
ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА СА САВЕТОВАЊА – ВРЊАЧКА БАЊА, 02.12. – 
04.12.2015.год. 

 

1. Који је по вама „ефекат“ налога ДРИ да апотеке изврше прекњижавање 
евидентираних трасфера са конта 823261 (примања од продаје робе) на конто 
781111 (трансфери између буџетских корисника на истом нивоу. По нама доводи се 
у питање „ниво“, јер апотеку оснива локална самоуправа, а средства добијамо од 
Републике). Исто је и са прекњижавањем са конта 523111 (залихе робе за даљу 
продају), на конто 426751 (материјал-лекови за даљу продају) – имајући у виду да 
апотеке имају шифру делатности 4773 – трговина на мало фармацеутским 
производима у специјализованим продавницама – апотекама, јер је апотека пре 
стављања у промет лека и помагала  у обавези да уради калкулацију у којој 
утврђује малопродајну цену (тако да по логици апотекама лек и помагала нису 
матеијал већ роба). 

2. Како поступити са обавезом ПДВ код лекова на рецепт приликом прекњижавања са 
класе „5“ на класу „4“, када се на конту 426  води материјал – лекови у здравственој 
установи, где здравствена установа нема обавезу обрачуна ПДВ-а? Да ли се у том 
случају и фактура од добављача разликује? 

Одговор: 

 У вези са питањима 1. и 2. Није могуће дати децидан одговор јер се ради о 
неусклађености код апотека које су по Класификацији делатности сврстане у 
делатност трговине на мало и с тим у вези, примењују одредбе Закона о порезу 
на додату вредност, сходно обављању те делатности. У Инструкцији РФЗО 03 
бр. 450-7327/15, од 24.11.2015.године, наведена неусклађеност је остала 
отворено питање. 

3. Где књижити обавезу за обрачунати ПДВ који је апотека добила у складу са чланом 
10. став 2. тачка 3), ако одлучимо да обрачунати ПДВ не користимо као одбитни. 
Безати га за основни трошак (одржавање грађевинског објекта) или на конто 
482100 (остали порези)? 

Одговор: 

 Обрачунати и плаћени ПДВ, који се не користи као одбитак претходног ПДВ-
а, књижи се на терет конта расхода на који се књиже рсходи одржавања 
грађевинског објекта. 

4. Да ли апотека приликом израде завршног рачуна може у Обрасцу 2 (Биланс 
прихода и расхода) да утврђени суфицит „остави“ на позицији АОП- 



„нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину“ или 
наменски да их определи за наредну годину? 

Одговор: 

 Приликом састављања годишњег финансијског извештаја, остварени износ 
суфицита у Обрасцу 2 – Биланс прихода и расхода, исказан на ознаци ОП-2359-
Вишак прихода и примања (суфицит) за пренос у наредну годину, може се у 
целости исказати на ознаци ОП-2361- Нераспоређени део вишка прихода и 
примања за пренос у наредну годину, уколико не постоји потреба да се један део 
суфицита наменски определи на ознаку ПО-2360- Део вишка прихода и 
примања наменски опредењен за наредну годину.   

5. Из којих средстава се финансирају синдикални додаци за председнике синдиката и 
представнике у вишим телима? Да ли из сопствених средстава здравствене 
установе или из средстава РФЗО? 
 
Oдговор : 
 
Посебни колективни уговор за здравствене установе чији је оснивач Република 
Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе је одредбом члана 
129 утврдио обавезу послодавца да исплаћује увећану месечну плату у висини 
три основице за обрачун и исплату плата запослених у здравственој установи. 
Самим тим пошто се ради о увећању плате синдикалним функционерима а 
плате исплаћује РФЗО, тај  додатак се исплаћује из средстава РФЗО. 
 
РФЗО ће свакако  покушати да оспори обавезу исплате синдикалног додатка 
подводећи та средства под ненаменску потрошњу средстава здравственог 
осигурања. Имајући у виду да је Министарство здравља с једне стране и 
репрезентативни синдикати с друге закључило овај колективни уговор што 
значи да је држава утврдила право и обавезу послодавца да то право реализује. 
Становиште да се ови додаци исплаћују искључиво из сопствених средстава су 
неутемељени јер постоји могућност да здравствена установа нема сопствена 
средства а да ће их запослени – представници синдиката највероватније 
тужити и добити спор на суду што ће отежати и овако тежак материјални 
положај здравствених установа јер ће им бити блокиран рачун односно доћи ће 
до извршења а што ће директно утицати на увећану масу за те намене због 
судских трошкова. 
 

