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1. УВОД

Уважавајући специфичност положаја здравствених установа у јавном сектору
Републике Србије и разноврсност прописа који регулишу њихово пословање, у циљу
лакше, брже и делотворније примене принципа финансијског управљања и контроле у
области здравствене заштите, Комора здравствених установа прeпoзнaлa je пoтрeбу и
покренула припрему овог Водича за самопроцену интерне контроле.
Здравствене установе су носиоци здравствене заштите, који као корисници јавних
средстава, примењују и Закон о буџетском систему и обвезници су успостављања
система финансијског управљања и контроле. У овом контексту, здравствене установе
подлежу обавези подношења Годишњег извештаја о 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.
Према Анализи финансијског пословања здравствених установ Србије, коју је
спровела Комора здравствених установа и објавила у свом Билтену број 3/2013,
све здравствене установе Србије имале су текуће расходе и издатке за нефинансијску
имовину у износу од 228.283.468.000.- динара, што значи да 294 здравствене
установе, које које располажу јавним средствима у износу од 191.561.149.870.динара, односно скоро 84%, нису поднеле своје
Годишње извештаје о о
адекватности и функционисању успостављеног система финансијског управљања и
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контроле. Овако мали одзив здравствених установа може бити резултат недовољ-ног
разумевања начина спровођења самопроцене интерне контроле, што је и био мотив да
Комора здравствених установа, припремом овог Водича, помогне унапређењу овог
процеса.
1.1. На претходном Саветовању одржаном на Златибору, у периоду од 19. – 21.
јуна 2013. године, постављена су следећа питања: „Уколико у здравственој установи
није уведен систем ФУК-а на начин како је прописано Правилником о заједничким
критеријумима и стандардима ... (није основана радна група, није именован
руководилац за ФУК, не пос-тоје писане процедуре...) да ли то значи да у установи не
постоји никакав систем ФУК-а?
Да ли је постојање Правилника о систематизацији радних места, Правилника о
рачуноводству, планова рада, годишњих рачуна и.сл. показатељ да је систем ФУК-а,
ипак, на неки начин успостављен?
Да ли постоје казнене одредбе за (не)успостављање ФУК-а и за недостављање
упитника ЦЈХ?
Одговори на ова питања, објављени су у Билтену број 5/2013, па упућујемо
читаоце да се са њима детаљније упознају, у циљу једнообразне примене читавог овог
концепта у свим здравственим установама у Републици Србији. Укратко, да се
подсетимо, одговор гласи да: „Уколико у здравственој установи није основана радна
група, није именован руководилац за финансијско управљање и контролу и не постоје
писане процедуре, то значи да није уведен систем финансијског управљања и контроле
на начин како је прописано Правилником о заједничким критеријумима и стандардима
за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и
контроле у јавном сектору ("Сл. гласник РС", бр. 99/2011).
Постојање Правилника о систематизацији, Правилника о рачуноводству,
планова рада, годишњих рачуна и слично, није показатељ да је систем финансијског
управљања и контроле на неки начин успостављен, већ да је постојећи систем контрола
успостављен превасходно ради обезбеђења законитости пословања.
Не постоје казнене одредбе за (не)успостављање система финансијског
управљања и кон-троле и за недостављање Годишњег извештаја о систему
финансијског управљања и контроле ЦЈХ.
2. КОЈИ СУ ДЕЛОВИ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О СИСТЕМУ
ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ?

Образац Годишњег извештаја о систему финансијског управљања и контроле
састављен је из два дела:
- ОПШТИ ДЕО и
- УПИТНИК ЗА САМО-ОЦЕЊИВАЊЕ ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ
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2.1. У Општем делу треба навести опште податке о кориснику јавних средстава,
као што су:
- име и презиме Руководиоца корисника јавних средстава – здравствене
установе;
- име и презиме Руководиоца корисника јавних средстава – здравствене
установе посебно задуженог за увођење и развој система финансијског управљања и
контроле, ако је такав именован. У случају да није посебно одређен руководилац, чије
би једно од задужења било и увођење и развој система финансијског управљања и
контроле, није потребно попуњавати овај податак. У том случају подразумева се да
руководилац здравствене установе сам сноси пуну одговорност за увођење и развој
система финансијског управљања и контроле, јер ником другом није пренео такво
овлашћење.
- број телефона и електронску адресу лица које припрема извештај и
- укупан износ планираних расхода и издатака за извештајни период у
динарима.
У горњем левом углу потребно је унети заглавље здравствене установе, како не би
било забуне приликом обраде извештаја о томе на кога се односи.
ОПШТИ ДЕО такође садржи и групу питања која се односи на индикаторе за
организа-ционо успостављање система финансијског управљања и контроле, као што
су:
- Да ли је именован руководилац задужен за финансијско управљање и
контроле?
Ако је одговор ДА, навести датум и број одлуке/решења, име руководиоца и његову
функцију. Ако је у здравственој установи систематизовано радно место помоћника за
немедицинске послове, може се очекивати да на ово лице, поред осталих овлашћења,
руководилац здравствене установе пренесе и задужења за увођење и развој система
финансијског управљања и контроле.
Да ли је основана радна група која ће се бавити питањима везаним за увођење и
развој система финансијског управљања и контроле?
Ако је одговор ДА, навести датум и назив акта и састав радне групе. Концепт
финансијског управљања и контроле подразумева подељену одговорност
руководилаца свих нивоа, као и свих запослених, што значи да је за увођење и развој
овог система потребно образовати посебну радну групу, са јасним овлашћењима и
одговорностима.
Да ли сте донели акциони план за успостављање система за финансијско
управљање и контроле? У циљу праћења активности на увођењу и развоју овог
система, користан алат је акциони план, који ближе одређује активности, рокове и
задужена лица.
Да ли за успостављање система за финансијско управљање и контроле
користите Приручник за финансијско управљање и контролу, који је урађен у оквиру
пројекта ''ПИФЦ и ИА - фаза 2. – Министарство финансија''? Сви полазници обуке за
финансијско управљање и контролу (до сада је скоро 1000 запослених у јавном сектору
прошло ове обуке) добили су електронску верзију овог приручника, који је усвојен као
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методолошко упутство за брже и лакше увођење и развој поменутог система. Сви
заинтересовани такође могу добити ово упутство од ЦЈХ.
Да ли је сачињена мапа пословних процеса у вашој организацији? Мапа
пословних процеса је образац који садржи назив процеса, његове циљеве и активности,
ризике који утичу на остварење циљева и интерне контроле осмишљене за свођење
ризика на прихватљив ниво.
Наведите подзаконске и интерне акте којима су регулисани пословни процеси
специфични за вашу организацију. Овај захтев се односи само на пословне процесе у
здравственој установи и прописани начин њихоовог обављања, специфичан за сваку
установу, њену величину и начин организовања.
Наведите најзначајније пословне процесе који нису прописани у писаном
облику. Односи се на пословне процесе који нису прописани на задовољавајући начин
и планирано је унифицирање њиховог обављања доношењем писаних процедура.
Да ли су интерне контроле у пословним процесима успостављене узимајући у обзир
најзна-чајније ризике? У јавном сектору Републике Србије преовлађују интерне
контроле усмерене на усклађеност пословања са законским и подзаконским
прописима, са ретким изузецима који су спровели управљање ризицима и осмислили
интерне контроле за свођење ризика на прихватљив ниво.
3. УПИТНИК ЗА САМООЦЕЊИВАЊЕ ИНТЕРНИХ КОНТРОЛА

