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Драгош Ристић, дипл. економиста 

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО У СКЛАДУ 

СА ЗАКОНСКОМ И ИНТЕРНОМ РЕГУЛАТИВОМ 

КОД ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА 

Успостављање буџетског рачуноводства здравствених установа као корисника средстава 

Републичког фонда за здравствено осигурање заснива се на примени законске и интерне 

регулативе. 

Законска регулатива 

1. Закон о буџетском систему 

Законом о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011 и 93/2012, у даљем тексту: Закон) је уређено буџетско рачуноводство и извештавање, 

финансијско управљање, контрола и ревизија за здравствене установе као кориснике средстава 

Републичког фонда за здравствено осигурање - у даљем тексту: Републички фонд. 

У наставку указујемо на поједине одредбе Закона које су од значаја за примену буџетског 

рачуноводства. 

Одговорност за рачуноводство сопствених трансакција према члану 74. Закона сноси 

здравствена установа као корисник средстава Републичког фонда. 

Одговорност руковидоца - наредбодавца и руководиоца рачуноводства - 

рачунополагача утврђене су чл. 71. и 72. Закона. 

Према одредбама чл. 71. и 72. Закона утврђене одговорности су: 

 руковидолац - наредбодавац одговоран је: 

- за управљање средствима, 

- за презумање обавеза и њихову верификацију, 

- издавање налога за плаћања која се извршавају из средстава установе којом руководи и за 

издавање налога за уплату средстава која припадају јавним средствима, 

- за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу одобрених апропријација. 

 руководилац рачуноводства - рачунополагач који је именован општим или 

појединачним актом одговоран је: 

- за законитост, исправност и састављање исправа о пословној промени и другим пословним 

догађајима који се одное на коришћење средстава установе, односно, одобрене апропријације, 

- за законитост и исправност састављања исправа о пословној промени и другим пословним 

догађајима у вези са коришћењем средстава и друге имовине. 

Функције руковидоца - наредбодавца и руковидоца рачуноводства - рачунополагача не 

могу се поклапати. 

Финансијско извештавање у складу са чланом 79. Закона заснива се на примени 

готовинске основе. 

Финансијско управљање и контрола успоставља се у складу са чланом 81. Закона и у 
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складу са одредбама Правилника о заједничким критеријумима и стаднардима за успостављање, 

функциониање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору 

("Службени гласник РС", број 99/2011). 

Интерна ревизија успоставља се у складу са чланом 82. Закона и у складу са Правилником о 

заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за 

поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 99/2011). 

Објаљивање података на интернет страници је у складу са чланом 8. Закона обавеза свих 

корисника јавних средстава, које обухвата објављивање: 

 финансијских планова за наредну годину, 

 информатор о раду, 

 завршних рачуна и 

 финансијских извештаја. 

Промене у апропријацији према члану 61. Закона идентичне су са чланом 7. Финансијског 

плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2013. годину ("Службени гласник РС", број 

2/2012, 96/2012 и 122/2012). Директор Републичког фонда одлуком може извршити преусмеравање 

апропријација одобрених на име одређених расхода у износу до 5% вредности апропријације за 

расход чији се износ умањује, а изузетно и преко 5% за трошкове здравствене заштите и за износ 

умањења увећати друге апропријације за издатке утврђене Финансијским планом Републичког 

фонда. 

Располагање сопственим приходима регулисано је чланом 47. став 2. Закона о изменама и 

допунама Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 93/2012) по коме здравствене 

установе могу располагати оствареним сопственим приходима до краја 2013. године. 

2. Уредба о буџетском рачуноводству 

Уредбом о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", бр. 125/2003 и 12/2006, у 

даљем тексту: Уредба) уређени су услови и начин вођења пословних књига, састављање, 

приказивање, достављање и објављивање финансијских извештаја. 

Указујемо на неке одредбе из Уредбе које су од битног значаја за вођење буџетског 

рачуноводства. 

Основа за вођење буџетског рачуноводства према члану 5. Уредбе јесте готовинска основа 

по којој се транскације и пословни догађаји признају у моменту пријема односно исплате 

средстава. 

Рачуноводствену евиденцију је могуће водити и по обрачунској основи за потребе интерног 

извештавања, под условом да се финансијски извештаји израђују на готовинској основи ради 

консолидованог извештавања. 

Примена система двојног књиговодства и вођење пословних књига (дневник, главна 

књига и помоћне књиге и евиденције) према члану 9. Уредбе воде се хронолошки, уредно и 

ажурно. 

Софтвер за вођење књига у електронском облику мора да обезбеђује очување података о 

свим прокњиженим транскацијама и пословним догађајима, омогући функционисање система 

интерних рачуноводствених контрола и онемогућујући брисање прокњижених пословних догађаја. 

Рачуноводствена исправа, према члану 16. Уредбе, је јавна исправа која представља доказ о 

насталој транскацији или пословном догађају. 

Књижења у пословним књигама врше се на основу валидних рачуновдоствених докумената о 

насталој транскацији и пословном догађају. 

Рачуноводствена исправа мора бити потписана од стране лица које је исправу 
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саставило, лица које је исправу контролисало и лица одговорног за насталу транскацију и 

пословни догађај и да буде достављена на књижење наредног дана, а најкасније у року од два 

дана од дана настанка. Рачуноводство је дужно да рачуноводствене ипсраве књижи истог 

дана, а најкасније наредног дана од дана добијања исправе. 

Закључивање пословних књига, сходно члану 17. став 3. Уредбе, врши се најкасније до 

рока достављања финансијских извештаја. 

Рокови чувања пословних књига и рачуноводствених исправа утврђени су чланом 17. 

став 4. Уредбе: 

 трајно - евиденције о зарадама, 

 50 година - финансијски извештаји, 

 10 година - дневник, главне књиге, помоћне књиге евиденције, 

 5 година - изворна документација и пратећа документација. 

Усклађивање и усаглашавање стања у књиговодству са стањем по попису врши се 

сагласно члану 18. Уредбе и то: 

 Усаглашавање евиденције и стања главне књиге са дневником, као и 

помоћних књига и евиденција са главном књиговом, врши се пре пописа имовине и обавеза и 

пре припреме финансијских извештаја, 

 Усаглашавање финансијских пласмана, потраживања и обавеза врши се на 

дан састављања финансијског извештаја на Обрасцу ИОС - Извод отворених ставки. 

Вођење пословних књига, припрему, подношење и објављивање финансијских 

извештаја, према члану 19. Уредбе,  може обављати стручно лице које није кажњавано за 

кривична дела која га чине неподобним за обављање послова из области рачуновдоства. 

2.1. Вредновање нефинансијске имовине 

Вредносно евидентирање стицања нефинансијске имовине у сталним средствима 

(некретнина и опреме) прописано је чланом 5. став 8. Уредбе. 

Чланом 5. став 8. Уредбе прописано је да се непокретности, опрема и остала основна 

средства у државној својини у књиговодственој евиденцији корисника буџетских средстава, 

организација обавезног социјалног осигурања и корисника средстава Републичког фонда за 

здравствено осигурање евидентирају према набавној вредности умањеној за исправку 

вредности по основу амортизације. 

Вредносно евидентирање нефинансијске имовине у сталним средствима (некретнина и 

опреме) у главној књизи финансијског књиговодства обезбеђује податке о износима набавне 

вредности и износима извршеног књиговодственог отписа. 

Разлика између износа набавне вредности нефинансијске имовине у сталним средствима 

(некретнина и опреме) и износа извршеног књиговодственог отписа, представља садашњу 

вредност. 

Наведене одредбе члана 5. став 8. Уредбе у примени су почев од 2006. године. До 2005. 

године корисници буџетских средстава и корисници средстава организација обавезног социјалног 

осигурања, на основу Инструкције Управе за трезор, вршили су годишњу ревалоризацију 

нефинансијске имовине у сталним средствима (некретнина и опреме) применом индекса раста 

потрошачких цена, и на тај начин је вршено усклађивање књиговодствене вредности са тржишним 

вредностима. 

Индекс раста потрошачких цена примењиван је на износе набавне вредности и износе 

извршеног књиговодственог отписа који су књижени у књиговодственој евиденцији као повећање 

вредности, док је разлика између износа извршене ревалоризације набавне вредности и износа 
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извршене ревалоризације књиговодственог отписа књижена као ефекат ревалоризације и за тај 

износ је извршено повећање извора средстава нефинансијске имовине у сталним средствима 

(некретнина и опреме) на контима Категорије 310000 - Капитал. 

Исказивање вредности у књиговодственој евиденцији корисника буџетских средстава и 

корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања у складу са тржишним ценама 

је значајно са становишта реалног књиговодственог и статистичког приказивања вредности 

имовине у јавној својини. 

Свођење књиговодствених вредности у пословним књигама корисника буџетских средстава 

и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања на тржишне вредности немају 

утицаја на пословни резултат јер се ефекти по том основу књиже у корист извора средстава - 

капитала. 

Престанком вршења ревалоризације нефинансијске имовине у сталним средствима 

(некретнина и опреме) књиговодствена евиденција се води по неуједначеним и нереалним 

вредностима у односу на тржишне вредности. То значи да се и у збирним извештајима о 

имовини у јавној својини исказују неусклађени износи са тржишним вредностима. 

2.2. Обрачун исправке вредности 

Обрачун књиговодствене исправке вредности нефинансијске имовине у сталним средствима 

(некретнина и опреме) регулисан је чланом 14. став 1. тачка 3) Уредбе по коме корисници 

буџетских средстава и корисници средстава обвезног социјалног осигурања приликом обрачуна 

књиговодствене исправке вредности примењују Правилник о номенклатури нематеријалних 

улагања и основних средстава са стопама амортизације ("Службени лист СРЈ", бр. 17/97 и 24/2000 - 

у даљем тексту: Правилник о амортизацији). 

Стопе амортизације, односно стопе за вршење књиговодственог отписа нефинансијске 

имовине у сталним средствима (некретнина и опреме) разврстане су у 121 амортизациону групу и 

утврђене су на основу века трајања за сваку амортизациону групу некретнина и опреме. 

Тако на пример у амортизационој групи 109 за намештај од дрвета прописана је стопа 

амортизације од 12,5%, што значи да је век употребе процењен на 8 година (100 : 12,5). 

Основица за обрачун књиговодствене исправке вредности некретнине и опреме је увек 

набавна вредност на коју се примењују прописане стопе амортизације. 

Када износ књиговодствене исправке вредности некретнине и опреме достигне износ 

набавне вредности, сматра се да су такве некретнине и опрема књиговодствено отписане и у том 

случају износ набавне вредности једнак је износу извршене књиговодствене исправке вредности и 

нема садашње вредности. 

Правилником о Контном плану су у Категорији 010000 - Нефинансијска имовина у сталним 

средствима, у оквиру сваког синтетичког конта прописана посебна субаналитичка конта на којима 

се књижи обрачуната књиговодствена исправка вредности. 

Књижење обрачунате књиговодствене исправке вредности применом стопа 

амортизације из Правилника о амортизацији врши се задужењем одговарајућег конта извора 

средстава нефинансијске имовине у сталним средствима у Категорији 310000 - Капитал уз 

одобрење одговарајућем конту исправке вредности конта у Категорији 010000 - 

Нефинансијска имовина у сталним средствима. 
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3. Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем 

Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем 

("Службени гласник РС", бр. 103/2011, 10/2012, 18/2012, 95/2012, 99/2012 и 22/2013, у даљем 

тексту: Правилник о контном плану) уређен је класификациони оквир и Контни план за буџетски 

систем са садржајем конта у Контном плану, који је сачињен у складу са међународном ГФС 

методологијом (Статистика државних финансија). 

 

3.1. Стандардни класификациони оквир 

Чланом 2-8. Правилника о Контном плану утврђен је станардни класификациони оквир 

који обухвата: 

 

Програмска класификација исказује примања и издатке према задацима и активностима по 

програмима. 

 

Организациона класификација исказује издатке по корисницима средстава у складу са 

буџетима и финансијским плановима. 

 

Функционална класификација исказује издатке по функционалној намени за одређену област 

и у складу је са класификацијом државних функција коју је донело Статистичко одељење 

Уједињених нација (УКСД). 

Функционалну класификацију чине 10 категорија. У оквиру сваке категорије прописане су 

групе, а у оквиру група прописане су класе. 

Шема функционалне класификације је одштампана као саставни део Правилника о контном 

плану. 

 

Економска класификација обухвата класе прихода и примања, односно расхода и издатака 

према прописаним контима у оквиру Контног плана за буџетски систем. 

 

Класификацја према изворима финансирања исказује примања и издатке према потребама 

обављања одређених активности и повезује изворе финансирања са конкретним расходима и 

издацима. 

Прописано је 16 извора финансирања. 

 

3.2. Садржај Контног плана за буџетски систем 

Чланом 9. Правилника о контном плану утврђене су бројчане ознаке и називи конта по 

којима су корисници јавних средстава обавезни да у књиговодству исказују имовину, обавезе, 

изворе средстава, приходе и друга примања, расходе и друге издатке, као и финансијски резултат. 

Корисници јавних средстава су обавезни да трансакције и пословне догађаје у буџетском 

рачуноводству воде по прописаним шестоцифреним субаналитичким контима која су прописана 

Контним планом за буџетски систем. 

У пракси се ради обезбеђивања евиденције у помоћним књигама врши рашчлањење 

субаналитичких конта и на субсубаналитичка конта са седам и више цифара, под условом да 

се обезбеди збирно исказивање података на субаналитичким (шестоцифреним) контима. 
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3.3. Садржај и функционалност класа по Контном плану за буџетски систем 

Према функцијама појединих класа у Контном плану за буџетски систем може се закључити 

да се поједине класе билансирају у Обрасцу 1 - Биланс стања, поједине класе се користе за 

књижење прихода и примања, односно расхода и издатака и служе за утврђивање резултата 

пословања у Обрасцу 2 - Биланс прихода и расхода и класе које се користе само за статистичко - 

евидентно приказивање трансакција и пословних догађаја. 

У прву групу класа које се билансирају и чија се салда исказују у Образац 1 - Биланс стања 

спадају: 

У активи: 

 Класа 000000 - Нефинансијска имовина, 

 Класа 100000 - Финансијска имовина, и 

 Конта Групе 351000 - Ванбилансна актива. 

У пасиви: 

 Класа 200000 - Обавезе, 

 Класа 300000 - Извори капитала и утврђивање резултата пословања и 

 Конта Групе 352000 - Ванбилансна пасива. 

У другу групу класа које служе за утврђивање резултата пословања у Образац 2 - Биланс 

прихода и расхода, спадају: 

За приходе и примања: 

 Класа 700000 - Текући приходи, и 

 Класа 800000 - Примања од продаје нефинансијске имовине. 

За расходе и издатке: 

 Класа 400000 - Текући расходи, и 

 Класа 500000 - Издаци за нефинансијску имовину. 

Класе ове групе се приликом утврђивања резултата пословања затварају, а само се разлика 

као остварени суфицит, односно остврени дефицит билансирају у Обрацу 1 - Биланс стања у Класи 

300000 и на тај начин се постиже равнотежа износа активе са износом пасиве. 

У трећу групу класа које су неутралне и које се не исказују у Обрасцу 2 - Биланс прихода и 

расхода и у Обрасцу 1 - Биланс стања нити утичу на утврђивање резултата пословања, спадају: 

Класа 600000 - Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине, и 

Класа 900000 - Примања од задуживања и продаје финансијске имовине.  

Приликом састављања Обрасца 5. - Извештај о извршењу буџета по периодичним 

обрачунима у току године и по завршном рачуну, подаци исказани на дуговној страни конта Класе 

600000 - Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине и подаци исказани на 

потражној страни конта Класе 900000 - Примања од задуживања и продаје финансијске имовине 

уносе се на одговарајуће ознаке ОП чије се разлике исказују на ознаци ОП 5438, односно на ознаци 

ОП 5439 без утицаја на исказивање резултата пословања. 

Конта Класе 600000 и Класе 900000  се на крају године, приликом састављања годишњег 

финансијског извештаја, међусобно затварају. 

3.4. Провера стања салда на контима главне књиге 

Здравствене установе су приликом израде годишњег финансијског извештаја - завршног 

рачуна за 2012. годину, сагласно члану 18. Уредбе извршиле усклађивање књиговодственог стања 

са стварним стањем на основу пописа и извршиле су усаглашавање потраживања и обавеза са 
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стањем на дан 31. децембар 2012. године. 

И поред свих настoајања да се књиговодствено стање усклади са стварним стањем на 

појединим контима, како у активи, тако и у пасиви налазе се стања салда која нису 

идентификована као на пример потражни салдо на конту 311911 - Остали сопствени извори и на 

другим контима. 