6. Да ли Дом здравља може из средстава РФЗО да исплаћује додатке за председнике 
репрезентативних синдиката? 
 



Одговор : 
 
Види под 5 
 

7. Да ли је Дом здравља у обавези да постави и именује шефове и начелнике служби 
или директор може да има више помоћника? (Установа је потписала колективни 
уговор). 
 
Oдговор : 
 
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији а што је акт 
директора, утврђују се и руководећа места односно њихово постављање у дому 
здравља с тим да о томе одлучује директор. Директор дома здравља  може 
имати више помоћника. 
 

8. Нормативом су Дому здравља опредељена 3 лекара у СХМП. У служби раде 4 
лекара. Да ли се додатак на зараду (3х) пропорцијално додаје свим лекарима (4)? 
 
Одговор : 
 
Без обзира што је нормативом предвиђено да послове хитне медицинске 
помоћи обављају три лекара ви их у стварности имате четири. Самим тим и 
том четвртом лекару припадају сва права као и осталим лекарима у погледу 
додатака и сл. 
 

9. Који додатак за руковођење треба применити за помоћнике директора (за 
економске послове, правне, немедицинске послове) у општим болницама? Наиме, 
тренутно важећа Уредба не предвиђа додатак за руковођење за помоћнике у 
општим болницама већ само у ДЗ, ЗЦ, КЦС,КЦ. 
 
Одговор : 
 
Додаци за помоћнике директора опше болнице се обрачунавају као да  се ради о 
здравственом центру јер Уредба о коефицијентима не познаје општу болницу 
па самим тим није утврдила додатке за помоћнике директора општих 
болница. 
 

10. По одредбама Закона о раду решење отказа уговора о раду ништавно је ако 
запослени у року од 30 дана обавести послодавца о постојању трудноће. Како 
водити запосленог који је нпр. 25-ог дана обавестио  послодавца о трудноћи, за тих 



25 дана? Извесно да није био у радном односу, није на боловању, нема одмор, а 
због ништавности отказа у обавези је послодавац да успостави континуитет са 
претходним радним односом. 
 
Одговор : 
 
Закон о раду утврђује немогућност доношења решења о отказу уговора о раду 
ако запослена пријави послодавцу да је у другом стању у року од 30 дана од дана 
сазнања за трудноћу . У вашем случају запослена је пријавила 25.ог дана 
трудноћу али је већ тад била ван радног односа . И тих 25 дана ће јој ући у 
стаж осигурања пошто је решење о престанку радног односа на основу закона 
постало ништаво и самим тим сте дужни да извршите повраћај у пређашње 
стање. 
 

11. Да ли здравствене установе у 2015 години могу набављати пакетиће (ваучере) за 
децу запослених до 10 година, по основу члана 105. став 4. Посебног колективног 
уговора за здравствене установе? 

Одговор:  

Према члану 17. Закона о буџету Републике Србије за 2015.годину, корисници 
средстава за обавезно социјално осигурање могу исплаћивати само јубиларне 
награде за запослене који су то право стекли у 2015.години.  

12. Које прописе да примењују здравствене установе за исплату дневница у земљи, да 
ли 5% од просечне зараде у РС или 150,00 динара? 

Одговор:  

Уредбом о изменама и допунама Уредбе о накнади трошкова и отпремнини 
државних службеника и намештеника, за државне службенике и 
намештенике је лимитиран износ дневница за службено путовање у земљи на 
150,00 динара, независно од неопорезивог износа, и за службено путовање у 
иностранство на 15,00 ЕУР, независно од државе.   

У здравственим установама, питање дневница за службено путовање у земљи 
уређено је Законом о раду, затим, чланом 102. Посебног колективног уговора за 
здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и 
јединица локалне самоуправе ичланом 18. Закона о порезу на доходак грађана. 
Сходно овим прописима, за трошкове исхране за време проведено на службеном 
путу у земљи запосленом припада дневница у висини 5% просечне месечне 
зараде по запосленом у Републици Србији, према последњем објављеном податку 



републичког органа надлежног за послове статистике, а неопорезиви износ је 
2.268 динара. 

 Када је реч о неопорезивом износу дневница за службени пут у иностранство, 
закон упућује на износ који је прописан од стране надлежног државног органа, а 
то је износ који је прописан Уредбом- 15 ЕУР за свака 24 сата проведена у 
иностранству. 