Здравствене установе могу да буду велике организације, са великим бројем
запослених, вишеструким процесима, различитим производима и услугама и бројним
корисницима/купцима здравствених услуга.
Да би били успешне, здравствене
установе морају да управљају својим пословима на ефективан (делотворан) начин.
Иако постоји много различитих стилова ефективног управљања, сви имају једну
заједничку карактеристику, а то је пажња која се посвећује интерној контроли и
управљању ризицима.
Током последњих година, руководиоци, рачунополагачи и закондавци све више
пажње посвећују интерној контроли. Корпоративно управљање и захтеви
корпоративног управљања, према којима у здравственој установи треба да постоје
добри процеси интерне контроле, навели су организације да оквир контроле за који су
одговорни посматрају шире. Резултат тога је обезбеђивање опште оцене контролних
активности здравствене установе са циљем да се пружи уверавање о ефективности
система интерне контроле.
Успостављен је низ оквира који су прилагођавани индивидуалним обележјима
организација. Један од оквира који је највише заступљен и који је показао своју
ефективност јесте КОСО (COSO) оквир.
Шта је КОСО оквир?
1992. године Комитет спонзорских организација (COSO) Националне комисије за
финансијско извештавање о криминалним радњама (проневерама) (познатија као
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Тредвејска комисија) објавио је документ под називом Интерна контрола –
интегрисани оквир.
Овај документ је интерну контролу дефинисао као „процес који спроводе управни
одбор, руководство и остали запослени, осмишљен тако да пружи разумно уверавање у
остваривање циљева“ у смислу четири категорије:


Ефективност и ефикасност операција (пословања)