Да би се извршило усклађивање стања салда на контима главне књиге са стварним стањем 

мора се приступити провери успостављене равнотеже стања салда исказаних на контима главне 

књиге у активи са одговарајућим стањима салда на контима главне књиге у пасиви. 

Без успостављања одговарајуће равнотеже између конта Класе 000000 - Нефинансијска 

имовина и конта Класе 100000 - Финансијска имовина са контима Класе 300000 - Извори 

средстава - капитал не може се говорити о веродостојном књиговодственом стању у 

пословним књигама. 

Подједнако је значајно да се изврши повезивање стања салда на контима Класе 100000 - 

Финансијска имовина са дговарајућим контима Класе 200000 - Обавезе. 

Ово је значајно урадити како се евентуално утврђене неусаглашености не би преносиле у 

наредни период. 

У наставку указујемо на неке провере које треба извршити на контима главне књиге 

након извршеног књижења почетног стања у пословним књигама 1. јануара 2013. године: 

одговарају износима стања исказаних у Обрасцу 1 - Биланс стања 31. децембра 2012. године - 

рачуноводствено начело идентитета. 

- завршном 

рачуну за 2012. годину при отварању пословних књига 1. јануара 2013. године пренет са конта 

321121 на конто 321311, односно са конта 321122 на конто 321312. 

његовог покрића из средстава нераспоређеног вишка прихода на конту 321311 и у том смислу 

донети одлуку надлежног органа о покрићу дефицита. 

цит из ранијих година исказан на конту 321312 потиче по основу 

аморитзације књижене на терет расхода и уколико је у тој висини спроведено књижење у корист 

конта 311519, односно 311712 сагледати могућност покрића тог дефицита из издвојених 

средстава аморитзације ранијих година, јер нема сврхе да се такво стање и даље књиговодствено 

исказује. 

- пасивним контима по годишњем 

финансијском извештају - завршном рачуну за 2012. годину, приликом отварања пословних књига 

за 2013. годину извршити враћање тако књижених износа на одговарајућа конта са којих је 

извршено преношење декомпонованих салда. 

децембра 2012. године и да ли су у том случају курсне разлике књижене на одговарајућим контима 

активних, односно пасинвих временских разграничења обзриом да се тако обрачунате курсне 

разлике нису могле исказати као расход, односно приход по годишњем финансијском извештају - 

завршном рачуну за 2012. годину због примене готовинске основе. Курсне разлике исказују се на 

терет расхода, односно прихода само у моменту реализације. (Види пример под тачком 2.5.7.) 

вредности и конта друге промене у обиму у оквиру конта Класе 000000 - Нефинансијска имовина и 

конта Класе 100000 - Финансијска имовина и ако су спроведена одговарајућа књижења на контима 

Класе 300000 - Извори капитала, утврђивање резултата пословања и ванбилансна евиденција, при 

отварању пословних књига за 2013. годину, салда са тих конта преносе се на одговарајућа конта 

имовине у Класи 000000 и Класи 100000, као и на одговарајућа конта у Класи 300000. 
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000 - Нефинансијска 

имовина и конта Класе 100000 - Финансијска имовина са одговарајућим контима Класе 300000 - 

Извори средстава - капитал. Уколико се утврди неусклађеност проверити због чега је 

неусклађеност настала. 

контима Класе 100000 - Финансијска имовина са 

одговарајућим контима Класе 200000 - Обавезе. За случај евентуалне неусаглашености по 

одговарајућим контима могуће је да се због те неусаглашености прикрива дефицит ако је стање на 

одговарајужим контима Класе 100000 - Финансијска имовина веће у односу на стање на 

оговарајућим контима Класе 200000 - Обавезе и супротно, да се прикрива суфицит ако је стање на 

одговарајућим контима Класе 200000 - Обавезе веће у односу на стање на одговарајућим контима 

Класе 100000 - Финансијска имовина. 

- 

завршном рачуну за 2012. годину, приликом отварања пословних књига за 2013. годину изврши 

ретроактивну исправку грешке у почетном стању. Ретроактивна исправка грешке у почетном стању 

врши се за ставке које немају утицаја на промену резултата пословања по годишњем финансијском 

извештају за 2012. Годину, на предлог руководиоца рачуноводства и уз сагласност руководиоца 

установе. 

 

вер испуњава прописане услове из члана 9. Уредбе, да ли: 

- обезбеђује очување података о свим прокњиженим трансакцијама и пословним догађајима; 

- омогућава функционисање система интерних рачуноводствених контрола; 

- онемогућава брисање прокњижених транскација и пословних догађаја. 

Софтвер треба да обезбеди да Закључни лист садржи посебне колоне: 

- редни број, 

- број конта, 

- назив конта, 

- почетно стање (дугује - потражује), 

- промет у току године (дугује - потражује), 

- укупан промет са почетним стањем (дугује - потражује). 

- стање на крају периода - године (дугује - потражује). 

3.5. Примена Контног плана за буџетски систем 

Приликом примене Контног плана за буџетски систем често се у пракси појављују 

недоумице како треба прокњижити неки пословни догађај и на који начин стања са одговарајућих 

конта треба приказати у обрасцима финансијског извештавања. 

У наставку дајемо примере књижења појединих пословних догађаја. 

 

3.5.1. Књижење орочавања новчаних средстава 

Здравствене установе као корисници средстава организација за обавезно социјално 

осигурање које, у складу са чланом 12в Правилника о начину коришћења средстава са подрачуна, 

односно других рачуна консолидованог рачуна трезора Републике и о начину извештавања о 

инвестирању средстава корисника буџета и организација обавезног социјалног осигурања ("Сл. 

гласник РС", бр. 3/2004, 140/2004, 1/2006 и 111/2009) које пласирају сопствене приходе са посебног 

подрачуна код Управе за трезор воде књиговодствену евиденцију пласираних средстава на 

одговарајућим контима по Контном плану за буџетски систем. 

Када се орочавају слободна новчана средства на сопственом рачун, уз прибављену 
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сагласност министра финансија и привреде, зарачунава се камата која не може бити нижа од 

есконтне стопе НБС. 

Евидентирање орочених новчаних средстава врши се у складу са Правилником о Контном 

плану и то: 

Класа 100000 - Финансијска имовина 

Конто 121112 - Текући рачуни 

Синтетички конто 123900 - Остали краткорочни пласмани - одговарајући субаналитички 

конто. 

Класа 600000 - Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине 

Конто 621411 - Кредити домаћим пословним банкама. 

Класа 700000 - Текући приходи 

Синтетички конто 741100 - Камате - одговарајући субаналитички конто. 

Класа 900000 - Примања од задуживања и продаје финансијске имовине 

Синтетички конто 921400 -  Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама 

- одговарајући субаналитички конто. 

Пример: 

Здравствена установа је орочила код пословне банке износ од 1.000.000,00 дин. са роком 

враћања од годину дана и са каматном стопом од 12% на годишњем нивоу. 

Орочена средства враћена су у утврђеном року са уплатом обрачунате камате у износу од 

120.000,00 дин.. 

Књижење: 

Дневник главне књиге 

Пласирање средстава 

Ред.

бр. 

Број конта Назив конта / Опис промене Износ 

 Дугује Потражу

је 

 Дугује Потражује 

1. 123911  Краткорочно орочена динарска 

средства 

1.000.000,00  

  121112 Текући рачуни  1.000.000,00 

   - за орочена средства   

2. 621411  Кредити домаћим пословним банкама 1.000.000,00  

  699999 Контра књижење - издаци за отплату 

главнице и набавку финансијске 

имовине 

  

1.000.000,00 

   - за орочена средства   
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Дневник главне књиге 

Повраћај средстава 

Ред.

бр. 

Број конта Назив конта / Опис промене Износ 

 Дугује Потражу

је 

 Дугује Потражује 

1. 121112  Текући рачуни 1.120.000,00  

  123911 Краткорочно орочена динарска 

средства 

 1.000.000,00 

  741161 Камате на средства РФЗО  120.000,00 

   - за повраћај средстава   

2. 999999  Контра књижење - примања од 

задужења и продаје финансијске 

имовине 

1.000.000,00  

  921421 Примања од отплате кредита датих 

домаћим пословним банкама у корист 

нивоа Републике 

  

 

1.000.000,00 

   - за повраћај средстава   

      

 

Напомена: Износ стања орочених средстава на субаналитичким контима у оквиру 

синтетичког конта 123900 - Остали краткорочни пласмани приликом билансирања исказују се у 

Обрасцу 1 - Биланс стања у активи на ознаци ОП 1066 без утицаја на резултат пословања. 

Износ потражне стране субаналитичког конта у оквиру синтетичког конта 921400 - Примања 

од отплате кредита датих домаћим пословним банкама приликом попуњавања Обрасца 5 - 

Извештај о извршењу буџета исказује се на ознаци ОП 5154, док се износ дуговне стране 

субаналитичког конта у оквиру синтетичког конта 621400 - Кредити домаћим пословним банкама 

исказују на ознаци ОП 5414 без утицаја на резултат пословања. 

Наплаћени износ камате представља приход и исказује се у Обрасцу 2 - Биланс прихода и 

расхода на ознаци ОП 2069 - Камате колона 5, као и у Обрасцу 5 - Извештај о извршењу буџета на 

ознаци ОП 5069 колона 11 чији износи утичу на резултат пословања." 

3.5.2. Књижење набавке намирница 

Болница свакодневно набавља животне намирнице за кухињу од добављача на основу 

отпремница. Добављач фактурише испоручене животне намирнице два пута месечно. У фактури 

добављача су садржане укупне количине испоручених животних намирница по отпремницама за 

период од 15 дана, појединачне цене и укупан износ са обрачунатим порезом на додату вредност. 

Болница не остварује право на порески одбитак. 

Намирнице се књиже у помоћној књизи материјалне евиденције обзиром да се примљене 

животне намирнице сукцесивно троше независно од тога што се фактурисање примљених 

животних намирница врши два пута месечно. 

Болница у условима када врши свакодневне набавке животних намирница на основу 
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отпремнице добављача у обавези је да обезбеди књиговодствену евиденцију независно од тога што 

ће испоручене количине животних намирница бити фактурисане два пута месечно. 

Да би се спровело књиговодствено евидентирање свакодневних набавки животних 

намирница и њихово свакодневно трошење за потребе кухиње неопходно је да се у отпремници 

поред количине обезбеде и подаци о цени и укупној вредности са зарачунатим порезом на додату 

вредност. 

На основу отпремнице која садржи наведене елементе (количину, цену, укупну вредност и 

обрачунати порез на додту вредност) спроводи се књижење у финансијском књиговодству и у 

помоћној књизи материјалне евиденције, што подразумева да се приликом сваке набавке утврди 

просечна пондерисана цена која ће служити за књижење излаза из магацина животних намирница. 

Када се добије фактура добављача треба извршити контролу унетих података који се 

заснивају на отпремницама испоручених животних намирница за период који је обухваћен у 

фактури добављача. 

Да би сагледали начин књиговодственог књижења набављених животних намирница и 

њихово трошење на основу отпремница пре достављања фактуре добављача, илустроваћемо 

једним перимером. 

Пример: 

Болница је у току периода од 15 дана на основу отпремнице набавила: 

500 кг кромпира по 100,00 динара…………………………………………50.000,00 дин. 

Порез на додату вредност 8%..........................................................................4.000,00 дин.                                                                                                                  

                                                                                                            Свега:    54.000,00 дин. 

Просечна пондерисана цена са ПДВ износи 108,00 динара 

У истом периоду издато је из магацина за потребе кухиње 

          280 килограма кромпира по 108,00 динара………………………………30.240,00 дин. 

Фактура добављача је једнака испорученим количинама по отпремницама и гласи: 

500 кг кромпира по 100,00 динара……………………………………….50.000,00 дин. 

Порез на додату вредност 8%......................................................................    4.000,00 дин. 

                                                                                                             Свега:   54.000,00 дин. 

Фактура исплаћена добављачу са подрачуна Управе за трезор. 

 

Књижење: 

Дневник главне књиге 

По отпремницама 

Ред.бр. Број конта Назив конта / Опис промене Износ 

 Дугује Потражује  Дугује Потражује 

1. 022238  Залихе материјала за домаћинство 

и угоститељство 

 

54.000,00 

 

  311261 Залихе потрошног материјала  54.000,00 

   - за намирнице по отпремници   

 

11



 

Дневник главне књиге 

Издавање из магацина по требовањима 

 

Ред.

бр. 

Број конта Назив конта / Опис промене Износ 

 Дугује Потражу

је 

 Дугује Потражује 

2. 311261  Залихе потрошног материјала 30.240,00  

  022238 Залихе материјала за домаћинство 

и угоститељство 

  

30.240,00 

   - за издате намирнице по требовању   

      

Дневник главне књиге 

Фактура добављача 

Ред.

бр. 

Број конта Назив конта / Опис промене Износ 

 Дугује Потражу

је 

 Дугује Потражује 

3. 131211  Обрачунати неплаћени расходи 54.000,00  

  252111 Добављачи у земљи  54.000,00 

   - по фактури добављача   

4. 252111  Добављачи у земљи 54.000,00  

  121112 Текући рачуни  54.000,00 

   - за исплату фактуре добављачу   

5. 426823  Намирнице за припремање хране 54.000,00  

  131211 Обрачунати неплаћени расходи  54.000,00 

   - на набављене намирнице   

      

 

Наведена књижења спроведена у финансијском књиговодству спроводе се и у помоћној 

књизи материјалног књиговодства чији подаци морају бити усклађени. 
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3.5.3. Књижење набавке и коришћења платних картица за гориво 

Куповина горива путем пратних картица захтева да се књиговодства књижења ускладе према 

динамици коришћења платних картица приликом точења горива до висине датог аванса. 

Пример: 

Здравствена установа је предузећу "НИС" уплатила износ од 300.000,00 динара у који је 

зарачунат порез на додату вредност по стопи од 20% на име аванса за преузимање платних картица 

за набавку горива на пумпним станицама НИС-а. 

Платне картице су дате возачима на основу којих точе гориво у возила на пумпним станицама. 

За наточено гориво возачи су доставили фискалне исечке на основу којих је искоришћен износ на 

основу платних картица од 250.000,00 динара. Приспела је фактура предузећа НИС чији је износ од 

250.000,00 динара измирен из износа датог аванса од 300.000,00 динара. 

Набавка и употреба платних картица добијених од предузећа "НИС" на основу претходно 

извршене уплате одређеног износа аванса претпоставља да је здравствена установа преузимањем 

платних картица стекла право да на пумпним станицама "НИС" точи гориво до висине уплаћеног 

аванса. Фискални исечци које добијају возачи приликом точења горива у возила су документа на 

основу којих се евидентира стварни утрошак горива. 

Предузеће "НИС" на крају месеца, на основу издатих фискалних исечака возачима који су 

точили гориво у току месеца, испоставило је фактуру на износ стварног утрошка горива на износ 

250.000,00 динара. 

Измирење дуга по фактури врши се из износа датог аванса од 300.000,00 динара тако да 

остатак датог аванса износи 50.000,00 динара. 

Дневник главне књиге 

Ред.

бр. 

Број конта Назив конта / Опис промене Износ 

 Дугује Потражу

је 

 Дугује Потражује 

1. 123221  Аванси за набавку робе 300.000,00  

  121112 Текући рачуни  300.000,00 

   -  за уплаћени аванс за платне картице 

   за гориво 

  

2. 426111  Бензин 250.000,00  

  252111 Добављачи у земљи  250.000,00 

   - по фактури добављача   

3. 252111  Добављачи у земљи 250.000,00  

  123221 Аванси за набавку робе  250.000,00 

   - измирење дуга из аванса   

 

13



 

Књижења на описани начин вршиће се све док се дати аванс од 300.000,00 не искористи у 

целокупном износу. 

Електронске платне картице онемогућвају трошење већег износа од износа датог аванса. 

На крају обрачунског периода за износ неискоришћеног датог аванса у односу на дати аванс 

за износ од 50.000,00 спроводии се следеће књижење: 

 

Дневник главне књиге 

Ред.

бр. 

Број конта Назив конта / Опис промене Износ 

 Дугује Потражу

је 

 Дугује Потражује 

1. 462411  Бензин 50.000,00  

  291211 Плаћени аванси за набавку материјала  50.000,00 

   -  за износ неискоришћеног аванса 

   на крају године 

  

      

У наредном обрачунском периоду ће се за износ неискоришћених платних картица за гориво 

од 50.000,00 динара приликом њиховог коришћења спровести следеће књижење: 

Дневник главне књиге 

Ред.

бр. 