13. Ако је планом набавки предвиђена набавка из сопствених средстава, а током 
године нам је за ту намену преостало средстава од осигурања и немамо других 
неизмирених обавеза, да ли можемо средствима од осигурања да измиримо и 
обавезе које су биле планиране на терет сопствених прихода? 

Одговор:  

По правилу, финансијски план се сачињава по изворима средстава како за 
приходну, тако и за расходну страну. Претпоставка је да сте и за део који се 
односи на тржишно пословање избалансирали расходе и приходе тако да вам је 
за остварење планираних прихода неопходан одређени обим и структура 
расхода. У том случају, не би требало да се преливају средства из једног извора 
у други и да им се тако мења намена. Међутим, уколико сте из сопствених 
прихода планирали и набавке неопходне за задовољење потреба осигураних 
лица, које финансира Фонд, сматрамо да нема сметњи да се уради ребаланс 
плана набавки и финансијског плана како би се уподобили са стварним 
потребама.  

14. Да ли се плаћа ПДВ на медицинске услуге пружене на лични захтев правних и 
физичких лица? 

Одговор: 

 Према члану Закона о порезу на додату вредност, ПДВ се не плаћа на  услуга 
које пружају здравствене установе у складу са прописима који регулишу 
здравствену заштиту, укључући и смештај, негу и исхрану болесника у тим 
установама, осим апотека и апотекарских установа. Дакле, закон не прави 
разлику по томе ко финансира здравствене услуге већ је битно да се као 
здравствене не тумаче и друге услуге које се пружају у здравственим 
установама. 

15. Да ли се без утужења могу отписати потраживања од купаца којима су пружене 
здравствене услуге? Реч је о неосигураним лицима од којих није могућа наплата, а 
трошкови судског поступка би били превише скупи. 

 



Одговор: 

 Претходно питање је: по основу којих услуга је настало спорно потраживање? 
Од одговора на то питање зависи да ли је ненаплативо потраживање настало 
због пропуста у здравственој установи или немогућности наплате од обвезника 
плаћања за поједине случајеве пружања услуга неосигураним лицима.  

У случају када није извршена уплата доспелог доприноса за обавезно 
здравствено осигурање, односно када није извршена у целини, право на 
здравствену заштиту у складу са Законом о здравственом осигурању и 
прописима донетим за спровођење тог закона, може да се користи на терет 
средстава обавезног здравственог осигурања, само у случају хитне медицинске 
помоћи.  

Према Закону о здравственој заштити, Република  као општи интерес у 
здравственој заштити,  обезбеђује средства у буџету Републике за хитну 
медицинску помоћ особама непознатог пребивалишта, као и другим лицима 
која право на хитну медицинску помоћ не остварују на другачији начин у складу 
са законом. 

Према истом закону, Аутономна покрајина, општина, односно град обезбеђује 
средства за остваривање друштвене бриге за здравље која обухвата и 
обезбеђивање средстава за пружање хитне медицинске помоћи неосигураним 
лицима. 

 Поступање у наведеним случајевима је разрађено Инструкцијом за 
фактурисање коју је РФЗО проследио здравственим установама. Не поступање 
у складу са Инструкцијом или пружање здравствених услуга неосигураним 
лицима за које нису обезбеђена средства на један од описаних начин, пропуст је 
здравствене установе. У сваком случају, потраживања се не могу отписати без 
доказа да су она ненаплатива. Да ли ће то бити Предлог за извршење на основу 
веродостојне исправе или Тужба, ствар је одлуке здравствене установе. 

16. Да ли постоји основ за застарелост дуга ЈП Србија воде које нам је за период VII-X 
2010 године фактурисало накнаду за одводњавање? Претходних година нисмо 
добијали ИОС обрасце, а сада су нам га доставили са захтевом да се сагласимо са 
својом обавезом за наведени период. 

Одговор:  

У смислу Закона о буџетском систему, накнада за одводњавање се сматра 
јавним (непореским) приходом и приход је водопривредних предузећа. Пореска 
управа доноси решења о утврђивању накнаде за одводњавање на основу 



података о власницима, односно, корисницима пољопривредног, шумског и 
грађевинског земљишта на територији Републике Србије, које добија од 
Републичког геодетског завода почев од стања на дан 31.12.2012.год. 
Министарство надлежно за послове финансија – Пореска управа врши обрачун 
и задужења физичких лица – обвезника плаћања накнаде за одводњавање, са 
применом од 01.01.2011.године. 