Поузданост финансијског извештавања,



Поштовање важећих закона и прописа и



Заштита имовине

Кључни концепти овог оквира су:
Интерна контрола је процес. Представља средство за остваривање одређеног
циља, а не циљ сам за себе.
Интерну контролу спроводе људи. Она не представља само приручнике везане
за одређене политике и обрасце, већ запослене на свим нивоима здравствене
установе.
Од интерне контроле може се очекивати да пружи уверавање у разумној мери, а
не апсолутно уверавање (потврду) руководству и управном одбору здравствене
установе.
Интерна контрола је усмерена на остваривање циљева у једној или више
одвојених категорија које се ипак преклапају.
Без обзира што је КОСО оквир припремљен за приватни сектор, ови концепти
прихваћени су као једнако применљиви на јавни сектор.
Делокруг оквира Интерну контролу чини пет међусобно повезаних компоненти. Ове
компоненте изведене су из начина на који руководство води послове, и интегрисане су
у управљачке процесе. Иако се ове компоненте односе на све организације,
организације мале и средње величине их могу спроводити другачиjе него велике
организације. Иако контроле у малој здравственој установи могу бити мање формалне
и мање структурисане, она ипак може имати ефективну интерну контролу.
Пет кључних компоненти КОСО оквира су:
Контролно окружење
Процена ризика
Контролне активности
Информације и комуникација, као и
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Надзор (праћење) контрола.
Ових пет међусобно повезаних компоненти интерне контроле су ближе
одређени питањима у Упитнику за самооцењивање интерне контроле.
3.1. КОНТРОЛНО ОКРУЖЕЊЕ:
Контролно окружење представља основу система интерне контроле.
Подразумева „културу“ и својствено је сваком кориснику јавних средстава; дефинише
целокупан однос запослених према утврђивању и остваривању циљева, управљању
ризицима и интерним контролама, као и интерној ревизији. На контролно окружење
утичу пре свега етичке вредности, лични и професионални интегритет свих
запослених, писана правила и пракса везана за људске ресурсе, филозофија и начин
рада, организациона структура (начин на који руководиоци додељују одговорности и
овлашћења, као и утврђивање линија извештавања), став руководилаца и запослених
према надзору.
Контролно окружење је веома важна компонента културе организације, која утиче на
свест запослених о контроли. Представља основу за све друге компоненте интерне
контроле, обезбеђујући дисциплину и структуру.
Контролно окружење представља став према интерној контроли и свест о контроли,
коју утврђују и одржавају руководство и запослени у организацији. Представља
производ управљања руководства, односно, филозофију, стил и став подршке, као и
стручност, етичке вредности, интегритет и морал запослених у организацији.
Контролно окружење утиче на одлуке и активности организације и пружа основу за
цео систем интерне контроле. Уколико ова основа није снажна, уколико контролно
окружење није позитивно, општи систем интерне контроле неће бити ефективан у
довољној мери.
а) Да ли постоји процедура која обезбеђује да су сви запослени упознати са кодексом
понашања?
Одговор ДА је могућ уколико постоји интерни акт или друга писана смерница
руководства која прописује обавезу да сваки запослени потпише пријем кодекса.
Организација може увести кодекс за запослене на различите начине (нпр.
организовање обавезних семинара).
Чланом 147. Закона о здравственој заштити предвиђен је:
„Етички одбор као стручно тело које прати пружање и спровођење здравствене
заштите на начелима професионалне етике.
Директор здравствене установе именује етички одбор на предлог стручног савета.
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Чланови етичког одбора именују се из реда запослених здравствених радника у
здравственој установи и грађана са завршеним правним факултетом који живе или раде
на територији за коју је здравствена установа основана.“
У сектору здравствене заштите Републике Србије постоје следећи етички кодекси:
- Скупштина Коморе медицинских сестара и здравствених техничара
Србије донела је 29.06.2007. године Етички кодекс;
- Скупштина Лекарске коморе Србије донела је 28.09.2006. године
Кодекс професионалне етике, који уређује однос чланова Коморе према пацијентима,
као и међусобне односе чланова Коморе;
б) Да ли су сви запослени обавезни да поступају у складу са кодексом понашања,
односно кодексом организације?
Само увођење кодекса није довољно јер запослени треба да се потписом обавежу да ће
поступати у складу са кодексом, или на други погодан начин: рецимо слањем и-мејла
за запослене и потписивањем пријема од новозапослених. Етички одбор Коморе стара
се о спровођењу Етичког кодекса у складу са Законом и Статутом Коморе.
Члан 148. Закона о здравственој заштити прописује следеће „Задатке етичког одбора
здравствене установе, који:
1) прати и анализира примену начела професионалне етике у обављањуздравствене
делатности;
2) даје сагласност за спровођење научних истраживања, медицинскихогледа, као и
клиничких испитивања лекова и медицинских средстава у здравственој установи,
односно да прати њихово спровођење;
3) доноси одлуку и разматра стручна питања у вези са узимањем делова људског тела у
медицинске и научно-наставне сврхе, у складу са законом;
4) доноси одлуку и разматра стручна питања у вези са применом мера за лечење
неплодности поступцима биомедицински потпомогнутим оплођењем, у складу са
законом;
5) прати и анализира етичност односа између здравстве-них радника и пацијената,
посебно у области давања сагласности пацијента за предложену медицинску меру;