Број конта Назив конта / Опис промене Износ 

 Дугује Потражу

је 

 Дугује Потражује 

1. 291211  Плаћени аванси за набавку материјала 50.000,00  

  252111 Добављачи у земљи  50.000,00 

   - по фактури добављача   

2. 252111  Добављачи у земљи 50.000,00  

  123221 Аванси за набавку робе  50.000,00 

   - измирење дуга из аванса   

      

Напомена: 

Пошто су платне картице за гориво без унапред утврђене количине и вредности које ће бити 

познате у моменту точења горива на основу фискалног исечка не постоји ни основ за спровођење 

материјалног задужења возача за платне картице које су им дате на коришћење. Због тога је 

неопходно да здравствена установа на основу помоћне евиденције изврши задужење возача по 

бројевима платних картица. 
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Истовремено треба да се прати потрошња горива према унапред утврђеним нормативима 

трошења горива за одређени тип возила. На основу пређених километара у зависности да ли је већи 

број километара остварен у градској вожњи са већим нормативом утрошка горива или на 

отвореном путу на мањим нормативом утрошка горива по пређеном километру, пратиће се 

остварени утрошак горива за свако возило. 

3.5.4. Књижење наплате потраживања путем платне картице 

У појединим случајевима здравствена установа од пациента наплаћује здравствену услугу 

путем платне картице. 

Пример: 

Здравствена установа је од пацијента наплатила здравствену услугу на основу испостављеног 

рачуна путем платне картице у износу од 4.000,00 динара. 

Банка је приликом дознаке износа по платној картици наплатила провизију у износу од 80,00 

динара. 

Књижење: 

Дневник главне књиге 

Ред.

бр. 

Број конта Назив конта / Опис промене Износ 

 Дугује Потражу

је 

 Дугује Потражује 

1. 122111  Потраживања од купаца 4.000,00  

  291311 Обрачунати ненаплаћени приходи  4.000,00 

   - по издатој фактури пацијенту   

2. 122198  Остала краткорочна потраживања 4.000,00  

  122111 Потраживања од купаца  4.000,00 

   - за доставу платне картице на наплату   

3. 121112  Текући рачуни 3.920,00  

  122198 Остала краткорочна потраживања  3.920,00 

   - за приспелу уплату по платној 

картици 

  

4 122198  Остала краткорочна потраживања 80,00  

  291311 Обрачунати ненаплаћени приходи  80,00 

   - за провизију банци   

5 291311  Обрачунати ненаплаћени приходи 3.920,00  

  742121 Приходи од продаје добара и услуга од 

стране тржишних организација у 

корист нивоа Републике 

  

 

3.920,00 

   - за наплаћене здравствене услуге   
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3.5.5. Књижење коришћења наменски опредељеног вишка прихода 

и примања по завршном рачуну за 2012. годину 

Приликом састављања завршног рачуна за 2012. годину здравствена установа је у Обрасцу 2 

- Биланс прихода и расхода на ознаци ОП 2358 - Део вишка прихода и примања наменски 

опредељен за наредну годину (2013. годину), поред других намена, определила и износ од 

36.000,00 динара за намену кречења просторија и тиме је извршила обезбеђење средстава за те 

намене које ће извршити током 2013. године. 

Износи исплаћених расхода кречења спроводе се у пословним књигама установе у 2013. 

години на терет одговарајућег конта Класе 400000 - Текући расходи с тим што ће се приликом 

израде завршног рачуна за 2013. годину, за тако исплаћени износ, извршити корекција резултата на 

тај начин што ће се износ насталог расхода по том основу исказати у Обрасцу 2 - Биланс прихода и 

расхода на Ознаци ОП 2347 - Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година 

који је коришћен за покриће расхода и издатака из текуће године уз спровођење одговарајућих 

књижења у финансијском књиговодству. 

 

Пример: 

Здравствена установа је у 2013. години из наменски опредељеног вишка прихода и примања 

по завршном рачуну за 2012. Годину, који је исказан у Обрасцу 2 - Биланс прихода и расхода на 

ознаци ОП 2358, део определила за кречење просторија које према фактури добављача износи 

30.000,00 динара, увећано за 20% пореза на додату вредност од 6.000,00 динара, тако да укупна 

вредност фактуре износи 36.000,00 динара. 

Утанова нема право на порески одбитак. Фактура је исплаћена добављачу. 

Књижење: 

Дневник главне књиге 

По фактури добављача 

Ред.
бр. 

Број конта Назив конта / Опис промене Износ 

 Дугује Потражу
је 

 Дугује Потражује 

1. 131211  Обрачунати неплаћени расходи 36.000,00  

  252111 Добављачи у земљи  36.000,00 

   -  по фактури добављача   

2. 252111  Добављачи у земљи 36.000,00  

  121112 Текући рачуни  36.000,00 

   - за исплаћену фактуру добављачу   

3. 425113  Молерски радови 36.000,00  

  131211 Обрачунати неплаћени расходи  36.000,00 

   - за кречење простора   
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Дневник главне књиге 

Корекција резултата по завршном рачуну 

Ред.
бр. 

Број конта Назив конта / Опис промене Износ 

 Дугује Потражу
је 

 Дугује Потражује 

4. 321311  Нераспоређени вишак прихода и 
примања из ранијих година 

 

36.000,00 

 

  321120 Вишак или мањак прихода и примања  36.000,00 

   -  за корекцију резултата по завршном 
   рачуну за 2013. годину 

  

      

Употреба аналитичког конта 321120 - Вишак или мањак прихода и примања користи се само 

у сврхе кориговања резултата пословања по завршном рачуну и исти се затвара након извршених 

свих корекција по завршном рачуну утолико што ће се за износ потражног салда задужити овај 

конто и одобрити конту 321121 - Вишак прихода и примања - суфицит, а за случај да се на том 

конту појави дуговни салдо у том случају се том конту одобрава износ утврђеног салда и за исти 

износ се задужује конто 321122 - Мањак прихода и примања - дефицит. 

Уколико установа није имала друге корекције осим корекције за износ извршене исплате 

кречења простора, затварање конта 321120 - Вишак прихода и примања - суфицит извршиће на 

следећи начин: 

Дневник главне књиге 

Ред.

бр. 

Број конта Назив конта / Опис промене Износ 

 Дугује Потражу

је 

 Дугује Потражује 

1. 321120  Вишак или мањак прихода и примања 36.000,00  

  321121 Вишак прихода и примања - суфицит  36.000,00 

   -  за корекцију резултата по завршном 

   рачуну за 2013. годину 

  

      

 

Наведени пример књижења корекције се односи на случај када установа има исказан вишак 

прихода и примања - буџетски суфицит по завршном рачуну за 2012. годину у Обрасцу 2 - Биланс 

прихода и расхода за 2012. годину на ознаци ОП 2344 - Вишак прихода и примања - буџетски 

суфицит чиме се буџетски суфицит увећава за назначени износ од 36.000,00 динара. 

Уколико установа по завршном рачуну за 2012. годину има исказан мањак прихода и 

примања - буџетски дефицит у Обрасцу 2 - Биланс прихода и расхода на ознаци ОП 2345 - Мањак 
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прихода и примања - буџетски дефицит за износ извршене корекције ће се извршити смањење 

исказаног буџетског дефицита и у том ће се случају у финансијском књиговодству спровести 

следеће књижење: 

 

Дневник главне књиге 

Ред.

бр. 

Број конта Назив конта / Опис промене Износ 

 Дугује Потражу

је 

 Дугује Потражује 

1. 321120  Вишак или мањак прихода и примања 36.000,00  

  321122 Мањак прихода и примања - дефицит  36.000,00 

   -  корекција резултата по завршном 

   рачуну за 2013. годину 

  

      

Наведеним књижењем се исказани буџетски дефицит за износ извршене кореције смањује. 

 

3.5.6. Књижење набавке опреме из средстава амортизације 

Пример: 

Здравствена установа је на основу одлуке надлежног органа извршила набавку рачунара из 

средстава амортизације која су расположива на субаналитичком конту 311519 - Остали извори 

новчаних средстава. 

Вредност набављеног рачунара по фактури добављача износи 50.000,00 динара са 

обрачунатим порезом на додату вредност по општој стопи од 8%, што износи 4.000,00 динара. 

Укупан износ фактуре износи 54.000,00 динара. Фактура је исплаћена добављачу из срестава са 

подрачуна код Управе за трезор. 

Установа нема право на порески одбитак 

Књижење: 

Дневник главне књиге 

Ред.

бр. 

Број конта Назив конта / Опис промене Износ 

 Дугује Потражу

је 

 Дугује Потражује 

1. 015122  Административна опрема у припреми 54.000,00  

  311151 Нефинансијска имовина у припреми  54.000,00 

   -  по пријемници   

2. 011122  Компјутерска опрема 54.000,00  

18



 

Ред.

бр. 

Број конта Назив конта / Опис промене Износ 

 Дугује Потражу

је 

 Дугује Потражује 

  015122 Административна опрема у припреми  54.000,00 

   -  за набављени рачунар   

3. 311151  Нефинансијска имовина у припреми 54.000,00  

  311112 Опрема  54.000,00 

   -  за набављени рачунар   

4. 131212  Обрачунати неплаћени издаци 54.000,00  

  252111 Добављачи у земљи  54.000,00 

   -  по фактури добављача   

5. 252111  Добављачи у земљи 54.000,00  

  121112 Текући рачуни  54.000,00 

   -  за плаћену фактуру добављачу   

6. 512221  Рачунарска опрема 54.000,00  

  131212 Обрачунати неплаћени издаци  54.000,00 

   - за набављени рачунар   

      

 

За износ извршене набавке рачунара здравствена установа на крају године, приликом израде 

завршног рачуна, врши корекцију резултата на тај начин што ће за износ од 60.000,00 динара 

спровести следеће књижење: 

Дневник главне књиге 

Ред.

бр. 

Број конта Назив конта / Опис промене Износ 

 Дугује Потражу

је 

 Дугује Потражује 

1. 311519  Остали извори новчаних средстава 54.000,00  

  321120 Вишак или мањак прихода и примања  54.000,00 

   -  за извршену набавку рачунара из 

средстава амортизације 

  

      

Приликом попуњавања Обрасца 2 - Биланс прихода и расхода на крају године при изради 

завршног рачуна износ у висини од 54.000,00 динара исказује се у колони 5 на ознаци ОП 2348 - 
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Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине. 

 

3.5.7. Књижење обрачуна путних трошкова у иностранство 

 

Приликом обрачуна трошкова за службени пут запослених у иностранство сходно се 

примењују одговарајуће одредбе Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника 

и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 86/2007, 93/2007 и 98/2007 (пречишћен текст). 

Здравствене установе према одредбама члана 9. Закона имају отворене девизне рачуне код 

Управе за трезор. 

Случај када здравствена установа обезбеђује страну валуту за исплату аконтација за 

службени пут запосленог у иностранство путем откупа од НБС и поступак књижења обрачуна и 

повраћаја неутрошене стране валуте на девизни рачун илустроваћемо примером. 

Пример: 

Здравствена установа исплатила је запосленом аконтацију за одлазак на службено путовање 

у иностранство према поднетом предрачуну трошкова, и то: 

- на име дневница      1.000 ЕУР 

- за трошкове превоза      400 ЕУР 

- за трошкове смештаја         600 ЕУР 

 Свега износ аконтације      2.000 ЕУР 

Девизе су купљене од филијале Народне банке Србије претходним преносом динарских 

средстава са текућег рачуна према важећем средњем курсу који је на дан откупа девиза износио 

105,00, а на дан подношења обрачуна 112,00 за 1 ЕУР. 

По повратку са пута запослени је поднео обрачун по путном налогу и то: 

- трошкови дневница      1.000 ЕУР 

- трошкови превоза       350 ЕУР 

- трошкови смештаја       550 ЕУР 

Свега обрачунати трошкови     1.900 ЕУР 

Износ од 100 ЕУР запослени је уплатио девизној благајни као неутрошени износ примљене 

аконтације. 

Девизна благајна је враћени износ до 100 ЕУР уплатила на девизни рачун. 

 

Књижење: 

Дневник главне књиге 

Исплата аконтације и коначан обрачун 

 

Ред.

бр. 

Број конта Назив конта / Опис промене Износ 

 Дугује Потражу

је 

 Дугује Потражује 

1. 121715  Новчана средства код банке 
за куповину девиза 

210.000,00  

  121113 Прелазни рачун  210.000,00 
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Ред.

бр. 

Број конта Назив конта / Опис промене Износ 

 Дугује Потражу

је 

 Дугује Потражује 

   - пренос за куповину (2.000 ЕУР x 
105,00) 

  

2. 121113  Прелазни рачун 210.000,00  

  121112 Текући рачуни  210.000,00 

   - по изводу УТ-а за пренос новца 
за куповину девиза 

  

3. 121414  Остали девизни рачуни 210.000,00  

  121419 Прелазни девизни рачун  210.000,00 

   - за купљене девизе (2.000 ЕУР x 
105,00) 

  

4. 121419  Прелазни девизни рачун 210.000,00  

  121715 Новчана средства код банке 
за куповину девиза 

 210.000,00 

   - за купљене девизе   

5. 121611  Главна девизна благајна 210.000,00  

  121419 Прелазни девизни рачун  210.000,00 

   - за подигнуте девизе са девизног 
рачуна 

  

6. 121419  Прелазни девизни рачун 210.000,00  

  121414 Остали девизни рачуни  210.000,00 

   - исплаћена аконтација за службени пут   

7. 122142  Аконтације за службено путовање у 
иностранство 

210.000,00  

  121611 Главна девизна благајна  210.000,00 

   - за исплаћену аконтацију за службено 
путовање 

  

8. 422211  Трошкови дневница за службени пут у 
иностранство /1.000 ЕУР x 105,00/ 

105.000,00  

 422221  Трошкови превоза за службени пут у 
иностранство (авион, аутобус, воз и сл.)  
/350 ЕУР x 105,00/ 

 

 

36.750,00 

 

 422231  Трошкови смештаја на службеном путу 
у иностранство /550 ЕУР x 105,00/ 

 

57.750,00 

 

  122142 Аконтације за службено путовање у 
иностранство 

 199.500,00 

   - по путном обрачуну   

21



 

Ред.

бр. 

Број конта Назив конта / Опис промене Износ 

 Дугује Потражу

је 

 Дугује Потражује 

9. 121611  Главна девизна благајна 

/100 ЕУР x 105,00/ 

10.500,00  

  122142 Аконтација за службено путовање у 

иностранство 

 10.500,00 

   - за повраћај неутрошене аконтације за 

служебени пут 

  

      

За враћени износ неутрошених девиза од 100 ЕУР на девизни рачун, следе следећа књижења: 

Дневник главне књиге 

Продаја девиза НБС 

Ред.

бр. 

Број конта Назив конта / Опис промене Износ 

 Дугује Потражу

је 

 Дугује Потражује 

1. 121419  Прелазни девизни рачун 

(100 ЕУР x 112,00) 

11.200,00  

  121611 Главна девизна благајна 

/100 ЕУР x 105,00/ 

 10.500,00 

  715411 Добит по основу разлике између 

куповног и продајног девизног курса 

  

700,00 

   - за продате девизе НБС   

2. 121414  Остали девизни рачуни 11.200,00  

  121419 Прелазни девизни рачун  11.200,00 

   - за уплату девиза на девизни рачун   

      

Напомена: 

Курсеви девиза користе се према званичном саопштењу НБС које важи на дан куповине 

односно продаје. 

Књижење курсних разлика насталих због промена курсева врши се само на основу 

реализованих износа због примене готовинске основе. 
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Интерна регулатива 

Одредбама члана 16. став 9. Уредбе утврђена је обавеза за кориснике јавних средстава да 

интерним општим актом дефинишу: 

 организацију рачуноводственог система; 

 интерне рачуноводствене контролне поступке; 

 лица која су одговорна за законитост, исправност и састављање исправе о пословној 

промени и другом догађају; 

 кретање рачуноводствених исправа као и рокове за њихово достављање. 

 

Пропис који треба да донесе Министар финансија у складу са овлашћењем из члана 18. став 

6. Уредбе којим се регулише начин и рокови вршења пописа и усклађивања књиговодственог 

стања са стварним стањем, још није донет. 

При изради интерног општег акта треба имати у виду да се регулишу и питања која нису 

садржана у Уредби већ у другим прописима везана за примену буџетског рачуноводства, као што 

су одредбе члана 31. и 78. Закона којима је утврђен календар за доношење буџета и подношење 

завршних рачуна, и других прописа које се односе на вођење буџетског рачуноводства, а чије 

одредбе треба да буду заступљене у интерном општем акту о рачуноводству. 

Доношење интерног општег акта о рачуноводству за кориснике јавних средстава 

претпоставља да се овим интерним општим актом регулишу сва питања вођења буџетског 

рачуноводства како оних на која Уредба непосредно упућује тако и сва друга питања за која су 

Уредбом допуштена алтернативна решења.  

