцифрени конто се књижи уплата тих средстава на рачун Буџета? 

 
Одговор: 

Уплату добијених средстава од РФЗО за намене измирења обавеза по основу 
пенала за инвалиде за претходне године а који се износ уплаћује у Буџет РС, здравствене 
установе, по нашем мишљењу, задужују конто 482312 – Пенали и одобравају конту 
254111 – Обавезе према буџету. Када се изврши уплата задужује се конто 254111 – 
Обвезе према буџету и одобрава се конту 121112 – Текући рачуни. 

 
3. Питање: 

Молимо да дате ставове за књижење боловања - породиљског и боловања преко 30 дана у 
случају када исплату боловања вршимо тек по пријему средстава на текући рачун. Да ли 
књижити по старом, преко класа 7 и 4? Да ли их треба евидентирати у обрасцу 5 или у 
обрасцу за боловања? 

 
Одговор: 

Исплата накнаде за породиљско одсуство и боловање преко 30 дана након 
добијених средстава књиже се на описани начин у члану 14. (Синтетички конто 414100) 
Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски 
систем („Службени гласник РС“, број 103/2011, … и 131/2014). 

То значи да се наведене накнаде не исказују у Класи 700000 а извршене исплате 
књижене на терет Конта 414100 се сторнирају, због чега се и не могу евидентирати у 
Обрасцу 5, али се исказују у Обрасцу БО. 

 