6) прати, анализира и даје мишљења о примени начела професионалне етике у
превенцији, дијагностици, лечењу, рехабилитацији, истраживању, као и о увођењу
нових здравствених технологија;
7) доприноси стварању навика за поштовање и примену начела професионалне етике у
обављању здравствене делатности;
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8) врши сталну саветодавну функцију по свим питањима у обављању здравствене
заштите;
9) разматра и друга етичка питања у обављању делатности здравствене заштите.“
У одговору на ово питање треба навести активности етичког одбора здравствене
установе у претходном извештајном периоду.
в) Да ли сте усвојили кадровску политику (стратегију)?
Треба навести да ли је донет стратешки кадровски план који обухвата извештајни
период и наведите одговарајућу документацију која потврђује ваше тврдње.
Правилник о условима, критеријумима и мерилима за закључивање уговора са
даваоцима здравствених услуга и за утврђивање накнаде за њихов рад за 2013. год. у
члану 8. предвиђа:
„Здравствена установа је одговорна за спровођење кадровског плана, који доноси
министар надлежан за послове здравља у делу који се односи на планирани кадар, који
се финансира из средстава обавезног здравственог осигурања.
Републички фонд, односно филијала са здравственом установом уговара број и
структуру радника, а највише до планираног кадра.“
Да ли је Министарство здравља је донело Кадровски план за вашу Здравствену
установу за 2013.?
г) Да ли постоје критеријуми за утврђивање ефикасности кадровске политике?
Треба утврдити критеријуме за мерење циљева наведених у кадровским политикама,
помоћу којих ће се проценити ефикасност (ефикасност је степен остваривања циљева).
Треба навести одговарајућу документацију која потврђује ваше тврдње у коментарима.
д) Да ли се кадровска политика прати?
Уколико се прати наведите на који начин то чини здравствена установа. Да ли о
спровођењу кадровског плана извештавате Републички фонд и Министарство здравља?
ђ) Да ли су утврђени нивои потребног знања и вештина за свако радно место?
Да ли је донет акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места са
описом послова, бројем извршилаца са организационом шемом, условима у погледу
стручне спреме, потребних вештина и радног стажа, руководиоцима са посебним
овлашћењима, распоредом послова, планирања рада и друга питања у вези са
организацијом рада, на начин предвиђен Правилником о условима и начину
унутрашње организације здравствених установа.
е) Да ли обављате анализу потреба за обуком на годишњем нивоу за свако радно
место?
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Да ли упоређујете знања и вештине којима располажу извршиоци са потребним знањем
и вештинама прописаним систематизацијом и на основу резултата утврђујете потребе
за обуком?
ж) Да ли обављате анализу потреба за обукама из финансијског управљања и
контроле?
Да ли анализирате потребе запослених, који се баве увођењем и развојем система
финансијског управљања и контроле, за обукама из области финансијског управљања и
контроле? Одређени број запослених из здравствених установа је већ похаћао ове
обуке и активно је укључен у процес увођења и развоја система финансијског
управљања и контроле.
з) Да ли су руководиоци уверени да су процеси управљања ризицима, интерне контроле
и интерне ревизије корисни, тј. да ли значајно доприносе остваривању циљева?
Одговор на ово питање је субјективан – потенцијални одговори не морају бити
конзистентни: прве три могућности (колоне) са одговорима ДА (различит степен
уверености), друге две колоне НЕ, значе да руководилац није уверен у корист ових
процеса (2 могућа нивоа негативних одговора).
Увереност руководиоца здравствене установе заснива се на редовним и годишњим
извештајима о финансијском управљању и контроли, који садрже тврдње у погледу
следећих тема:
• изјава у којој се прихвата одговорност за успостављање и одржавање адекватне
интерне финансијске контроле,
• изјава у којој се идентификује оквир интерне контроле који сте користили у
спровођењу оцене ефективности интерне контроле (у већини случајева то је КОСО
оквир),
• оцена ефективности,
• обелодањивање свих материјалних слабости у интерној контроли финансијског
управљања у здравственој установи,
• изјава да су интерни ревизори припремили извештај о процени интерне контроле
финансијског управљања.
Закон о буџетском систему прописује Одговорност функционера, односно руководиоца
директног, односно индиректног корисника буџетских средстава у члану 71. став 2. на
следећи начин: «Функционер, односно руководилац директног, односно индиректног
корисника буџетских средстава одговоран је за закониту, наменску, економичну и
ефикасну употребу буџетских апропријација.»
и) Да ли су средства, укључујући и интелектуалну својину, заштићена од неовлашћеног
приступа и коришћења?
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У одговору на ово питање потребно је узети у обзир све прописе, које примењује
здравствена установа у циљу заштите своје имовине, као што су, на пример:
Закон о јавној својини, ("Сл гл РС", бр. 72/2011) као Предмет јавне својине прописује у
члану 3. :
»У јавној својини су природна богатства, добра од општег интереса и добра у општој
употреби, за која је законом утврђено да су у јавној својини, ствари које користе органи
и организације Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне
самоуправе, установе, јавне агенције и друге организације чији је оснивач Република
Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и друге ствари које су, у
складу са законом, у јавној својини.»
Да ли располагање непокретностима, на којима има право коришћења, вршите у складу