Према нашем мишљењу интерни општи акт би требало да носи назив: Правилник о 

организацији буџетског рачуноводства и рачуноводственим политикама чији се назив може и 

другачије насловити. 

У погледу надлежности за доношење интерног општег акта - Правилника о организацији 

буџетског рачуноводства и рачуноводственим политикама треба имати у виду законска овлашћења 

и статуте којима је надлежност доношења интерних општих аката регулисано (директор, управни 

одбор или неки други надлежни орган). 

При одређивању одговорних лица за вођење пословних књига и обављању интерне контроле 

и интерне ревизије исто се мора заснивати на акту о систематизацији из чијег се описа послова 

могу видети њихове одговорности. 

Казненим одредбама у члану 20. став 1. тачка 5) Уредбе за случај недоношења интерног 

општег акта у складу са чланом 16. став 9. Уредбе прописана је новчана казна од 500,00 до 

50.000,00 динара за одговорно лице у финансијској служби корисника буџетских средстава, за 

организације обавезног осигурања новчана казна од 10.000,00 до 1.000.000,00 динара. 

У наставку дајемо огледни пример састављања Правилника о организацији буџетског 

рачуноводства и рачуноводственим политикама. 
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На основу Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011 и 93/2012) и члана 16. став 9. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени 

гласник РС", бр. 125/2003 и 12/2006),  и подзаконских аката донетих на основу Закона и Уредбе, 

Статута, Правила (навести одговарајући правни основ) и Правилника о организацији и 

систематизацији, директор, управни одбор или други надлежан орган (навести функцију или орган 

који је надлежан), на седници одржаној дана ... 20__. године, донео је: 

 

ПРАВИЛНИК 

о 

ОРГАНИЗАЦИЈИ БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА 

и РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ПОЛИТИКАМА 

I. Опште одредбе 

Члан 1. 

Овим правилником се за кориснике средстава Републичког фонда за здравствено осигурање - 

у даљем тексту: Републички фонд (навести назив здравствене установе) уређују вођење буџетског 

рачуноводства, утврђивање одговорних лица, рачуноводствене политике, попис имовине и обавеза 

и усаглашавање потраживања и обавеза, састављање и достављање финансијских извештаја, 

интерну контролу, интерну ревизију и закључивање и чување пословних књига, рачуноводствених 

исправа и финансијских извештаја.  

II. Вођење буџетског књиговодства 

1. Организација књиговодства 

Члан 2. 

Буџетско књиговодство се води по систему двојног књиговодства на прописаним 

субаналитичким (шестоцифреним) контима прописаних Правилником о стандардном 

класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем ("Службени гласник РС", бр. 

103/2011, 10/2012, 18/2012, 95/2012, 99/2012 и 22/2013). 

Корисник средстава Републичког фонда врши аналитичко рашчлањење у оквиру прописаних 

субаналитичких конта на субсубаналитичка конта (седмоцифрена и вишецифрена) ради 

обезбеђивања помоћних евиденција (купаца, добављача, конта Класе 300000, Класе 400000, конта 

Класе 500000 и других конта по потреби). Збирови субсубаналитичких конта морају дати збирове 

субаналитичких (шестоцифрених) конта. 

Аналитичко рашчлањење прописаних субаналитичких конта на субсубаналитичка конта 

врши руководилац рачуноводства - рачунополагач. 

 

Члан 3. 

Послове буџетског књиговодства обавља дирекција - сектор - одељење - служба (унети 

назив) - у даљем тексту: служба, чијим радом руководи руководилац рачуноводства - 

рачунополагач. 
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Члан 4. 

Буџетско књиговодство организује се тако да се обезбеде подаци из којих се може вршити 

утврђивање прихода-примања и расхода-издатака, увид у стање и кретање имовине и обавеза, 

утврђивање резултата пословања, састављање периодичних и годишњих финансијских извештаја, 

израда анализа и информација о пословању и раду и других извештаја по потреби. 

2. Основа за вођење буџетског књиговодства 

Члан 5. 

Вођење буџетског књиговодства се заснива на примени готовинске основе по којој се 

трансакције и пословни догађаји евидентирају у тренутку када се готовинска средства приме, 

односно исплате. 

 

Алтернатива 

Вођење буџетског књиговодства врши се применом обрачунске основе по којој се 

трансакције и пословни догађаји евидентирају у моменту настанка за период на који се односе, под 

условом да се финансијски извештаји израђују на готовинској основи ради консолидованог 

извештавања. 

 

Напомена: 

У члану 5. Уредбе дата је могућност да се књиговодствена евиденција може водити и према 

обрачунској основи за потребе интерног извештавања, под условом да се финансијски извештаји 

израђују на готовинској основи ради консолидованог извештавања. 

3. Пословне књиге 

Члан 6. 

Пословне књиге буџетског књиговодства се састоје од: дневника, главне књиге и помоћних 

књига и помоћних евиденција. 

Помоћне књиге обухватају: књигу купаца, књигу добављача, књигу основних средстава, 

књигу залиха, књигу плата и остале помоћне књиге (књига благајне бензинских бонова и друге 

помоћне књиге по потреби). 

Помоћне евиденције обухватају: евиденцију извршених исплата, евиденцију остварених 

прилива, евиденцију пласмана, евиденцију дуга и остале помоћне евиденције (евиденција донација 

и друге помоћне евиденције). 

Главна књига мора бити у складу са трансакцијама и пословним догађајима евидентираним у 

главној књизи трезора. 

Члан 7. 

Пословне књиге воде се у електронском облику. 

Обавезно је коришћење софтвера који обезбеђује очување података о свим прокњиженим 

трансакцијама и пословним догађајима, омогућава функционисање система интерних 

рачуноводствених контрола и онемогућава брисање прокњижених пословних догађаја. 

Члан 8. 

Вођење пословних књига мора бити уредно, ажурно и да обезбеди увид у хронолошком 

књижењу трансакција и пословних догађаја. 
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Члан 9. 

Пословне књиге имају карактер јавних исправа. 

Пословне књиге воде се за период од једне буџетске године, изузев појединих помоћних 

књига које се могу водити за период дужи од једне године. 

4. Рачуноводствене исправе и рокови књижења 

Члан 10. 

Под рачуноводственом исправом сматра се писмени доказ о насталој трансакцији и 

пословном догађају која садржи све податке на основу којих се врши књижење у пословним 

књигама. 

У пословне књиге могу се уносити трансакције и пословни догађаји само на основу валидних 

рачуноводствених исправа (докумената) из којих се може сазнати основ настале промене. 

Рачуноводственом исправом сматрају се исправа која се саставља у књиговодству, на основу 

које се врши књижење у пословним књигама, као што су одлуке - решења о књижењу мањкова и 

вишкова по попису, исправе о усаглашавању потраживања и обавеза, обрачуни, прегледи, 

спецификације и др. 

Члан 11. 

Валидном рачуноводственом исправом сматра се и исправа добијена телекомуникационим 

путем, у електронском, магнетном или другом облику у ком случају је пошиљалац одговоран да 

подаци на улазу у телекомуникациони пренос буду засновани на рачуноводственим исправама, као 

и за чување оригиналне исправе. 

Члан 12. 

Рачуноводствена исправа саставља се на месту и у време настанка пословног догађаја у три 

примерака, од којих се један примерак задржава лице које је исправу саставило, а два примерка 

достављају књиговодству на књижење (једна примерак за књижење у финансијском књиговодству, 

а други примерак за књижење у помоћним књигама и евиденцијама). 

Напомена: 

У члану 16. став 6. Уредбе предвиђено је да се рачуноводствена исправа саставља у 

потребном броју примерака па с тим у вези може се у овом члану Правилника предвидети 

састављање рачуноводствене исправе у броју који одговора потребама. 

Члан 13. 

Рачуноводствена исправа пре књижења у пословним књигама мора бити потписана од стране 

лица одговорног за настали пословни догађај, лица које је исправу саставило и лица које је исправу 

контролисало, која својим потписима на исправи гарантују да је исправа истинита и да верно 

приказује пословни догађај. 

Члан 14. 

Рачуноводствена исправа доставља се на књижење у пословне књиге наредног дана, а 

најкасније у року од два дана од дана настанка трансакције и пословног догађаја путем доставне 

књиге. 

Напомена: 

Рок достављања рачуноводствене исправе на књижење утврђен је у члану 16. став 7. Уредбе. 

Члан 15. 

Примљене рачуноводствене исправе из члана 14. овог правилника књиже се у пословне 
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књиге истог дана, а најкасније наредног дана од дана добијања рачуноводствене исправе. 

 

Напомена: 

Рок књижења добијених рачуноводствених исправа у пословне књиге утврђен је у члану 16. 

став 11. Уредбе. 

III. Утврђивање одговорних лица 

Члан 16. 

Руководилац - наредбодавац корисника средстава Републичког фонда одговоран је за 

управљање средствима, за преузимање обавеза, њихову верификацију, издавање налога за плаћање 

које треба извршити из средстава којим руководи и издавање налога за уплату средстава која 

припадају буџету, као и за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских 

апропријација. 

Руководилац - наредбодавац корисника средстава Републичког фонда може пренети поједина 

овлашћења из става 1. овог чална и на друга лица. 

Члан 17. 

Руководилац рачуноводства - рачунополагач одговоран је за вођење пословних књига, 

припрему, састављање, подношење и објављивање финансијских извештаја. 

Руководилац рачуноводства - рачунополагач одговоран је за законитост, исправност и 

састављање исправа о трансакцијама и пословним догађајима који се односе на коришћење 

буџетских апропријација и трансакцијама и пословним догађајима у вези са коришћењем средстава 

и друге имовине. 

Функције руководиоца рачуноводства - рачунополагача и руководиоца - наредбодавца не 

могу се поклапати. 

 

Напомена: 

Чланом 71. и 72. Закона о буџетском систему је дефинисана одговорност руководиоца 

рачуноводства - рачунополагача и руководиоца - наредбодавца. 

Одредбама члана 72. став 3. Закона о буџетском систему дефинисано је да је руководилац 

рачуноводства - рачунополагач лице које се одреди општим или појединачним актом органа. Није 

наведено које услове треба да испуњава лице које се именује за руководиоца рачуноводства - 

рачунополагача у погледу стручне спреме и радног искуства. 

Члан 18. 

За насталу трансакцију и пословни догађај одговоран је запослени који на основу решења 

руководиоца - наредбодавца корисника средстава Републичког фонда непосредно учествује у 

настанку трансакције и  пословног догађаја. 

 

Напомена: 

Запослени који је одговоран за настанак трансакције и пословног догађаја најчешће  је лице 

које ради у сектору набавке, служби економата, када се ради о набавкама, затим из правне службе 

ако се ради о уговарању услуга и сл. 
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Члан 19. 

За састављање рачуноводствене исправе одговоран је запослени који на основу решења 

руководиоца - наредбодавца корисника средстава Републичког фонда непосредно учествује у 

састављању рачуноводствене исправе и дужан је да својим потписом на рачуноводственој исправи 

гарантује да је истинита и да верно приказује пословни догађај. 

Напомена: 

Запослени који је одговоран за састављање рачуноводствене исправе о насталој трансакцији 

и пословног догађаја најчешће је лице које ради у сектору продаје или у некој другој служби у 

којој се саставља рачуноводствена исправа. 

Члан 20. 

За контролу законитости и исправности рачуноводствене исправе за насталу трансакцију и 

пословни догађај одговоран је запослени који на основу решења руководиоца - наредбодавца 

корисника средстава Републичког фонда врши контролу рачуноводствених исправа и дужан је да 

својим потписом на рачуноводственој исправи гарантује да је истинита и да верно приказује 

трансакцију и пословни догађај. 

Напомена: 

Запослени који је одговоран за контролу рачуноводствене исправе о насталој  трансакцији и 

пословног догађаја је лице које ради у рачуноводственој служби (ликвидатор, референт и др.). 

Члан 21. 

Утврђивање функције одговорности запослених лица из чл. 18. до 20. овог правилника не 

смеју се поклапати. 

Напомена: 

Утврђивање одговорности односи се на запослене којима је решењем руководиоца - 

наредбодавца корисника средстава Републичког фонда та одговорност утврђена под условом да се 

утврђивање одговорности мора заснивати из описа послова запосленог у акту о систематизацији. 

IV. Рачуноводствене политике 

Члан 22. 

Залихе материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара и робе процењују се по 

набавној вредности коју чине нето фактурна вредност и зависни трошкови набавке. 

Обрачун излаза залиха врши се применом методе пондерисане просечне цене. 

Напомена: 

Могућа је примена методе ФИФО - (прва улазна - прва излазна) али је препорука да се 

процена залиха врши по методи пондерисане просечне цене као погодније. 

 

Члан 23. 

Исправка вредности - амортизација нематеријалних улагања и основних средстава врши се 

по стопама амортизације утврђене Правилником о номенклатури нематеријалних улагања и 

основних средстава са стопама амортизације ("Службени лист СРЈ", бр. 17/97 и 24/2000) применом 

пропорционалне методе. 

Члан 24. 

Евидентирање непокретности, опреме и осталих основних средстава у јавној својини врши се 
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према набавној вредности умањеној за исправку вредности по основу амортизације. 

Напомена: 

Евиденције на начин прописан чланом 24. овог правилника регулисан је чланом 5. став 8. 
Уредбе о буџетском рачуноводству. 

V. Попис имовине и обавеза 

и усаглашавање потраживања и обавеза 

1. Попис имовине и обавеза 

Члан 25. 

Пре пописа имовине и обавеза и пре припреме годишњег финансијског извештаја - завршног 

рачуна врши се усклађивање евиденција и стања главне књиге са дневником, као и помоћних 

књига и евиденција са главном књигом. 

Члан 26. 

Ради усклађивања стања имовине и обавеза у књиговодственој евиденцији са стварним 
стањем које се утврђује пописом на крају буџетске године врши се попис са стањем на дан 31. 
децембра текуће године. 

Изузетно од става 1. овог члана попис књига, филмова, фотоса, архивксе грађе и др. врши се 
сваке треће године. 

Напомена: 

Према члану 18. став 3. Уредбе предвиђено је да рок за попис књига, филмова, фотоса, 
архивске грађе и др. не може бити дужи од пет година. 

Члан 27. 

Начин и рокови вршења пописа и усклађивање књиговодственог стања са стварним стањем, 
обављају се у складу са прописом који доноси Министар финансија и економије. 

Напомена: 

Чланом 18. став 6. Уредбе дато је овлашћење Министру финансија и економије да донесе 
пропис о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним стањем. 

Министар финансија и економије наведени пропис још није донео. 

До доношење прописа од стране Министра финансија и привреде примењује се Правилник о 
начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем 
("Службени гласник РС", број 106/2006), који према Инструкцији Управе за трезор примењују и 
корисници јавних средстава. 

2. Усаглашавање потраживања и обавеза 

Члан 28. 

Усаглашавање стања финансијских пласмана, потраживања и обавеза врши се на дан 
састављања годишњег финансијског извештаја - завршног рачуна (31. децембра). 

Члан 29. 

Попис ненаплаћених потраживања поверилац је дужан да достави свом дужнику најкасније 

25. дана од дана састављања годишњег финансијског извештаја - завршног рачуна на обрасцу ИОС 

- Извод отворених ставки у два примерка. 
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Члан 30. 

По пријему пописа неизмирених обавеза на обрасцу ИОС - Извод отворених ставки дужник 

је обавезан да провери своју обавезу и о томе обавести повериоца на овереном примерку обрасца 

ИОС - Извод отворених ставки у року од пет дана од дана пријема обрасца ИОС - Извод отворених 

ставки. 

Напомена: 

Образац ИОС - Извод отворених ставки, који је ранијим прописима био прописан, погодан 

да се и даље користи.  

VI. Састављање и достављање 

финансијских извештаја 

Члан 31. 

Корисници средстава Републичког фонда састављају периодичне финансијске извештаје у 

току године за периоде: јануар-март, јануар-јун, јануар-септембар и јануар - децембар, а на крају 

буџетске године са стањем на дан 31. децембра и годишњи финансијски извештај - завршни рачун. 

Члан 32. 

Састављање периодичних финансијских извештаја и годишњег финансијског извештаја - 

завршног рачуна врши се применом готовинске основе сагласно члану 5. овог правилника. 

Члан 33. 

Периодични финансијски извештаји и годишњи финансијски извештај - завршни рачун 

састављају се на основу евиденција о примљеним средствима и извршеним плаћањима која су 

усаглашена са Управом за трезор, као и на основу других аналитичких евиденција које воде. 

Члан 34. 

Периодични финансијски извештаји и годишњи финансијски извештај - завршни рачун 

састављају се на основу прописа и инструкција и на обрасцима које прописује, у складу са 

овлашћењем из Закона о буџетском систему, Министар финансија и економије. 