 У складу са Законом о пореском поступку и пореској администрацији, право 
пореске управе на утврђивање и наплату пореза и споредних пореских давања 
застарева за пет година од дана када је застарелост почела да тече, а 
застарелост права на утврђивање пореза и споредних пореских давања почиње 
да тече од првог дана наредне године од године у којој је требало утврдити ову 
обавезу.  

 С обтиром да се ради о јавном приходу, а да се у периоду од настанка ваше 
обавезе променило само то што више обавезу не утврђује и наплаћује 
водопривредно предузеће већ Пореска управа, сматрамо да је рок застаре 5 
година од датума када вас је поверилац, било којом радњом, позвао на испуњење 
обавезе. 

17. Ко је конкретно у обавези да сноси судске трошкове настале у здравственој 
установи зато што РФЗО није преносио средства за извршење обавеза које 
здравствена установа има по закону и колективном уговору?  

Одговор:  

У одговору на ваше питање са сигурношћу можемо само да кажемо да обавезе 
по закону и колективном уговору, као и по основу извршних судских пресуда, 
сноси послодавац. Тако, на пример, Посебним колективним уговором за 
здравствене установе чији је оснивач Република, Аутономна покрајина и 
јединица локалне самоуправе, створене су  обавезе које Фонд одбија да 
финансира, а није их званично преузео ни оснивач. То се, пре свега, односи на 
синдикалне накнаде и новогодишње пакетиће за децу до 10 година.  

У смислу чл. 10. тачке 5. и 6. Закона о здравственој заштити, мишљења смо да 
би трошкови стручног усавршавања у иностранству, специјализација и 
субспецијализација требало да се финансирају из буџета Републике Србије. 

Осигурање имовине је до сада финансирано из средстава обавезног здравственог 
осигурања. С обзиром да су здравствене установе корисници имовине у 
власништву Републике,  недоречено је да ли је осигурање имовине обавеза 
оснивача и да ли се за ту намену, уместо у Фонду, обезбеђују средства у буџету 
Републике, Аутономне покрајине, града и општине? Чланом 13а. став четири 



Зкона о здравственој заштити регулисано је да локална самоуправа може, да 
обезбеди и средства за осигурање објеката и опреме за здравствене установе 
чији су оснивачи.  

Казне и пенали по извршним судским одлукама се не признају на терет 
средстава осигурања па је остало недефинисано ко ће да преузме ове трошкове. 
У члану 13а. став три Закона о здравственој заштити се каже да се средства 
за те намене могу обезбедити у буџету локалне самоуправе, у оквиру вршења 
оснивачких права. 

 Накнаде члановима управних и надзорних одбора нису дефинисане ни са 
становишта основаности нити њихове висине. Сматрамо логичним став 
Фонда да трошкове накнада органима управљања треба да сноси орган који их 
поставља. 

Када буде дефинисано ко сноси трошкове основног дуга биће јасно и ко сноси 
трошкове споредних потраживања по основу тог дуга. 

18. Да ли се назире било какво системско решење у вези са преузимањем дуга 
здравствених установа према компанијама у саставу Велефарма? 

Одговор: 

 Нажалост, немамо поуздане информације о преузимању дуга здравствених 
установа према Велефарму.  

19. Да ли возач у служби хитне медицинске помоћи дома здравља има једнак третман 
(коефицијент) као и возач у хитној помоћи? 

Одговор:  

Према ставу надзорника осигурања РФЗО, треба да имају исти коефицијент. 
Према судској пресуди у једном Заводу за хитну медицинску помоћ, возачи који 
су обучени за управљање додатном медицинском опремом у возилу хитне 
помоћи и учествују у збрињавању пацијента, имају право на увећани 
коефицијент из Уредбе. 

20. Надзорници осигурања РФЗО су у општој болници оспорили исплаћена дежурства 
запосленима са скраћеним радним временом. Члановима 77. и 78. Закона о 
здравственој заштити општој болници је утврђена обавеза 
двадесетчетворочасовног пружања здравствене заштите. Због недовољног броја 
кадрова, болница није у могућности да сменским радом и прерасподелом радног 
времена обезбеди рад у континуитету, већ је принуђена да уведе дежурства за 



докторе са скраћеним радним временом. Да ли надзорници осигурања имају право 
да оспоре исплаћена дежурства докторима са скраћеним радним временом. 