са прописима који уређују ову област, односно да ли прибављате сагласност
Републичке дирекције за имовину Републике Србије?
- Уредба о евиденцији и попису непокретности и других средстава у државној својини
("Сл гл РС", бр. 27/96)
- Закон о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите права
интелектуалне својине – ("Сл гл РС", бр. 46/2006, 104/2009) (Чланом 6. као Надлежни
органи предвиђено је - 6 министарстава и РРА; овлашћења надлежних органа за
надзор прописана су – чл.7. – 13.)
‘Уредба о обезбеђивању и заштити информационих система државних
органа ("Сл гл СРС", бр. 41/90) прописује организационе и техничке мере заштите.
- Закон о заштити од пожара ( Сл гл РС", бр. 111/2009).
ј) Да ли у организацији постоји обавеза редовног извештавања о управљању ризицима,
интерној контроли и интерној ревизији?
Редовно извештавање у писаној форми може да укључи упитник за само-оцењивање и
извештаје интерне ревизије. Обавеза редовног извештавања мора бити дефинисана у
писаној форми. Ова обавеза је прописана за здравствене установе, као и за све друге
кориснике јавних средстава Републике Србије, Правилником
о заједничким
критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о
систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору, који у члану 13.
одређује да «Руководилац корисника јавних средстава извештава министра финансија
о адекватности и функционисању успостављеног система финансијског управљања и
контроле до 31. марта текуће године за претходну годину подношењем одговора на
упитник који припрема Централна јединица за хармонизацију».
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3.2. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА:
Организација мора дефинисати јасне пословне циљеве који се могу мерити,
идентификовати све ризике који могу угрозити остваривање тих циљева и утврдити
адекватне мере за управљање ризицима.
3.2.1. Циљеви:
Организација мора имати јасно дефинисане циљеве који су међусобно повезани и
компатибилни са општом пословном стратегијом организације и њеним буџетом.
Циљеви морају бити мерљиви, а руководиоци одговорни за представљање тих циљева
свим запосленим.
а) Да ли организација има дефинисане пословне циљеве у писаној форми?
Здравствена установаа мора дефинисати јасне пословне циљеве који се могу мерити,
идентификовати све ризике који могу угрозити остварење тих циљева и утврдити
адекватне мере за управљање ризицима.
Организација мора имати јасно дефинисане циљеве који су међусобно повезани и
компатибилни са општом пословном стратегијом организације и њеним буџетом.
Циљеви морају бити мерљиви а руководиоци одговорни за представљање тих циљева
свим запосленим.
Документа која садрже циљеве могу бити: план рада здравствене установе усаглашен
са Планом здравствене заштите, финансијски планови, планови набавки.
б) Да ли утврђујете циљеве који су конкретни, мерљиви, оствариви, реални и
временски ограничени?
Утврђивање циљева представља смернице за оно што организација треба да оствари и
обезбеђује да сви учесници јасно знају шта се од њих очекује. Најбољи резултати се
постижу ако су циљеви: конкретни – када наводе оно што треба да се оствари,
мерљиви – омогућују мерење остварених резултата, остварљиви – када су утврђени
циљеви остварљиви, реални – када је реално остварити циљеве са ресурсима са којима
располажете, временски ограничени – у ком року желите да остварите утврђене
циљеве.
Правилник о условима, критеријумима и мерилима за закључивање уговора са
даваоцима здравствених услуга и за утврђивање накнаде за њихов рад у члану 72.
предвиђа : „Давалац здравствених услуга обавезан је да филијали достави фактуру у
форми коју је утврдио Републички фонд, за пружене здравствене услуге, на начин и по
динамици утврђене уговором.“
Члан 73. истог правилника предвиђа обваезу даваоца здравствених услуга „да
филијали достави фактуру за пружене здравствене услуге, појединачно за свако
осигурано лице код којег је наступила болест, повреда или смрт, који су проузроковани
коришћењем моторног возила, у тучи, неспровођењем мера безбедности и заштите
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здравља на раду (повреда на раду или професионална болест) и другим случајевима
који су предвиђени Законом као основ за покретања поступка за накнаду штете
Републичком фонду.“
Европски здравствени потрошачки индекс (EHCI), који је постао стандард мерења
нивоа европске здравствене заштите, је представљен у Европском парламенту у
Бриселу у мају 2012. године од стране независне експертске организације Health
Consumer Powerhouse (Шведска), оцењује 34 национална европска система здравствене
заштите помоћу 42 индикатора, који покривају пет подручја од кључне важности за
кориснике здравствених услуга:
1. Права пацијената и информације.
2. Приступачност (време чекања на лечење).
3. Резултати.
4. Превенција/опсег и домет пружених услуга.
5. Фармацеутска средства.
Од 34 државе, Србија је на последњем, 34. месту са укупно 451 бодом.
Утврђивање конкретних, мерљивих, остваривих, реалних и временски ограничених
циљева у свакој здравственој установи може подићи ниво здравствене заштите у
Србији и побољшати пласман и углед Србије у оцењивању нивоа европске здравствене
заштите.
У том циљу је потребна стална брига за унапређење квалитета рада, утврђивање
прецизних индикатора квалитета здравствене заштите, развој националних водича
добре клиничке праксе, увођење дијагностички сродних група за оцењивање рада, као
и препознатљиво настојање за стручним усавршавањем свих запослених у сектору
здравствене заштите Србије.
в) Да ли су
организације?