Члан 35. 

Периодични финансијски извештаји достављају се надлежним филијалама корисника 

средстава Републичког фонда у року од десет дана од дана истека тромесечја, а годишњи 

финансијски извештај - завршни рачун најкасније до 28. фебруара текуће године за претходну 

годину. 

Републички фонд саставља консолидовани годишњи извештај његових корисника средстава 

и исти доставља Управи за трезор до 30. априла. 

Члан 36. 

Корисник средстава Републичког фонда на својој интернет страници објављује финансијски 

план за наредну годину, информатор о раду, као и годишњи финансијски извештај - завршни 

рачун. 

Напомена: 

Чланом 8. став 3. Закона о буџетском систему утврђена је обвеза да корисници јавних 

средстава на својој интернет страници објављују финансијске планове за наредну годину, 

информатор о раду, као и завршне рачуне и финансијске извештаје. 
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VII. Интерна контрола и интерна ревизија 

1. Интерна контрола 

Члан 37. 

Руководилац корисника средстава Републичког фонда успоставља систем финансијског 

управљања и контроле који се организује као систем процедура и одговорности свих лица у 

организацији. 

Систем интерних контрола се спроводи политикама, процедурама и активностима у циљу 

остваривања: 

- пословања у складу са прописима, унутрашњим актима и уговорима, 

- реалности и интегритета финансијских и пословних извештаја, 

- економично, ефикасно или ефективно коришћење средстава, 

- заштите средстава и података (информација). 

Члан 38. 

Елементи финансијског управљања и контроле обухватају: 

- контролно окружење, 

- управљање ризицима, 

- контролне активности, 

- информисање и комуникације, 

- праћење и процедуру система. 

Напомена: 

Систем финансијског управљања и контролу дужни су да успоставе корисници јавних 

средстава у складу са чланом 81. Закона о буџетском систему и у складу са Правилником о 

заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, финансирање и извештавање о систему 

финансијског управљања и контроле у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 99/2011). 

Члан 39. 

За успостављање, одржавање и редовно ажурирање система финансијског управљања и 

контроле одговоран је руководилац корисника средстава Републичког фонда или лице које он 

овласти. 

Члан 40. 

О адекватности и функционисању система финансијског управљања и контроле руководилац 

корисника средстава Републичког фонда извештава Министра финансија и економије до 31. марта 

текуће године за претходну годину подношењем одговора на упитник који припрема Централна 

јединица за хармонизацију. 

2. Интерна ревизија 

Члан 41. 

Руководилац корисника средстава Републичког фонда одговоран је за успостављање и обез-

беђење услова за адекватно функционисање интерне ревизије. 

Интерна ревизија је организационо независна и у свом раду је непосредно одговорна 

руководиоцу корисника средстава Републичког фонда. 

Интерна ревизија пружа саветодавне услуге које се састоје од савета, смерница, обуке, 

31



 

помоћи или других услуга у циљу повећања вредности и побољшања процеса управљања датом 

организацијом управљања ризицима и контроле. 

Напомена: 

Успостављање интерне ревизије је регулисано чланом 82. Закона о буџетском систему и у 

складу са Правилником о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и 

методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору 

("Службени гласник РС", број 99/2011). 

Члан 42. 

Руководилац интерне ревизије сачињава годишњи извештај о раду интерне ревизије и 

доставља га руководиоцу корисника јавних средстава до 15. марта текуће године за претходну 

годину. 

Руководилац корисника средстава Републичког фонда доставља годишњи извештај 

Централној јединици за хармонизацију Министарства финансија и економије до 31. марта текуће 

године за претходну годину. 

Члан 43. 

Интерну ревизију обављају интерни ревизори који су положили испит за стицање професио-

налног звања овлашћени интерни ревизор у јавном сектору, у складу са програмом који прописује 

министар финансија. и економије. 

VIII. Закључивање и чување пословних књига, 

рачуноводствених исправа и финансијских извештаја 

Члан 44. 

На крају буџетске године после спроведених евиденција свих трансакција и пословних 

догађаја и обрачуна врши се закључивање пословних књига, односно у току буџетске године у 

случају статусних промена, престанка пословања и другим случајевима. 

Дневник и главну књигу потписују руководилац и рачунополагач (руководилац рачуно-

водства). 

Пословне књиге које се користе више од једне године закључују се по престанку њиховог 

коришћења. 

Пословне књиге закључују се најкасније до рока достављања годишњег финансијског 

извештаја - завршног рачуна. 

Члан 45. 

Пословне књиге, рачуноводствене исправе и финансијски извештаји чувају се у оригиналу 

или другом облику архивирања у складу са законом у просторијама корисника средстава 

Републичког фонда у роковима: 

- трајно - евиденције о запосленима, 

- 50 година - финансијски извештаји, 

- 10 година - дневник, главне књиге, помоћне књиге и евиденције, 

- 5 година - изворна документација и пратећа документација. 

Време чувања из става 1. овог члана почиње последњег дана буџетске године на коју се 
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рачуноводствена исправа односи. 

Члан 46. 

Уништавање пословних књига и рачуноводствених исправа којима је прошао законски рок 

чувања, врши комисија коју именује руководилац. 

Комисија саставља записник о уништавању пословних књига и рачуноводствених исправа, 

који се трајно чува у архиви. 

Члан 47. 

Руководилац рачуноводства - рачунополагач је одговоран за чување пословних књига 

рачуноводствених исправа и финансијских извештаја.  

IX. Прелазне и завршне одредбе 

Члан 48. 

Измене и допуне прописа о буџетском рачуноводству примењиваће се непосредно до 

усклађивања одредби овог правилника. 

Усклађивање правилника са изменама и допунама прописа о буџетском рачуноводству из 

става 1. овог члана извршиће се најкасније до 30 дана од дана објављивања у службеним 

гласилима. 

Члан 49. 

Овај правилник ступа на снагу 8 дана од дана доношења. 

Члан 50. 

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о рачуноводству и 

рачуноводственим политикама (навести прави назив) број _______________ од _____________. 

 

 

 

Број _______________________ 

дана ___________ 20____. године 

Потпис овлашћеног органа - лица 

   ____________________________ 
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САСТАВЉАЊЕ ШЕСТОМЕСЕЧНОГ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ФИНАНСИЈСКИХ 

ПЛАНОВА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУН 2013. ГОДИНЕ 

На основу члана 8. став 4. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", бр.. 

125/2003 и 12/2006 - у даљем тексту: Уредба) здравствене установе као корисници средстава 

Републичког фонда за здравствено осигурање (у даљем тексту: Републички фонд) обавезне су да 

саставе шестомесечни извештај о извршењу финансијских планова за период јануар - јун 2013. 

године и да доставе Републичком фонду за потребе планирања и контроле извршења финансијских 

планова. 

1. Рокови достављања шестомесечног извештаја 

Здравствене установе достављају шестомесечни извештај за период јануар - јун 2013. године 

надлежним филијалама Републичког фонда до 10. јула 2013. године у два примерка у оригиналу и 

у електронској форми. 

У складу са чланом 8. став 5. Уредбе, Републички фонд врши консолидацију примљених 

шестомесечних извештаја од здравствених установа и саставља консолидовани извештај, који 

доставља Управи за трезор до 20. јула 2013. године. 

2. Садржај шестомесечног извештаја 

Здравствене установе  шестомесечни извештај о извршењу финансијских планова за период 

јануар - јун 2013. године састављају на Обрасцу 5 - Извештај о извршењу буџета који је прописан 

Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника 

буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања 

("Службени гласник РС", бр. 51/2007 и 14/2008 (испр.) - у даљем тексту: Правилник о 

финансијском извештавању). 

 

Чланом 10. Правилника о финансијском извештавању дата су ближа објашњења за 

попуњавање Обрасца 5 - Извештај о извршењу буџета: 

Кол. 4-11, уносе се подаци према броју конта из колоне 2 Обрасца 5, односно према опису из 

колоне 3 овог обрасца. 

Колона 4 - уносе се планирани приходи из буџета и планирана примања, као и расходи и 

издаци одобрени буџетом. 

Колона 5 - уноси се износ укупно остварених прихода - примања, односно извршених 

расхода - издатака и представља збир износа из кол. 6, 7, 8, 9, 10 и 11. 

Део I - Укупни приходи и примања, у кол. 6, 7, 8, 9, 10 и 11, садржани су подаци о 

оствареним приходима по изворима. 

Део II - Текући расходи и издаци у кол. 6, 7, 8, 9, 10 и 11, садржани су подаци о коришћењу 

средстава према изворима финансирања. 

Део III - Утврђивањем разлике између одобрених средстава и извршења, утврђује се укупан 
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резултат пословања по изворима средстава, укључујући све приходе и примања, као и све расходе 

и издатке. 

Приликом уношења података у Образац 5 - Извештај о извршењу буџета, треба обратити 

пажњу на начин исказивања појединих података садржаних у књиговодственој евиденцији како би 

се реално исказали расходи и издаци у складу са оствареним приходима и примањима по 

наменама, односно према изворима финансирања. 

При уношењу података у I део - Укупни приходи и примања Обрасца 5 - Извештај о 

извршењу буџета, износе исказане на синтетичком конту 771100 - Меморандумске ставке за 

рефундацију расхода на ознаци ОП - 5094 треба исказати према изворима извршених рефундација, 

и то: 

- за рефундацију од Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и од 
Националне службе за запошљавање у колону 6 - Приходи из буџета Републике; 

- за рефундацију накнаде за породиљско одсуство у колони 8 - Приходи из буџета општине и 
града; 

- за рефундацију боловања преко 30 дана у колони 9 - Приходи остварени од организација 
обавезног социјалног осигурања. 

Аналогно исказаним износима остварених рефундацијом у II делу Обрасца 5 - Извештај о 

извршењу буџета, у одговарајуће колоне у којима су исказани износи остварених рефундација, 

треба исказати износе извршених расхода књижених на терет одговарајућих конта Класе 400000 - 

Текући расходи. 

 

Здравствене установе уз достављање Обрасца 5 - Извештај о извршењу буџета 

достављају и Образац "Одступања од новчаних токова". 

3. Књижења која претходе састављању шестомесечног извештаја 

Да би се у Обрасцу 5 - Извештај о извршењу буџета по  шестомесечном извештају за период 

јануар - јун 2013. године исказали подаци у складу са чланом 5. Уредбе по готовинској основи 

потребно је да здравствене установе пре попуњавања Обрасца 5 - Извештај о извршењу буџета 

спроведу одговарајућа књижења у финансијском књиговодству, која према члану 3. Правилника о 

финансијском извештају обухватају: 

 

3.1. Приходи који су наплаћени у 2013. години, а који се односе на наредни период, а 

књижени су на одговарајућим субаналитичким контима синтетичког конта 291100 - 

Разграничени приходи и примања преносе се са тог конта на одговарајући субаналитички 

конто класе 700000 - Текући приходи. 

 

Пример: 

Здравствена установа је на дан 30.6.2013. године имала исказан наплаћени приход за наредни 

период на конту 291191 - Разграничени остали приходи и примања износ од 400.000,00 динара. 
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Књижење: 

Дневник главне књиге 

30.6.2013. године 

Ред.

бр. 

Број конта Назив конта / Опис промене Износ 

 Дугује Потражу

је 

 Дугује Потражује 

1. 291191   Разграничени остали приходи и 

примања 

400.000,00  

  742121  Приходи од продаје добара и услуга од 

стране тржишних организација у 

корист нивоа Републике 

  

400.000,00 

   - пренос прихода у наредну годину   

      

 

3.2. Плаћени аванси за набавку материјала и куповину услуга који су књижени на 

одговарајућем конту синтетичког конта 123200 - Дати аванси, депозити и кауције књиже се и 

на одговарајући субаналитички конто класе 400000 - Текући расходи, уз одобрење конта 

291211 - Плаћени аванси за набавку материјала, односно конта 291213 - Плаћени аванси за 

куповину услуга. 

 

Пример:  

Здравствена установа је на дан 30.6.2013. године имала исказан износ на конту 123211 - 

Аванси за набавку материјала од 300.000,00 динара. ПДВ на име уплаћеног аванса добављачу по 

авансном рачуну на име набавке лабораторијског материјала по стопи 20% износи 60.000,00 

динара што укупно износи 360.000,00 динара. Коначни рачун добављача и испорука 

лабораторијског материјала уследили су 20.7.2013. године у истом износу колико је износио 

плаћени аванс. Плаћени ПДВ је без права на претходни одбитак. 
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Књижење: 

Дневник главне књиге 

30.6.2013. године 

Ред.

бр. 

Број конта Назив конта / Опис промене Износ 

 Дугује Потражу

је 

 Дугује Потражује 

1. 426721   Материјал за лабораторијске тестове  360.000,00  

  291211  Плаћени аванси за набавку материјала  360.000,00 

   - за плаћени аванс за набавку мате-

ријала 

  

      

 

Дневник главне књиге 

20.7.2013. године 

Ред.
бр. 

Број конта Назив конта / Опис промене Износ 

 Дугује Потражу
је 

 Дугује Потражује 

1. 022237   Залихе медицинског и лабораторијског 
материјала 

 

360.000,00 

 

  311261  Залихе потрошног материјала  360.000,00 

   - по фактури добављача   

2. 291211   Плаћени аванси за набавку материјала 360.000,00  

  252111  Добављачи у земљи  360.000,00 

   - евидентирање залиха лабораторијског  
материјала 

  

3. 252111   Добављачи у земљи 360.000,00  

  123211  Аванси за набавку материјала  360.000,00 

   - за измирен дуг према добављачу из  
плаћеног аванса 

  

      

 

3.3. Износи плаћених аконтација за службена путовања исказани као потраживања на 
субаналитичком конту 122141 - Аконтације за службено путовање у земљи, односно на конту 
122142 - Аконтације за службено путовање у иностранство књиже се и на одговарајућа 
субаналитичка конта класе 400000 - Текући расходи, уз одобрење конта 291221 - Аконтације 
за пословна путовања. 
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Пример:  

Здравствена установа исплатила је аконтацију за службено путовање у земљи запосленом у 
износу од 90.000,00 динара, који је износ исказан на конту 122141 - Аконтације за службено 
путовање у земљи од чега се 38.000,00 динара односи на име трошкова дневница (исхране), 
20.000,00 динара на име трошкова превоза и 32.000,00 динара на име трошкова смештаја. 

Исплаћена аконтација за службено путовање није оправдана до 30.6.2013. године. 
Аконтација је правдана 3.7.2013. године. 

 

 

Књижење: 

Дневник главне књиге 

30.6.2013. године 

Ред.
бр. 

Број конта Назив конта / Опис промене Износ 

 Дугује Потражу
је 

 Дугује Потражује 

1. 422111  Трошкови дневница (исхране) на 
службеном путу 

38.000,00  

 422121  Трошкови превоза на службеном путу  
у земљи (авион, аутобус, воз и сл.) 

 

20.000,00 

 

 422131  Трошкови смештаја на службеном путу 32.000,00  

  291221 Аконтација за пословна путовања   90.000,00 

   - за исплаћену аконтацију која није  
оправдана за 30.6.2013. године 

  

      

Дневник главне књиге 

3.7.2013. године 

Ред.

бр. 

Број конта Назив конта / Опис промене Износ 

 Дугује Потражу

је 

 Дугује Потражује 

1. 291221  Аконтација за пословна путовања  90.000,00  

  122141 Аконтације за службено путовање у 

земљи 

 90.000,00 

   - по коначном обрачуну аконтације за 

службени пут 
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3.4. За износе унапред плаћених расхода за наредни период из средстава прихода текуће 

године који су књижени на субаналитичким контима категорије 130000 - Активна временска 

разграничења књиже се и на одговарајућа субаналитичка конта класе 400000 - Текући 

расходи, уз одобрење одговарајућих субаналитичких конта категорије 130000 - Активна вре-

менска разграничења. 

Пример:  

Здравствена установа је на име закупа нестамбеног простора исплатила по рачуну добављача 

закупнину у износу од 200.000,00 динара која се односи на закуп за период јул - септембар 2013. 

године, који је износ књижен на терет конта 131112 - Унапред плаћена закупнина. Плаћени ПДВ 

20% износи 40.000,00 динара без права на претходни одбитак. Укупан износ плаћеног закупа 

износи 240.000,00 динара. 

Књижење: 

Дневник главне књиге 

30.6.2013. године 

Ред.

бр. 

Број конта Назив конта / Опис промене Износ 

 Дугује Потражу

је 

 Дугује Потражује 

1. 421612  Закуп нестамбеног простора 240.000,00  

  131112  Унапред плаћена закупнина  240.000,00 

   - за плаћени закуп за јул - септембар  

2013. 