Одговор:  

Према ставу Државне ревизорске институције, послодавац актом о процени 
ризика на радном месту и у радној околини утврђује која су радна места са 
повећаним ризиком, а затим евентуално дефинише да се на тим радним 
местима уводи скраћено радно време. Закон о раду је регулисање прековременог 
рада у здравственим установама, у шта спада и дежурство, препустио Закону 
о здравственој заштити.  

 Члан 77. Закона о здравственој заштити, којим се регулише дежурство у 
здравственој установи, не прави разлику између здравствених радника са пуним 
и скраћеним радним временом. Овај члан, између осталог, прецизира да: 
„Здравствена установа може да уведе дежурство као прековремени рад, ако 
организацијом рада у сменама из члана 76. овог закона или прерасподелом 
радног времена није у могућности да обезбеди здравствену заштиту. Одлуку о 
увођењу и обиму дежурства на нивоу здравствене установе, као и по 
здравственом раднику, доноси директор здравствене установе.“  

21. Републички фонд за здравствено осигурање спроводи централизовану набавку 
лекова са листе А и А1 (наше потребе су 500 милиона динара). Апотека спроводи 
јавну набавку лекова са листе Д (процењена вредност је 4 милиона динара). Да ли 
ми имамо обавезу објављивања у Службеном гласнику само за део набавки које ми 
спроводимо? 
 
Одговор:  
 
Ообавеза објављивања огласа за Апотеку се тиче само поступка набавке лекова 
са листе Д, не и оне коју спроводи РФЗО (овде не постоји истоврсност добара, 
а нису ни исти наручиоци). Међутим, како износ набавке коју спроводите није 
већи од 5.000.000 динара, сходно одредби члана 57. став 2. ЗЈН, немате обавезу 
објављивања огласа на Порталу службених гласила, већ на Порталу јавних 
набавки и својој интернет страни објављујете само оне огласе који се објављују 
у поступку набавке мале вредности. У том смислу објављујете позив за 
подношење понуда, конкурсну документацију (која и не спада у оглас), њене 
измене и допуне, урађена појашњења, обавештење о продужењу рока за 
подношење понуда и о поднетом захтеву за заштиту права (уколико имате 
продужетка, односно уколико неко поднесе захтев за заштиту права), одлуку о 
додели/обустави поступка и обавештење о закљученом уговору. 
 



22. Дом здравља има јавне набавке на годишњем нивоу у износу 18 милиона динара. 
Нема службеника за јавне набавке и нема правника. Тендерски материјал нам 
припрема адвокат ангажован по уговору. Кога ставити у комисију за јавне набавке? 

Одговор:  

Комисија мора имати најмање 3 члана од којих је један службеник за јавне 
набавке или лице са стеченим образовањем на правном факултету, а чланови 
комисије треба да имају одговарајуће стручно знање из области која је предмет 
јавне набавке, с тим да се може ангажовати лице које није запослено код 
наручиоца (ако наручилац нема запослених са одговарајућим стручним знањем). 
Дакле, чланови комисије треба да имају стручна знања везано за предмет 
набавке, те је то питање које се конкретно цени с обзиром на предмет набавке 
(да ли су у питању медицинска средства, набавка услуга сервисирања 
медицинске опреме, потрошног медицинског или канцеларијског материјала). 

Будући да вам набавке на годишњем нивоу не прелазе износ од 20 милиона 
динара немате обавезу да имате запосленог службеника за јавне набавке, али 
ако имате конкретан поступак чија је процењена вредност већа од 15 милиона 
динара, службеник за јавне набавке би морао бити члан комисије. Иако немате 
обавезу, не значи да не би било целисходно за вас да из редова запослених неко 
положи испит за службеника за јавне набавке. 

23. Да ли поступак јавне набавке услуга осигурања покренути одмах или чекати 
усвајање плана набавке за 2016. годину и потписивање уговора са Фондом да 
бисмо видели да ли су за ту намену опредељена средства? Ако се уговор о 
осигурању не закључи до 01.01.2016. године можемо ли и даље потписивати листе 
покрића до окончања поступка ЈН осигурања. 
 
Одговор:  
 
Набавку можете покренути уколико је предвиђена у годишњем плану јавних 
набавки, а у моменту закључења уговора ви морати располагати средствима 
која су опредељена за ту јавну набавку. Значи, по усвајању плана набавки за 
2016. годину, можете одмах кренути са реализацијом поступка, с тим да вам 
средства морају бити опредељена у предвиђеном моменту за закључење уговора. 
Потписивање листе покрића подразумева доделу уговора без поступка јавне 
набавке што  је основ за ништавост оваквих „уговора“. 