запослени упознати са дугорочним и краткорочним циљевима

Наведите у коментарима одговарајућа документа која потврђују ваше наводе
(записнике, годишње дискусије са запосленима, интерна гласила, интранет итд.).
г) Да ли су приходи и расходи пројектовани и планирани у складу са циљевима
организације?
Да ли су за спровођење утврђених циљева, који проистичу из стратегија, акционих
планова, закона и подзаконских аката, одређена потребна средства?
Степен самооцењивања овог индикатора треба заснивата на параметрима прописаним
Правилником о условима, критеријумима и мерилима за закључивање уговора са
даваоцима здравствених услуга и за утврђивање накнаде за њихов рад, који у члану 3.
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предвиђа: «Износ планираних средстава за здравствену заштиту из обавезног
здравственог осигурања за 2013. год. утврђен је Финансијским планом Републичког
фонда за здравствено осигурање за 2013. год. (у даљем тексту: Финансијски план).
Распоред средстава из става 1. овог члана, у облику планиране накнаде за рад
даваоцима здравствених услуга, утврђује се предрачунима средстава за 2013. год.»
д) Да ли се редовно прати остваривање циљева?
Наведите у коментарима одговарајућа документа која потврђују ваше наводе: фактуре
за пружене здравствене услуге, усаглашавање са Републичким фондом за здравствено
осигурање, анализе наведених индикатора итд.
ђ) Да ли се анализирају узроци евентуалног одступања?
Наведите у коментарима одговарајућа документа која потврђују ваше наводе: разлози
оспоравања износа фактура, начин превазилажења утврђених пропуста.
3.2.2. Ризици везани за остваривање циљева:
Организације успостављају и прате систем дефинисања, процене и управљања
ризицима који се јављају током остваривања циљева.
е) Да ли су идентификовани ризици?
Ризици који утичу на остваривање циљева морају бити идентификовани.
Најједноставнији метод је коришћење Приручника за финансијско управљање и
контролу, који је урађен у оквиру пројекта ''ПИФЦ и ИА - фаза 2. – Министарство
финансија''.
ж) Да ли је извршена процена ризика?
Мора се проценити могућност реализовања свих ризика и њихове последице. На ово
питање такође можете одговорити применом Приручника за финансијско управљање и
контролу.
з) Да ли се доносе одлуке ради решавања идентификованих ризика?
Потребно је сачинити стратегију управљања ризиком и одредити лица одговорна за
предузимање мера за управљање ризиком. Након идентификовања и процене ризика,
руководство здравствене установе доноси потребне одлуке о начину решавања
идентификованих ризика.
Организације успостављају и прате систем дефинисања, процене и управљања
ризицима који се јављају током остваривања циљева;
Пример: Закон о безбедности и здрављу на раду ("Сл. гл. РС", бр. 101/2005) у члану
4.став 1. тачка: 13) Ризик јесте вероватноћа настанка повреде, обољења или оштећења
здравља запосленог услед опасности;
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14) Акт о процени ризика јесте акт који садржи опис процеса рада са проценом ризика
од повреда и/или оштећења здравља на радном месту у радној околини и мере за
отклањање или смањивање ризика у циљу побољшања безбедности и здравља на раду;
15) Процена ризика јесте систематско евидентирање и процењивање свих фактора у
процесу рада који могу узроковати настанак повреда на раду, обољења или оштећења
здравља и утврђивање могућности, односно начина спречавања, отклањања или
смањења ризика;
и) Да ли је ваша организација усвојила стратегију управљања ризицима?
Свака организација мора да припреми сопствену стратегију за управљање ризицима,
која ће утврдити оквир за идентификовање ризика, њихову процену, решавање,
извештавање и праћење. Сврха управљања ризицима је да пружи разумно уверавање да
ће организација остварити своје циљеве.
Правилник
о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање,
функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у
јавном сектору у члану 6. предвиђа да ради идентификовања, процене и контроле над
потенцијалним догађајима и ситуацијама које могу имати супротан ефекат на
остварење циљева корисника јавних средстава, са задатком да пружи разумно
уверавање да ће ти циљеви бити остварени, руководилац корисника јавних средстава
усваја стратегију управљања ризиком, која се ажурира сваке три године, као и у
случају када се контролно окружење значајније измени.
ј) Да ли сте сачинили регистар ризика за вашу организацију?
Регистар ризика је документ који пружа организацији кључне информације о ризицима
и лицима одговорним за управљање ризицима.
Сврха регистара ризика јесте да у једном документу, идеално би било на једној страни,
пруже кључне информације о скупини ризика у 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 том нивоу.
3.3. КОНТРОЛНЕ АКТИВНОСТИ:
Контролне активности су писана правила и принципи, процедуре и друге мере које су
успостављене ради остваривања циљева организације, сводећи ризике на прихватљив
ниво, или шире: писане политике и процедуре и њихова примена, успостављене да
пруже разумно увера- вање да су ризици за постизање циљева сведени на прихватљив
ниво дефинисан у процедурама за управљање ризиком. Oне се спроводе у целој
организацији, на свим нивоима и функцијама од стране свих запослених у складу са
утврђеним пословним процесом и описом посла.