  

 

3.5. За износ извршене исплате који је књижен на конту 015200 - Аванси за нефинан-

сијску имовину, када се имовина набавља из текућих прихода, задужује се субаналитички 

конто у оквиру класе 500000 - Издаци за нефинансијску имовину уз одобрење 

субаналитичком конту 291212 - Плаћени аванси за нематеријална улагања и основна 

средства. 

Истовремено се за исти износ задужује субаналитички конто 131119 - Остали унапред 

плаћени расходи, уз одобрење конта 311151 - Нефинансијска имовина у припреми. 

 

Пример: 

Здравствена установа је на дан 30.6.2013. године имала исказан износ од 864.000,00 динара 

на конту 015225 - Аванси за медицинску и лабораторијску опрему на име датих аванса за набавку 

медицинске опреме. Износ ПДВ без права на порески одбитак по стопи 20% износи 172.800,00 

динара. Укупан износ аванса износи 1.036.800,00 динара. Фактура добављача и опрема приспеле су 

15.7.2013. године. 
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Књижење: 

Дневник главне књиге 

30.6.2013. године 

Ред.

бр. 

Број конта Назив конта / Опис промене Износ 

 Дугује Потражу

је 

 Дугује Потражује 

1. 512511  Медицинска опрема 1.036.800,00  

  291212 Плаћени аванси за нематеријална 

улагања и основна средства 

  

1.036.800,00 

   - аванс за медицинску опрему   

2. 131119   Остали унапред плаћени расходи 1.036.800,00  

  311151  Нефинансијска имовина у припреми  1.036.800,00 

   - за медицинску опрему   

    

 

 

 

  

Дневник главне књиге 

15.7.2013. године 

Ред.

бр. 

Број конта Назив конта / Опис промене Износ 

 Дугује Потражуј

е 

 Дугује Потражује 

1. 015125  Медицинска и лаборат. опрема у 

припреми 

1.036.800,00  

  252111 Добављачи у земљи  1.036.800,00 

   - по фактури добављача   

2. 252111  Добављачи у земљи 1.036.800,00  

  015225 Аванси за медицинску и лаборат. 

опрему 

 1.036.800,00 

   - измирење обавеза према добављачу из 

аванса 

  

3. 011251  Медицинска опрема 1.036.800,00  

  015125 Медицинска и лабораторијска опрема у 

припреми 

  

1.036.800,00 

   - за стављање медицинске опреме у 

употребу 
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Ред.

бр. 

Број конта Назив конта / Опис промене Износ 

 Дугује Потражуј

е 

 Дугује Потражује 

4. 311151  Нефинансијска имовина у припреми 1.036.800,00  

  311112 Опрема  1.036.800,00 

   - за набављену медицинску опрему   

5. 291212  Плаћени аванси за нематеријална  

улагања и основна средства 

1.036.800,00  

  131119 Остали унапред плаћени расходи  1.036.800,00 

   - за дати аванс за медицинску опрему   

    

 

  

 

3.6. У књижења која треба извршити у књиговодству здравствених установа под 

30.6.2013. године, да би се књижења трансакција и пословних догађаја у 2013. години свела 

на готовинску основу која су назначена у члану 3. Правилника о финансијским извештајима, 

нису обухваћени случајеви и поступак књижења када се ради о извршеним књижењима 

расхода на терет класе 400000 - Текући расходи и издаци на терет класе 500000 - Издаци за 

нефинансијску имовину када тако књижени расходи односно издаци нису до 30.6.2013. године 

и исплаћени, односно да је књижење вршено по обрачунској основи. 

За тако спроведена књижења расхода на терет одговарајућих субаналитичких конта у класи 

400000 - Текући расходи и издаци на терет класе 500000 - Издаци за нефинансијску имовину треба 

сторнирати са тих конта уз задужење субаналитичког конта 131211 - Обрачунати неплаћени 

расходи, односно субаналитичког конта 131212 - Обрачунати неплаћени издаци и на тај начин 

извршити свођење на готовинску основу. 

 

Пример: 

Здравственој установи приспео је рачун од Предузећа ПТТ за телефонске услуге за месец јун 

2013. године у износу од 80.000,00 динара са плаћеним ПДВ 20% у износу 16.000,00 динара, што 

укупно износи 96.000,00 динара којом је приликом у књиговодству спроведено књижење 

задужењем субаналитичког конта 421411 - Телефон, телекс и телефакс, уз одобрење 

субаналитичком конту 252111 - Добављачи у земљи. Рачун је плаћен 9.7.2013. године. Плаћени 

ПДВ је без права на порески одбитак. 
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Књижење: 

Дневник главне књиге 

30.6.2013. године 

Ред.
бр. 

Број конта Назив конта / Опис промене Износ 

 Дугује Потражу
је 

 Дугује Потражује 

1. 421411  Телефон, телекс и телефакс 96.000,00  

  252111 Добављачи у земљи  96.000,00 

   - по фактури добављача   

2. 421411  Телефон, телекс и телефакс 96.000,00  

 131211  Обрачунати неплаћени расходи 96.000,00  

   - сторно неплаћени рачун за ПТТ 

услуге 

  

      

 

Дневник главне књиге 

 

9.7.2013. годиние 

Ред.

бр. 

Број конта Назив конта / Опис промене Износ 

 Дугује Потражу

је 

 Дугује Потражује 

1. 252111  Добављачи у земљи 96.000,00  

  121112 Текући рачуни  96.000,00 

   - по изводу УТ-а за плаћену фактуру 

добављачу 

  

2. 421411  Телефон, телекс и телефакс 96.000,00  

  131211 Обрачунати неплаћени расходи  96.000,00 

   - за ПТТ услуге за јун 2013. год.   
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Љубинко Станојевић, дипл. економиста 

 

ВОДИЧ ЗА ПРАКТИЧНУ ПРИМЕНУ МАПЕ ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА И РЕГИСТРА 
РИЗИКА У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ 

 
 

1. УВОД 
 

Здравствене установе, као корисници јавних средстава, примењују Закон о буџетском 
систему и обвезници су успостављања система финансијског управљања и контроле. У овом 
контексту, здравствене установе подлежу обавези подношења Годишњег извештаја о 
адекватности и функционисању успостављеног система финансијског управљања и 
контроле. Ову своју обавезу извршило је у 2012. години 22 здравствене установе, а у марту  
2013. њих 46, од укупно 340, које располажу јавним средствима у износу од  36.722.318.871.- 
динара.  

Комора здравствених установа је уочила недовољно разумевање појмова „јавне интерне 
финансијске контроле“, „финансијско управљање и контрола“ и  „интерна ревизија“, тако да је, 
ради лакше практичне примене елемената и  инструмената  финансијског управљања и контрола и 
у циљу бољег разумевања система финансијског управљања и контроле у здравственим 
установама, иницирала припрему овог Водича. 

1.1. Закон о здравственој заштити у члану 142. Став 4. Предвиђа „У здравственој установи 
организују се и обављају послови интерне финансијске контроле у складу са прописима којима се 
уређује буџетски систем.“ До 9. Августа 2011.  Став 4. је гласио: „У здрaвствeнoj устaнoви у 
држaвнoj свojини успoстaвљa сe систeм интeрнe кoнтрoлe зa свe трaнсaкциje рaчунa прихoдa 
и рaсхoдa, рaчунa финaнсиjских срeдстaвa и oбaвeзa и рaчунa финaнсирaњa, кao и 
упрaвљaњa држaвнoм имoвинoм, oргaнизoвaњeм пoсeбнe службe интeрних кoнтрoлoрa.“  У 
неким здравственим установама још увек нису усгалашени интерни акти са важећим 
Законом о здравственој заштити, што може довести до забуне у погледу суштине и носиоца 
система интерне контроле.  

Да ли здравствена установа као корисник средстава РФЗО треба да има 
систематизовано радно место за послове финансијског управљања и контроле ? 

За послове финансијског управљања и контроле не треба систематизовати посебно радно 
место,  већ кроз опис послова у акту о организацији и систематизацији послова треба уградити 
елементе система интерне контроле, пре свега о одговорности за све врсте послова и радних 
задатака. Процедуре и правила интерне контроле су уграђене у све пословне активности, односно 
део су сваког пословног процеса. Руководилац установе може да једног  од постојећих 
руководилаца посебно задужи за успостављање интерне контроле, који ће те послове обављати у 
оквиру својих редовних послова, овлашћења и одговорности. 

 

 
 

43



2. ШТА ЈЕ СИСТЕМ ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ И КОЈИ СУ 
ДЕЛОВИ 

Систем финансијског управљања и контроле, у ширем смислу, односно Јавне Интерне 
Финансијске Контроле (скраћено ЈИФК) представља добро развијен и ефективни систем 
интерне контроле, који  чине три елемента: 
а) финансијско управљање и контрола ( у даљем тексту: ФУК); 
б) функционално независна, децентрализована интернa ревизијa ( у даљем тексту: ИР); 
в) Централна јединица за хармонизацију ( у даљем тексту: ЦЈХ).  
Ова три елемента можемо графички приказати на следећи начин: 

 

 

 

3. РАЗГРАНИЧЕЊЕ УЛОГА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ И ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ У 
СИСТЕМУ ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ 

Модел интерне контроле 

INTOSAI је Међународна организација врховних ревизорских институција. 

INTOSAI је припремила оквир за утврђивање и одржавање ефективних интерних контрола које 
подвлаче улоге и руководилаца и интерне ревизије у процесу интерних контрола.  

Наредни дијаграм наводи улоге и обавезе руководилаца и ревизора, као и на шта они концентришу 
своју пажњу како би обезбедили ефективне интерне контроле.  
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INTOSAI модел интерних контрола 

Улоге и одговорности руководилаца у 
процесу интерних контрола 
 
• Стварање позитивног контролног 
окружења, кроз: 

- успостављање позитивног етичкког 
система, 

- пружања смерница за правилно 
понашање, 

- уклањање изазова за неетичко 
понашање, 

- спровођење дисциплинских мера 
када је потребно, 

- израда писаног кодекса понашања 
за запослене. 

• Утврђивање да ли запослени имају 
одговарајући ниво стручности да обављају 
своје дужности. 
• Јасно дефинисање кључних делокруга 
одговорности и надлежности. 
• Успостављање одговарајућих линија 
извештавања. 
• Успостављање политике управљања и 
процедура које се заснивају на анализи 
ризика. 
• Коришћење обука, комуникације и 
свакодневних акција руководилаца на свим 
нивоима како би се истакао значај 
контрола управљања. 
• Праћење контролних активности  
организације кроз годишње оцене  
и извештаје највишем руководству. 

Улоге ревизора и одговорности 
 
 
• Одржавање стварне и суштинске 
независности. 
• Обезбеђивање стручне 
оспособљености ревизора. 
• Саветовање руководства о 
ризичним областима. 
• Успостављање стратешких планова 
и циљева ревизије. 
• Спровођење ревизије пословања. 
• Оцењивање системе 
информационих технологија. 
• Препоручивање начине за 
побољшање рада и ојачавање 
контрола. 
• Праћење да ли су препоруке у 
потпуности и ефикасно спроводе. 
• Координира ревизорске активности 
са спољним ревизорима. 
• Спровођење система уверавања у 
квалитет ревизије. 

 

 

Континуирано праћење 
функционисања праксе 
интерне контроле у 
организацији и по 
потреби модификовање 

 

 

Периодична процена 
праксе интерне контроле 

 

- Пракса интерне контроле се често 
дизајнира у складу са стандардима 
интерне контроле, који су развијени 
и донети од централне власти које 
одреди законодавно тело. 

 
 

ИНТЕРНЕ 

Уобичајена пракса  

интерне контроле 
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- Ради постизања резултата, запослени се 
обучавају и надгледају.  
- Показатељи учинка се развијају и надгледају. 

- Кључне дужности и одговорности су подељене међу 
запосленима да би се смањио ризик од грешке или преваре. 
Односно, врши се подела и раздвајање дужности. 

- Руководиоци упоређују остварене са планираним или очекиваним 
резултатима и анализирати разлике. 
- Обрада података се контролише, кроз проверу исправности уноса.  

- Физичка контрола је успостављена ради осигурања и заштите свих 
ризичних средстава. 
- Приступ изворима и подацима је ограничен и дозвољен само 
овлашћеним особама. Одговорност за надзор и коришћење се додељује и 
редовно ажурира. 

- Трансакције и други значајни догађаји су одобрени и извршавају их лица у оквиру 
својих овлашћења.  
- Трансакције се евидентирају без одлагања како би руководство могло да контролише 
процес и у складу са тим доноси одлуке. 

- Интерне контроле, све трансакције и други значајни догађаји су јасно документовани и 
документација доступна за преглед и проверу. 

 
 

4. МЕСТО И УЛОГА ИЗВРШНИХ РУКОВОДИЛАЦА 

Извршно  руководство има значајну улогу у управљању ризицима, и то: 

• утврђује тон и утиче на „културу“ организације у смислу управљања ризицима  

То укључује:  

o утврђивање да ли организација као целина, односно њени релевантни делови, преузимају 
ризике или су неспремни да преузимају ризике; 

o утврђивање врста ризика који су прихватљиви, и оних који нису; 

o утврђивање стандарда и очекивања за запослене у погледу понашања и интегрита; 

o утврђивање одговарајућег апетита за ризицима или ниова изложености организације; 

o утврђивање протокола за одређивање приоритета у организацији; 

o доношење важних одлука које утичу на профил ризика или изложеност организације 
ризику; 

o праћење управљања важним ризицима; 

o уверавање да се активно управља мање важним ризицима, уз адекватне и ефективне 
контроле; 

 
 

46



o годишња анализа приступа који организација има према управљању ризицима и 
одобравање измена или побољшања кључних елемената његових процеса и процедура.  

Остале кључне улоге извршног руководства: 

• спровођење политика везаних за управљање ризицима и интерну контролу; 

• идентификовање и оцена основних ризика са којима се суочава организација; 

• уграђивање управљања ризицима у систем интерне контроле. 

 

5. УВОЂЕЊЕ СИСТЕМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ:  

На који начин се успостављава и шта практично значи систем финансијског управљања и 
контроле (интерна контрола)? 

Систем финансијског управљања и контроле најбоље је спровести следећим корацима: 

5.1. СНИМАЊЕ СИСТЕМА (УПИТНИК ЗА САМООЦЕЊИВАЊЕ) 
5.2. ОСНИВАЊЕ РАДНЕ ГРУПЕ 
5.3. ДОНОШЕЊЕ ПЛАНА УВОЂЕЊА 
5.4. ИЗРАДА ПРОЦЕДУРА 
5.5. ИЗРАДА РЕГИСТРА РИЗИКА 
5.6. ИЗРАДА СТРАТЕГИЈЕ 

 
5.1. СНИМАЊЕ СИСТЕМА (УПИТНИК ЗА САМООЦЕЊИВАЊЕ) 

Да би започела процес успостављања система финансијског управљања и контроле , 
здравствена установа треба прво да спроведе самооцењивање, коришћењем упитника Централне 
јединице за хармонизацију  - доступан је на сајту Министарства финансија и привреде 
(http://mfp.gov.rs/pages/issue.php?id=8285). За одговоре на питања из овог упитника неопходно је 
укључити све организационе делове здравствене установе. 

Сврха самооцењивања је утврђивање тренутне ситуације, расположивих ресурса и 
потребних мера и активности на успостављању система финансијског управљања и контроле. 
Најбољи метод за овај корак је SWOT анализа. 

5.2. ОСНИВАЊЕ РАДНЕ ГРУПЕ 

Када утврди тренутну ситуацију и расположиве ресурсе, следећи практичан корак је 
одређивање руководиоца за увођење ФУК и  оснивање радне групе, која треба да спроведе читав 
процес успостављања система финансијског управљања и контроле у здравственој установи. За 
овај корак можете користити моделе „одлуке о именовању руководиоца за ФУК“ и „одлуке о 
образовању радне групе за успостављање ФУК“, који су такође доступни на сајту Министарства 
финансија и привреде (http://mfp.gov.rs/pages/issue.php?id=8285).  Код мањих здравствених 
установа или код установа у којима је руководилац немедицинске струке, није обавезно 
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именовање посебног руководица задуженог за ФУК, пошто се у сваком случају ради о преношењу 
дела овлашћења постављеног руководиоца здравствене установе. 

5.3. ДОНОШЕЊЕ ПЛАНА УВОЂЕЊА СИСТЕМА ФУК 

Након оснивања радне групе за увођење ФУК, следећи корак је доношење плана увођења 
система ФУК. Овај план доноси радна група, на једном од својих првих састанака, одмах по 
конституисању. Сврха Плана увођења ФУК је вишеструка: 

- Руководилац здравствене установе и, нарочито, руководилац за увођење ФУК, може 
лако да прати до које фазе је развијен систем ФУК и да ли су потребне неке додатне 
корективне мере; 

- Сви чланови радне групе јасно знају своје задатке и рокове у којима их спроводе; 
- Сви чланови колектива здравствене установе треба да буду упознати са динамиком  

увођења ФУК и обимом свог агажовања у овом процесу. 

Модел плана активности на спровођењу ФУК такође је доступан на сајту Министарства 
финансија и привреде (http://mfp.gov.rs/pages/issue.php?id=8285). Подразумева се да свака 
здравствена установа прилагођава овај план својој тренутној ситуацији и потребама. 

5.4. ИЗРАДА ПРОЦЕДУРА 

За све пословне процесе у свакој здравственој установи потребно је прописати начин на 
који се обављају, како би сваки запослени, а нарочито новозапослени, могао лакше и брже да их 
спроводи. Неки од ових процеса су већ прописани, тако да није неопходно, само због процеса 
увођења ФУК, мењати постојеће процедуре, већ их треба допунити одређеним елементима. 

Оквир за процедуре у јавном сектору предвиђен је  међународним стандардима интерне 
контроле и то на следећи начин: 

1. Мисија и визија корисника јавних средстава 
2. Етичке и организационе вредности 
3. Распоређивање и покретљивост особља  
4.  Оцењивање и развој особља 
5. Објективни показатељи и перформансе 
6. Управљање ризицима процеса 
7. Оперативна структура 
8. Документовани процеси и процедуре 
9. Менаџмент надзора 
10. Континуитет пословања 
11. Управљање документацијом 
12. Информације и комуникација 
13. Рачуноводство и финансијско извештавање 
14. Оцена активности 
15. Процена система интерне контроле 
16. Способна интерна ревизија 

Ако за поједине међународне стандарде интерне контроле већ постоје одређене процедуре, 
било у самој здравственој установи, било у неком од струковних удружења, које се већ  
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примењују, радна група ће то узети у обзир и проценити да ли је и колико потребно детаљније 
разрадити одређене области обухваћене дотичним стандардом. 

Приликом израде процедура, за сваки процес  је потребно евидентирати циљеве, мерљиве 
резултате и ризике који могу утицати на постизање циљева пословних процеса. 

5.4.1. Шта чини добру процедуру? 

Добра процедура је тачна, доследна, ажурирана и лако разумљива 

Постоји заједничко дејство и повезаност између  5 елемената интерне контроле (контролно 
окружење, процена ризика, контролне активности или интерне контроле, информације и 
комуникација и надгледање), који формирају целовит систем, који динамично реагује на промене 
услова. Ово дејство је приказано на цртежу број 3. 

Цртеж број 3 
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Систем интерних контрола је строго везан за пословне активности организације и постоји 
из фундаменталних разлога.  

Интерна контрола је најефикаснија када су контроле уграђене у активности и операције 
организације и када подржавају квалитет иницијативе, када избегавају непотребне трошкове и 
омогућавају брзо реаговање на промене услова. 

Постоји директна веза између четири категорије циљева, који представљају оно што 
ентитет жели да постигне, и компоненти које представљају оно што је потребно да би се ти 
циљеви постигли. 

 

5.5. ИЗРАДА РЕГИСТРА РИЗИКА 

5.5.1. Како се обично дефинише ризик? 

Кључни елементи обично укључују могућност дешавања одређеног догађаја који ће имати 
негативан утицај на остваривање циљева организације. Према томе, дефиниција тих циљева у 
различитим корпоративним, стратешким, пословним или оперативним плановима је предуслов за 
ефективно управљање ризицима. Стога идентификовање тих циљева и питања која утичу на 
њихово остваривање кроз коришћење алатки као што је СВОТ анализа, представљају кључну 
почетну тачку у управљању ризицима.  

5.5.2. Зашто је важно управљање ризицима? 

Управљање ризицима је важан аспект послова које обављамо. Међутим, у реалности 
управљање ризицима није посебна активност већ је део уобичајене одговорности руководства, 
односно руководиоци су за ову активност одговорни исто као што су одговорни за многе аспекте 
финансијског управљања и управљања људским ресурсима, на пример. 

Ризик може имати различите форме, нпр. финансијски ризик, ризик везан за пројекте, 
ризик везан за услуге које пружамо, ризик везан за одређене јавне чиниоце, ризик од пропуштених 
прилика, односно неиспуњавања политика, ризик везан за репутацију. Сви они утичу на 
успешност (перформансе), на различите чиниоце, купце/кориснике услуга и грађане. Управљање 
ризицима је централни део успешног планирања и избегавања неуспеха, односно остваривања 
циљева, изградње поверења  јавности и испуњавања захтева доброг корпоративног управљања.  

У следећем дијаграму описани су кораци  – како идентификовати, проценити, решавати, 
анализирати и подносити извештаје о ризицима. Такође су разјашњене различите улоге и 
одговорности, које су назначене у дијаграму који следи. Овај пример се односи на централни ниво 
јавног сектора у Србији, али је редослед корака шире применљив код свих корисника јавног 
сектора, без обзира на њихову величину и начин организовања. 
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5.5.3. Шта је сврха управљања ризицима? 

Током последњих година у јавном сектору се управљање ризицима наметнуло као кључ за 
успех организације у остваривању циљева и истовремено за заштиту интереса одговорајућих 
чинилаца. Ризик представља неизвесност исхода, а добро управљање ризицима организацији 
омогућава да: 

• повећа увереност у остваривање жељених резултата; 

• ефективно сведе претње на прихватљив ниво; и 

• да доноси одлуке о коришћењу прилика на основу одговарајућих информација. 

Добро управљање ризицима такође обезбеђује веће поверење у корпоративно управљање 
организације и њену способност да обавља поверен посао од посебног друштвеног интереса. 

Управљање ризицима није линеаран процес, већ представља низ међусобно повезаних 
елемената између којих мора да постоји равнотежа, да би управљање ризицима било ефективно. 
Тако, у финансијском систему, ризиком може да се управља помоћу ефикасних контролних 
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процедура, проналажењем одговарајућег особља које ће их спроводити, њихово обучавање о 
контролним процедурама, а након тога надзор или руковођење њиховим радом. Поред тога, 
одређени ризици се не могу решавати одвојено од других. Управљање једним ризиком може имати 
утицаја на други ризик, било позитивног било негативног. Тако, на пример, попис залиха који 
треба да потврди количину робе у магацину, такође ће пружити могућност да се оцени да ли је она 
у добром стању. Ипак, додатне контроле за управљање једним ризиком могу значити да је остало 
мање особља које би управљало ризицима у другим областима.  

5.5.4. Регистри ризика 

Сврха регистара ризика јесте да у једном документу, идеално би било на једној страни, 
пруже кључне информације о скупини ризика у здравственој организацији. 

Регистри ризика често постоје на различитим нивоима у оквиру организације. Може 
постојати регистар ризика на нивоу организације, који укључује све најзначајније ризике који 
погађају организацију. Такође, могу да постоје регистри ризика на нивоу одељења, који се баве 
ризицима којима треба да се управља,  на  њиховом нивоу, у складу са овлашћењима и 
могућностима којима располажу. У наставку дајемо предложену форму регистра ризика. 

РЕГИСТАР РИЗИКА 

ОРГАНИЗАЦИОНА 
ЈЕДИНИЦА (или 
здравствена 
организација): 

 

Пословни процес:  

Циљ пословног 
процеса: 

 

Ризик Носилац Вероватно 
ћа – утицај 

Потребне радње Ко спроводи Датум  Датум 
следеће 
провере 
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5.6.ИЗРАДА СТРАТЕГИЈЕ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА 

Једини интерни акт који треба да донесе корисник јавних средстава у поступку успос-
тављања финансијског управљања и контроле је Стратегија управљања ризицима, што је 
прописано чланом 6. став 3. Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за 
успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у 
јавном сектору (Сл.гл.рс бр 99/11). 

Свака здравствена установа мора да припреми сопствену стратегију за управљање ризицима, 
која ће утврдити оквир за идентификовање ризика, њихову процену, решавање, извештавање и 
праћење. За организације у јавном сектору  питања која треба покрити таквом стратегијом  
најчешће укључују: 

• Објашњење зашто је управљање ризицима важно и користи које оно доноси 

• Циљеве стратегије 

• Организационе улоге за управљање ризицима, укључујући 

o Општа обавеза руководства да се бави ризиком 

o Специфичне улоге које имају везе са процесом управљања ризиком 

o Општа обавеза сваког појединца у оквиру организације да поседује свест о потреби 
управљања ризицима 

• Процес за идентификовање, оцену и решавање ризика 

• Програм за процену и редовну проверу ризика 

• Планирање активности за суочавање са ризиком 

• Предвиђене носиоце ризика по функцијама (колегијум) 

• Толеранција ризика од стране организације 

• Организационе категорије за рангирање ризика 

• Програм обавештавања особља и осталих заинтересованих страна о стратегији. 

6. ФУНКЦИЈА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ – РЕВИЗИЈА СИСТЕМА 
 
Интерна ревизија представља независну и објективну оцењивачку и консултантску активност 

осмишљену да „увећа вредност“ и побољша пословање организације. Интерна ревизија кроз 
систематичан и дисциплинован приступ који примењује у оцењивању активности, организацији 
помаже у остваривању циљева. 

Интерни ревизори све више постају укључени у радионице везане за ризике и контроле, 
као део општег процеса уграђивања управљања ризицима и интерне контроле у културу 
организације. Под условом да интерна ревизија само олакшава овај процес, а да је руководство 
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носилац процеса (одговорно), укључујући и ризике, контроле и планове активности, то не 
угрожава независност и објективност интерне ревизије. 
 

6.1. УТВРЂУЈЕ СЛАБОСТИ И ДАЈЕ ПРЕПОРУКЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ СИСТЕМА 

У наставку дајемо неке карактеристичне слабости у здравственим установама које су 
утврдиле интерне ревизије као и препоруке за њихово превазилажење: 

1. Здравствена установа је у поступку организовања и развоја службе интерне контроле и још увек 
не располаже одговарајућим актима неопходним за рад службе интерне контроле. 
 
Препорука 1: Потребно је сачинити годишњи програм рада и дефинисати задатке и кључне 
области који ће бити обухваћени програмом рада за наредну годину. 
 
2.Управни одбор здравствене установе дао је сагласност на Одлуку о организовању службе 
интерне контроле при чему још нису извршене одговарајуће статусне и организационе промене. 
 
Препорука 2: Потребно је извршити одговарајуће промене у акту о унутрашњој организацији и 
систематизацији послова и задатака, а у вези формирања службе интерне контроле. 
 
3. У здравственој установи се не обезбеђује праћење испорука по свим закљученим уговорима, са 
упоредивим подацима - по партијама и каталошким бројевима санитетског материјала и лекова где 
је то предвиђено, односно, позицијама из уговора. 
 
Препорука 3: Унапредити контролне поступке којима ће се обезбедити  адекватно праћење 
испорука по свим закљученим уговорима и поруџбеницама.  
 
4. Нису правилно утврђене потребе код набавке  санитетског материјала, а уговорена динамика 
испоруке није усклађена са стварним потребама . 
 
Препорука 4: Успоставити функционисање контролних механизама којима ће се обезбедити 
правилно утврђивање потреба код набавке, уговарања и поручивања испоруке санитетског 
материјала. 
 
5. У једном тестираном поступку јавне набавке мале вредности комисија је прибавила две понуде 
од којих је само једна исправна и доделила уговор супротно одредбама Закона о јавним набавкама.  
 
Препорука 5: У поступку јавне набавке мале вредности потребно је прибавити 3 понуде у складу 
са Законом о јавним набавкама. 
 
6.У једном тестираном  поступку јавне набавке, постоји неусаглашеност предлога комисије и 
одабраног понуђача с којим је закључен уговор.  
 
Препорука 6: Обезбедити контролни механизам усаглашености закљученог уговора са предлогом 
комисије сачињеним на основу унапред дефинисаних критеријума. 
 
7.У  свим поступцима набавке, обухваћеним поступком ревизије, закључени уговори и анекси 
уговора не садрже верификацију правника који би потврдио постојање правне основаности 
уговора и анекса пре закључивања уговора и анекса уговора.  
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Препорука 7: Успоставити контролни механизам правне основаности уговора и анекса уговора 
пре закључења.  
 
8. Здравствена установа  спроводи поступак јавних набавки мале вредности и у случајевима 
премошћавања временског периода између два тендера који се спроводе у току године за исту 
врсту робе или између две фазе рестриктивног поступка .  
 
Препорука 8: Успоставити процедуру која обезбеђује набавке истоврсног добра на годишњем 
нивоу. 
 
9. Здравствена установа спроводи поступак јавних набавки мале вредности и када је у отвореном 
поступку за одређену партију добијена само једна исправна понуда. 
 
Препорука 9: Успоставити одоговарајућу процедуру додељивања уговора у случају достављања 
само једне исправне понуде у отвореном поступку.  
 
10.У једном тестираном поступку јавне набавке мале вредности нису дефинисани задаци комисије 
и критеријуми за бодовање на начин предвиђен одредбама Правилника о додели јавне набавке 
мале вредности који је донела здравствена установа.  
 
Препорука 10: Успоставити контролни механизам који ће обезбедити примену процедура 
утврђених Правилником о додели јавне набавке мале вредности. 
 
11. Утврђено је да се подаци о залихама које се налазе у приручним магацинима не обезбеђују у 
пословним књигама сходно члану 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и члану 7. Правилника о 
буџетском рачуноводству у здравственој установи. 
 
Препорука 11: Побољшати функционисање ррааччууннооввооддссттввеенниихх  ккооннттррооллнниихх  ппооссттууппааккаа  ккоојјииммаа  ћћее  ссее  
ооббееззббееддииттии  ддаа  ссее подаци о залихама у приручним магацинима обезбеђују у пословним књигама. 
 
12.У 5 тестираних поступака јавних набавки у отвореном поступку,  5 тестираних поступака јавних 
набавки са директним погађањем и у 6 тестираних поступака јавних набавки мале вредности 
Одлуке о покретању поступка не садрже позиције из финансијског плана.  
 
Препорука 12: Успоставити контролни механизам који ће обезбедити да Одлуке о покретању 
поступка јавне набавке садрже позицију из финансијског плана. 
 
13. Није ооббееззббееђђееннаа  ааддееккввааттннаа замена одсутног радника кроз  ппооддееллуу  ддуужжннооссттии  како би се 
онемогућило једном лицу да у исто време буде одговорно за ауторизацију, извршење и контролу,,  
ссааггллаасснноо  ччллааннуу  77..  ссттаавв..  11..  ттаачч..  22..  ППррааввииллннииккаа  оо  ззаајјееддннииччккиимм  ккррииттеерриијјууммииммаа  ии  ссттааннддааррддииммаа  ззаа  
ууссппооссттааввљљаањњее  ии  ффууннккццииооннииссаањњее  ссииссттееммаа  ффииннссиијјссккоогг  ууппррааввљљаањњаа  ии  ккооннттррооллее  уу  јјааввнноомм  ссееккттоорруу.. 
 
Препорука 13: Увести контролне механизаме којима ће се обезбедити адекватна замена одсутног 
радника ссааггллаасснноо  ччллааннуу  77..  ссттаавв..  11..  ттаачч..  22..  ППррааввииллннииккаа  оо  ззаајјееддннииччккиимм  ккррииттеерриијјууммииммаа  ии  ссттааннддааррддииммаа  
ззаа  ууссппооссттааввљљаањњее  ии  ффууннккццииооннииссаањњее  ссииссттееммаа  ффииннссиијјссккоогг  ууппррааввљљаањњаа  ии  ккооннттррооллее  уу  јјааввнноомм   ссееккттоорруу..    

 
14.У 4 тестирана поступка јавне  набавке у отвореном поступку јавни позив не садржи дефинисане 
критеријуме за избор најповољније понуде.  
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Препорука 14: Успоставити процедуру формулисања јавног позива са дефинисаним  
критеријумима.  
 
15.За јавне набавке чија процењена вредност прелази 50.000.000,00 динара не објављује се 
Претходни распис о намери додељивања јавне набавке.  
 
Препорука 15: Успоставити процедуре и контролни механизам објављивања претходног расписа за 
јавне набавке.  
 
16.У поступку ревизије није достављен доказ о периодичном информативном обавештењу којим се 
позивају сви заинтересовани понуђачи да поднесу писмене пријаве код спровођења јавних набавки 
са директним погађањем. 
 
Препорука 16: Успоставити процедуру сачињавања Периодичног информативног обавештавања у 
вези јавних набавки у поступку са  директним погађањем.  
 
17. Здравствена установа није донела план набавке медицинског материјала и лекова са свим 
елементима неопходним за покретање поступка јавне набавке (истоврсна добра груписана у 
партије, количина потребна за осигуранике Фонда, а посебно количина потребна за тржишне 
пацијенте и сл.) 
 
Препорука 17: Увести контролни механизам који ће обезбедити да се  доноси годишњи план 
набавке у складу са важећим Законом о јавним набавкама и осталим прописима. 

 
18.У поступку ревизије утврђено је да у тестираним поступцима јавне набавке лекова и потрошног 
материјала модел уговора, као саставни део конкурсне документације, садржи елементе који нису 
дефинисани ни бодовани као критеријум од стране комисије.  
 
Препорука 18: Успоставити процедуру која ће обезбедити да се модел уговора, као саставни део 
конкурсне документације, сачињава на основу критеријума које је дефинисала комисија формирана 
од стране наручиоца. 
 
19.  ДДееоо  ооссннооввнниихх  ссррееддссттаавваа  нниијјее  ооббееллеежжеенн  ииннввееннттааррссккиимм  ббрроојјееввииммаа  ссххоодднноо  ччллааннуу  1100..  ссттаавв  11..  ттаачч..  22))  
УУррееддббее  оо  ееввииддееннцциијјии  ии  ппооппииссуу  ннееппооккррееттннооссттии  ии  ддррууггиихх  ссррееддссттаавваа  уу  ддрржжааввнноојј  ссввоојјииннии.. 
 
Препорука 19: ППооббоољљшшааттии  ффууннккццииооннииссаањњее  ккооннттррооллнниихх  ппооссттууппааккаа  ккоојјииммаа  ћћее  ссее  ссххоодднноо  ччллааннуу  1100..  
ссттаавв  11..  ттаачч..  22))  УУррееддббее  оо  ееввииддееннцциијјии  ии  ппооппииссуу  ннееппооккррееттннооссттии  ии  ддррууггиихх  ссррееддссттаавваа  уу  ддрржжааввнноојј  ссввоојјииннии  
ооббееззббееддииттии  ддооссллеедднноо  ппоошшттоовваањњее  ппррооццееддууррее  ооббееллеежжаавваањњаа  ооссннооввнниихх  ссррееддссттаавваа  ииннввееннттааррссккиимм  
ббрроојјееввииммаа  ппррииллииккоомм  ссттааввљљаањњаа  уу  ууппооттррееббуу.. 
 
20.  ППррииллииккоомм  ссттааввљљаањњаа  ооссннооввнниихх  ссррееддссттаавваа  уу  ууппооттррееббуу  ннее  ссааччиињњаавваа  ссее  уу  ссввиимм  ссллууччаајјееввииммаа  
ддооккууммееннттаацциијјаа  оо  ззааддуужжеењњуу  ллииццаа  ккоојјее  ррууккуујјее  ииммооввиинноомм.. 
 
Препорука 20: ППооббоољљшшааттии  ффууннккццииооннииссаањњее  ккооннттррооллнниихх  ррааччууннооввооддссттввеенниихх  ппооссттууппааккаа  ккоојјии  ћћее  
ооббееззббееддииттии   ддаа  ссее  ссааччиињњаавваајјуу  ррааччууннооввооддссттввееннее  ииссппррааввее  ззаа  ззааддуужжиивваањњее  ии  ррааззддуужжиивваањњее  ииммооввиинноомм  ии  
ееввииддееннттиирраањњее  ссввиихх  ппооссллооввнниихх  ппррооммееннаа  уу  ппооссллооввнниимм  ккњњииггааммаа..  
 
21.  УУ  ззддррааввссттввеенноојј  ууссттааннооввии  ссее  ннее  ссппррооввооддии  ппррооццееддуурраа  ккооннттииннууиирраанноогг  рраассххооддоовваањњаа  
ннееууппооттррееббљљииввиихх  ооссннооввнниихх  ссррееддссттаавваа  уу  ттооккуу  ггооддииннее 
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Препорука 21: УУссппооссттааввииттии  ккооннттииннууиирраанноо  --  ккввааррттааллнноо  ссппррооввоођђеењњее  рраассххооддоовваањњаа  ннееууппооттррееббљљииввиихх  
ссттввааррии  ооббррааззоовваањњеемм  ссттааллннее  ккооммииссиијјее  ззаа  рраассххооддоовваањњее  ии  ддааљљее  ппооссттууппаањњее  ссаа  ннееууппооттррееббљљииввиимм  
ооссннооввнниимм  ссррееддссттввииммаа..    

 
22.  ППооппиисс  ооссннооввнниихх  ссррееддссттаавваа  нниијјее  ииззвврршшеенн  ннаа  ннааччиинн  ппррооппииссаанн  уу  ччллааннуу  99..  ППррааввииллннииккаа,,  оодднноосснноо  
ннииссуу  ууттввррђђееннее  ии  ууннееттее  уу  ппооппииссннее  ллииссттее  ссттввааррннее  ккооллииччииннее  ууттввррђђееннее  ппооппииссоомм..  ННаа  ууввиидд  ннииссуу  
ссттааввљљееннее  ппооппииссннее  ллииссттее  ппооттппииссааннее  оодд  ссттррааннее  ппооппииссннее  ккооммииссиијјее,,  ссаа  ууттввррђђеенниимм  ррааззллииккааммаа  ииззммееђђуу  
ссттаањњаа  ппоо  ппооппииссуу  ии  ккњњииггооввооддссттввеенноогг  ссттаањњаа  ккааоо  ии  вврреедднноосснноо  ооббррааччууннааттиимм  ппооппииссоомм.. 
 
Препорука 22 : ППооббоољљшшааттии  ффууннккццииооннииссаањњее  ккооннттррооллнниихх  ммееххааннииззааммаа  ккоојјии  ћћее  ооббееззббееддииттии  ддаа  ссее  
ппооппиисс  ооббааввљљаа  ссааггллаасснноо  ооддррееддббааммаа  ППррааввииллннииккаа.. 
 
 

6.2. УЛОГА РЕВИЗИЈЕ У БУЏЕТСКОМ  РАЧУНОВОДСТВУ 
 

Ревизија буџетског рачуноводства врши се тако што интерни ревизор тестира да ли је 
код корисника  буџетских средстава организација рачуноводственог система уређена у складу са  
Законом о буџетском  систему  и  Уредбом о буџетском рачуноводству, у  смислу вођења 
пословних књига, састављања, приказивања, достављања  и објављивања финансијских извештаја. 
 

Ревизијом   су обухваћени следећи поступци: 
 

- утврђивање да ли је корисник буџетских средстава донео свој интерни општи акт који садржи 
посебна начела, упутства и смернице за вођење пословних књига, састављање, презентацију, 
усвајање, достављање и обелодањивање финансијских извештаја 
-утврђивање организационе шеме у рачуноводственом сектору 
- утврђивање да ли су дужности свих запослених у рачуноводственој функцији специфициране и 
јасно одређене 
- утврђивање на који се  начин воде  пословне  књиге  
- утврђивање начина на који се врши интерно контролисање рачуноводствених поступака ( да ли је 
потписана од стране лица које је исправу саставило, лица које је исправу контролисало и лица које 
је одговорно за насталу пословну промену) 
-утврђивање лица која  су одговорна за законитост и исправност настанка пословне промене и 
састављање исправа о пословним променама – да ли је обезбеђено раздвајање дужности на начин 
који онемогућава да једна пословна промена буде у надлежности једне особе 
-кретање рачуноводствених исправа и рокови за њихово достављање на даљу обраду односно 
књижење 
-пријем и контрола рачуноводствених исправа – нумерисање исправа -  контролисање да ли су све 
нумерисане исправе прокњижене 
-састављање и достављање финансијских извештаја. 

 
Даље,  утврђује се : 
 

- да ли се пословне књиге воде по систему двојног књиговодства, хронолошки, уредно  и ажурно у 
складу са структуром конта која је прописна Правилником о стандардном класификационом 
оkвиру и контном плану за буџетски систем; 
 - које пословне књиге корисник средстава води (дневник, главна књига и помоћне књиге) и 
да ли се хронолошки према дану пријема односно састављања књиговодствених исправа врши 
евидентирање 
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 -да ли се књижење врши на основу веродостојне рачуноводствене исправе  
 -да ли је рачуноводствена исправа потписана од стране одговорног лица и да ли се врши 
контрола истинитости, исправности, тачности и законитости књиговодствених докумената пре 
предаје на књижење и плаћање 
 -да ли лица задужена за контролу потписују исправе по завршеној контроли 
 -на који начин се књиговодствене исправе након контроле прослеђују рачуноводству на 
књижење (доставна књига и сл.) 
 -да ли се исправе пре књижења контролишу од стране књиговође и да ли их он оверава 
својим потписом 
 -да ли се рачуноводствене исправе књиже у пословним књигама у складу  са интерним 
општим актом (Правилником о рачуноводству) 
 - да ли се трансакције и остали догађаји евидентирају у тренутку када се готовинска 
средства  приме, односно исплате 
 - да ли се финансијски извештаји припремају на принципима готовинске основе 
 -да ли се врши усклађивање евиденција и стања главне књиге са дневником и помоћних 
књига са главном књигом пре пописа и пре припреме финансијских извештаја 
 -да ли се врши попис и усклађивање књиговодственог са стварним стањем у складу са 
Уредбом о евиденцији и попису непокретности и других средстава у државној својини и 
Правилником о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са 
стварним стањем  
 -да ли се пословне књиге закључују најкасније до рока достављања финансијских 
извештаја 
 -да ли се трансакције и остали догађаји евидентирају у тренутку када се готовинска 
средства приме, односно исплате 
 -да ли индиректни корисници састављају годишње финансијске извештаје на основу 
евиденције о примљеним средствима и извршеним плаћањима која су усаглашена са трезором 
 -да ли индиректни корисници буџетских средстава достављају тромесечне извештаје о 
извршењу буџета у року од 10 дана по истеку тромесечја  
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ПРОЦЕНА РИЗИКА И КОНТРОЛА 
ПРОЦЕС ЗАРАДА 

 
ЦИЉЕВИ КАТЕГ

ОРИЈА 
РИЗИЦИ ПРОЦЕНА КОНТРОЛЕ ПРОЦЕНА 

СМАЊЕЊА 
РИЗИКА 

Понашање у 
складу са Законом 
о платама у 
државним 
органима и јавним 
службама 

 Управа не примењује законске 
регулативе 

СРЕДЊИ Обука запослених 
Извештавање о идентификованим 
прекршајима 
Повремене контроле Решења и 
обрачуна зарада запослених 
 

НИЗАК 

Радна места у 
складу са 
кадровским 
планом 
систематизацији 

 Непоштовање одредби које 
систематизација прописује у 
смислу броја, стручности и 
неадекватности 
распоређивања 

СРЕДЊИ Служба за људске ресурсе 
контролише поштовање одредби 
систематизације (она треба да буде 
задужена за управљање људским 
ресурсима и обрачуном зарада) 
Повремена контрола од стране 
Службе за интерну контролу 

НИЗАК 

Евиденција о 
присутности на 
раду која је 
оверена 

 Тачност уноса података и 
заштита од злоупотребе 

ВИСОК Овлашћење за све трансакције са 
досијеима 
 
 

СРЕДЊИ 

Обрачун зарада  Правилна примена прописа 
Уговорени/неуговорени 
радници 
Основица за обрачун зарада 
Обрачун пореза и доприноса 

СРЕДЊИ Финансијска контрола 
Контрола апликација – књижења 
Служба интерне контроле треба да 
указује старешини органа на промене 
у прописима 

НИЗАК 

Исплата зарада и 
уплата пореза и 
доприноса за 
уговорене и 
неуговорене 
раднике 

 Усмеравање на рачуне банака 
односно рачуне јавних 
прихода 
Исплата према изворима 
финансирања за уговорене / 
неуговорене раднике 

ВИСОК Контрола извода и рачуна 
 
 

СРЕДЊИ 
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ПРОЦЕНА РИЗИКА И КОНТРОЛА 
ПРОЦЕС ТЕКУЋИХ РАСХОДА  

 
 

ЦИЉЕВИ Катег
орија РИЗИК ПРОЦЕНА КОНТРОЛЕ 

ПРОЦЕНА 
СМАЊЕЊА 
РИЗИКА 

Благовремена 
евиденција  

 Нестанак документације 
Кашњење документације 
Посебно евидентирање расхода 
по уговору са Фондом, а 
посебно оних који су везани за 
тржишно пословање 

СРЕДЊИ Прецизан опис радног места (подела 
дужности) 
Повремено сравњивање књиге фактура 
 
 
 

НИЗАК 

Исправност 
докумената 

 Плаћање за неизмирене обавезе 
Дуплирана плаћања 
Непостојећи или погрешан 
жиро-рачун, позив на број, ПИБ, 
број документа 
Заштита од губитка 
документације и средстава 

СРЕДЊИ Задуживање лица која ће оверавати да 
је роба испоручена - услуга извршена и 
да износ одговара стварном 
(уговореном) трошку 
Инсталирање потребне 
рачуноводствене апликације 
 

НИЗАК 

Поштовање 
процедуре 
плаћања према 
извору 
финансирања и 
намени 

 Неправилно одређена економска 
класификација 
Непостојање позиције у 
финансијском плану 
Неблаговремено плаћање и 
могућност судског спора 

ВИСОК Сви налози су одобрени од стране 
одговорног лица – неопходан је већи 
ниво контроле особе која оверава 
рачуне. Устројство интерне евиденције 
по позицијама у финансијском плану и 
изворима финансирања. 

СРЕДЊИ 

Правилна 
евиденција и 
обрада обавеза у 
складу са законом 

 Погрешно књижење (исплата је 
извршена али није евидентирана 
или је евидентирана нетачно) 
Исплата извршена са погрешног 
рачуна 

НИЗАК Сравњење са добављачима 
Вођење правовремене интерне 
евиденције по редним бројевима и по 
добављачима 

 

Правилно чување 
финансијске 
документације 

 Неовлашћени приступ 
документацији 
Немарност у руковању 
документацијом 
Неправилно архивирање 

НИЗАК Приступ омогућен искључиво 
овлашћеним лицима, издавање 
документације уз реверс  сл. 
Поштовање Закона о канцеларијском и 
архивском пословању 
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ПРОЦЕНА РИЗИКА И КОНТРОЛА 
ПРОЦЕС ЈАВНИХ НАБАВКИ 

 

ЦИЉЕВИ Категориј
а РИЗИК ПРОЦЕНА КОНТРОЛЕ 

ПРОЦЕНА 
СМАЊЕЊ
А РИЗИКА 

План набавке је у 
складу са планом 
рада и финансијским 
планом 

 Недостатак средстава у 
финансијском плану 
План није усклађен са пренетим 
залихама и потрошњом у 
претходном периоду 

ВИСОК Начин утврђивања потреба 
Начин евидентирања залиха 
(централни и помоћни магацини) 
Одређивање лица одговорних за 
евидентирање потрошње  

СРЕДЊИ 

Доношење одлуке о 
вршењу набавке, 
Формирање 
комисије  

 Сукоб интереса чланова комисије 
 
Неусклађеност са законом 

СРЕДЊИ Раздвајање дужности (поготово 
овлашћења у оквиру утврђивања 
потреба, спровођења поступка набавки 
и одлучивања о избору) 

НИЗАК 

Припрема тендерске 
документације 

 Припрема техничке документације 
Систем бодовања понуда 
Ограничавајући фактори 

ВИСОК СРЕДЊИ 

Расписивање 
тендера 

 Рок објављивања НИЗАК  

Прикупљање понуда  Поштовање рокова и тајности 
Могућност губљења документације 

НИЗАК 

Стручност кадрова 
Објективност критеријума за бодовање 
Стање тржишта 

 

Јавно отварање 
понуда 

 Намерно прикривање 
неиспуњавања услова из тендерске 
документације 

СРЕДЊИ Оптималан број чланова комисије и 
комуникација 

НИЗАК 

Бодовање  Грешке у пондерисању НИЗАК   
Избор најбољег 
понуђача 

 Погрешан предлог комисије 
 
Самовоља руководиоца 

ВИСОК Законска регулатива 
Независан рад комисије 
Раздвојеност послова и задатака 

СРЕДЊИ 

Уговарање  Уговор супротан нацрту 
 
Уговор супротан понуди 

ВИСОК Увођење контроле у фази преузимања 
обавезе (процедура и поступака, 
упоређивање предложеног уговора са 
тендерском документацијом) 

СРЕДЊИ 

Набавка  Непоштовање рокова испоруке 
Неодговарајући квалитет 
Плаћање супротно уговору 

ВИСОК Уговорна регулатива – заштита 
наручиоца 

СРЕДЊИ 

 
 
 61


	Predavanje.pdf
	1 predavanje dragos ristic
	2 ljubinko stanojevic predavanje1
	3 primeri uz ljubinkovo predavanje,procena rizika