14

а) Да ли су за пословне процесе припремљени детаљни описи, укључујући и ток
документације, кораке у доношењу одлука, рокове за завршетак посла и успостављени
контролни механизми?
Све основне процедуре организације морају да буду у форми интерног акта
(правилници, упутства, стандарди...) и доступне свим запосленима.
б) Да ли су детаљно прописане процедуре рада (наведите акт)?
Правилник о организацији и систематизацији радних места није довољан. За свако
радно место мора постојати посебна процедура (опис послова и дужности) која је
саставни део процеса, наведена у дијаграму у којем се виде и претходни и накнадни
процеси и документација.
Да ли је здравствена установа донела процедуре, односно прописала пословне процесе
ради успостављања система финансијског управљања и контроле у следећим
областима:
- систем управљања људским ресурсима у делу заснивања и престанка радног односа,
стручном усавршавању и образовању запослених и размени података са Сектором за
економско – финансијске послове;
- систем израде годишњег финансијског плана;
- систем планирања и спровођења јавних набавки;
- систем пописа и усклађивања стварног стања са књиговодственим стањем;
- систем финансијског извештавања;
- систем руковања имовином у делу пријема и евиденције новонабављених основних
средстава, поступка задуживања и раздуживања корисника основних средстава,
обавезе запослених при коришћењу покретне имовине и одговорних лица за руковање
имовином;
- систем протока рачуноводствених исправа;
- систем припреме и контроле документације за плаћање уговорених и других обавеза
и контроле извршених плаћања;
- систем коришћења службених возила;
- систем коришћења средстава за репрезентацију;
- систем припреме, издавања и праћења утрошка намирница за припремање оброка за
пацијенте;
- систем управљања залихама,
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на начин предвиђен
чланом 7. Правилника о заједничким критеријумима и
стандардима за успостављање и функционисање система финансијског управљања и
контроле у јавном сектору и чланом 142. став 4. Закона о здравственој заштити?
в) Да ли су процедуре рада доступне свим запосленим?
Упознавање свих запослених може се спровести тако да потписују пријем, или на
други погодан начин: рецимо слањем и-мејла за запослене и потписивањем пријема од
новозапослених. На пример: Да ли сте доставили нови Закон о забрани пушења у
службеним просторијама свим запосленима уз потпис? (шта се дешава када су
запослени на одмору, а електронска збирка прописа није ажурирана?)
г) Да ли постоје оперативна упутства за рад?
Документација треба да буде образложена тако да сваки нови запослени може да
обавља стандардне задатке без помоћи, односно посебних упутстава, за: радиолошку
опрему – сви РТГ апарати и УЗ апарати, лабораторијске апарате, апарате за анестезију
и реанимацију, респираторе, инкубаторе, лапараскопске и ендоскопске стубове са свим
појединачним јединицама?
д) Да ли ова упутства садрже описе интерних контрола?
Описи процедура и дијаграми морају укључити и преглед контролних тачака, описе
контролних процедура и контролоре. Процеси морају бити дефинисани према
одговарајућим критеријумима интерних контрола, као што су подела дужности,
двоструки потписи, накнадне контроле, евидентирање одступања, континуитет посла,
промене радних места уколико су ризична или успостављање додатних контрола.
ђ) Да ли је обезбеђено да исто лице не обавља две или више следећих дужности:
предлаже, одобрава, извршава и евидентира пословне промене (подела дужности)?
Уколико због недовољног броја запослених подела дужности није могућа, треба
обезбедити неке друге контроле, као нпр. двоструко потписивање, накнадна контрола
...
е) Да ли се радне процедуре и организационе шеме редовно ажурирају?
Мора да постоји процедура која обезбеђује њихово ажурирање и усаглашеност са
законима, прописима и њиховим изменама. Свим запосленима, на које се процедуре
односе, руководство здравствене установе мора доставити ажуриране процедуре.
Контроле које служе за свођење ризика на прихватљив ниво морају бити анализиране и
ажуриране најмање једном годишње.
Да ли су Правилник о унутрашњој организацији здравствене установе и Правилник о
систематизацији радних места усаглашени и ажурирани са важећим Статутом?
ж) Да ли је утврђена процедура приступа подацима и евиденцији (приступ само
овлашћеним лицима)?
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Запослени морају користити шифре за приступ компјутерским програмима и редовно
их мењати. Рад са документима мора бити у складу са прописима о чувању и
обезбеђивању утврђеног нивоа поверљивости.
з) Да ли су дефинисане процедуре за руководиоце који прате спровођење интерне
контроле (самопроцена)?
Контроле су ефикасне ако се спроводе конзистентно и континуирано. Организација
мора успоставити процедуре које су основа за добијање информација о активностима
интерне контроле. Нпр. Систем анкете – самопроцена свих организационих делова у
сврху припреме годишњег извештаја о систему финансијског управљања и контроле.
Организација која користи само-оцењивање треба да има званичне и документоване
процесе који руководиоцима, руководиоцима за финансијско управљање и контролу,
координаторима за финансијско управљање и контролу и радним групама омогућавају
учешће у само-оцењивању са циљем да се:





идентификују ризици и изложеност;
процене контроле које умањују те ризике;
припреми акциони план који ће водити умањивању ризика;
утврди вероватноћа остваривања низа циљева организације.

и) Да ли се примењују процедуре за руководиоце који прате спровођење интерне
контроле (самопроцена)?
Правилник
о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање,
функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном
сектору у члану 9. предвиђа: «Праћење и процена система обухвата увођење система за
надгледање финансијског управљања и контроле проценом адекватности и његовог
функционисања.Праћење и процена система се обавља текућим увидом,
самопроцењивањем и интерном ревизијом.»
Стално надгледање интерних контрола уграђено је у уобичајене, периодичне пословне
активности здравствене установе. Укључује опште управљачке и активности
надгледања, као и остале активности које запослени предузимају при обављању својих
дужности.
Активности сталног надгледања покривају сваку од компоненти интерних контрола и
укључују активности против незаконитих, неетичких, неекономичних, неефикасних и
неефективних система интерних контрола.
3.4. ИНФОРМАЦИЈЕ И КОМУНИКАЦИЈА:
Омогућавају прикупљање и размену информација потребних за управљање,
спровођење и надзор над послом. Организација мора имати утврђене процедуре и
безбедне опције за пренос информација и комуникацију у виду редовних и хитних
састанака, извештаја радних група, прикупљање и управљање подацима, информације
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запослених о неправилностима. Поред тога, треба обезбедити комуникацију
запослених са највишим нивоима, тако да запослени имају адекватне информације на
располагању и да могу лакше обављати своје задатке.
а) Да ли систем информација и комуникација омогућава праћење остваривања
утврђених циљева и спровођење ефикасног надзора над послом?
Степен самооцењивања овог индикатора треба заснивата на параметрима прописаним
Правилником о условима, критеријумима и мерилима за закључивање уговора са
даваоцима здравствених услуга и за утврђивање накнаде за њихов рад, који у члану 11.
предвиђа:
„Здравствена установа је у обавези да на својој интернет страници објављује
финансијски план, информатор о раду, завршни рачун и финансијске извештаје, у
складу са законом којим се уређује буџетски систем, као и основне податке о
организацији, руководству, изабраним лекарима, податке о медицинској и
дијагностичкој опреми, залихама лекова, медицинског и потрошног материјала.“
б) Да ли је обезбеђен ефикасан и ефективан систем интерне писане, електронске и
вербалне комуникације, који запосленима омогућава да добију информације неопходне
за обављање посла?
Ефикасна комуникација се мора шире испољавати, протицањем кроз организацију.
Сви запослени морају примити јасну поруку са врха од руководства да контролне
одговорности морају схватити озбиљно.
в) Да ли је успостављена процедура која омогућава запосленима да информишу
руководство о уоченим слабостима у контролама?
Значајне информације би требало идентификовати и о њима треба комуницирати са
запосленима у форми временског оквира који би им омогућио да на време изврше своје
интерне контроле и друге обавезе (обавити комуникацију на време, са одговарајућим
запосленима). Из тог разлога, систем интерних контрола као такав и све трансакције и
значајни догађаји морају се у потпуности документовати. Способност руководства да
доноси одговарајуће одлуке зависи од квалитета информација које имплицирају да
информације морају бити одговарајуће, доступне на време, текуће, тачне и доступне.
г) Да ли је успостављен процес евидентирања грешака или жалби, тако да оне могу да
се анализирају, утврде разлози и уклоне проблеми?
г.1. На пример Закон о државној управи у чл. 46. прописује: «Надзор над
радом састоји се од надзора над законитошћу рада и надзора над сврсисходношћу рада
органа државне управе и ималаца јавних овлашћења у вршењу поверених послова
државне управе. Надзором над законитошћу рада испитује се спровођење закона и
других општих аката, а надзором над сврсисходношћу рада делотворност и
економичност рада и сврховитост организације послова.
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г.2.-Правилник о контроли спровођења закључених уговора са даваоцима
здравствених услуга предвиђа контролу правилности извршавања закључених уговора
између Републичког фонда и давалаца здравствених услуга; - контролу законитог и
наменског коришћења финансијских средстава обавезног здравственог осигурања
пренетих даваоцима здравствених услуга за остваривање законом утврђених права
осигураних лица; - контролу личних података који се односе на здравствено стање
осигураних лица који се воде у медицинској документацији осигураног лица у складу
са законом.
г.3.-Правилник о начину и поступку заштите права осигураних лица
Републичког фонда за здравствено осигурање у члану 6. предвиђа да
«У заштити права осигураних лица из здравственог осигурања заштитник права
осигураних лица:
1) пружа информације осигураним лицима у вези са заштитом права осигураних лица
из здравственог осигурања;
2) пружа и обезбеђује пружање стручне и техничке помоћи осигураном лицу у вези са
остваривањем права из здравственог осигурања;
3) обавештава надлежну организациону јединицу Републичког фонда о
неправилностима у вези са извршавањем уговорних обавеза даваоца здравствених
услуга;
4) води податке о броју и врсти повреда права осигураних лица из здравственог
осигурања.
д) Да ли су у систем информација и комуникација уведене адекватне процедуре за
умножавање података ради чувања и процедуре за повраћај података у случају
губитка?
На основу члана 3. став 3. Уредбе о Програму рада, развоја и организацији
интегрисаног здравственог информационог система „е-Здравље” („Службени гласник
РС”, број 55/09), Министар здравља донео је Правилник о ближој садржини
технолошких и функционалних захтева за успостављање интегрисаног здравственог
информационог система.
- Уредба о обезбеђивању и заштити информационих система државних органа ("Сл гл
СРС", бр. 41/90) прописује: у чл. 9.- пројектовање; чл. 13.- оперативни рад-копије и
обнављање; чл. 16.- обнављање; чл. 19.-чување података.
ђ) Да ли су тестиране у пракси успостављене процедуре у систему информација и
комуникација за умножавање података ради чувања и процедуре за повраћај
података у случају губитка?
У одговору на ово питање треба навести случајеве поремећаја и губитка података и
начин њиховог накнадног повраћаја, у циљу нормализовања процеса рада.
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е) Да ли је запосленима омогућено да пријаве евентуалне неправилности и проблеме?
У одговору на ово питање треба навести постојећу праксу и начин решавања
пријављених неправилности и проблема, као и евентуално пријављене случајеве
министарству здравља за неправилности у jaвним нaбaвкама и кoд зaпoшљaвaњa у
здравственој установи.
3.5. ПРАЋЕЊЕ (НАДЗОР) И ПРОЦЕНА:
Процес управљања ризицима, односно систем финансијског управљања и контроле,
треба редовно пратити и оцењивати његову ефикасност и ефективност. На основу тога
у послу организације и њеном окружењу треба спроводити неопходне промене.
Основни задатак интерне ревизије јесте оцена функционисања система финансијског
управљања и контроле, извештавање о слабостима и давање препорука за унапређење.
Поред интерне ревизије, систем финансијског управљања и контроле може се пратити
и кроз процес само-оцењивања, подношење извештаја екстерним институцијама о
евентуалним неправилностима, као и кроз друге врсте размене информација.
а) Да ли је успостављена структура извештавања која омогућава објективност и
независност интерне ревизије?
Да ли интерна ревизија извештава директора или еквивалентног руководиоца
здравствене установе, ако је успостављена ИР? Доказ: извештај ИР
б) Да ли руководилац прихвата и спроводи усаглашене препоруке интерних ревизора?
Потребно је да руководство здравствене установе редовно реагује на препоруке
интерне ревизије мењајући систем финансијског управљања и контрола на
одговарајући начин. Доказ: извештај о поступању по препорукама
в) Да ли се прати извршење препорука које дају екстерни и интерни ревизори за
унапређење система финансијског управљања и контрола?
Наведите да ли постоји лице задужено за праћење извршења препорука екстерних и
интерних ревизора и за дефинисање мера које треба предузети. Треба одвојити
препоруке екстерних и интерних и тако вредновати (2,5 за интерне и 2,5 за екстерне,
ако се ради о обвезнику увођења ИР.) Да ли утврђујете рокове за спровођење датих
препорука, да ли поступате у тим роковима?
г) Да ли су извештаји интерне ревизије доступни запосленима у областима на које се
извештај односи?
Руководиоци нижих организационих делова и запослени који треба да спроводе
препоруке морају бити упознати са препорукама да би поступали по њима – доказ како
су упознати: писмено,...
д) Да ли постоје упутства која прописују радње које треба предузети и лица која
треба обавестити у случају недостатка контрола?

20

Наведите да ли је прописано кога треба обавестити у случају одсуства интерне
контроле, неадекватности, односно када се постојеће контроле не примењују. Наведите
у коментарима одговарајуће документе који потврђују вашу оцену. (веза са питањима
4.е) и 4.в). Овде се ради о свести о ризицима који могу настати због непримењивања
контроле, изазване привременим недостатком особља или других ресурса, на пример, и
плановима за превазилажење овог стања.
ђ) Да ли су утврђене процедуре које обезбеђују ажурирање упутстава из 5.д) и њихову
примену у пракси?
Ово питање односи се на ажурирање упутства која прописују радње које треба
предузети и лица која треба обавестити у случају недостатка контрола, из претходне
тачке 5.д).
У упитнику за само-оцењивање финансијског управљања и контроле сваки
одговор на постављено питање бодује се од 1 (за одговор НЕ), 2 (НЕ – иницијално се
уводе активности), 3 (ДА – у одређеним деловима посла), 4 (ДА – у већини послова) до
5 (за одговор ДА).
Саберите поене ваших одговора посебно за сваку компоненту и укупан збир
унесите у „Суму тотала“. Овако попуњен Годишњи извештај биће обрађен и укључен у
Консолидовани годишњи извештај о стању система финансијског управљања и
контроле у јавном сектору Републике Србије.
У рубрици „Коментари и сугестије“ можете унети своје коментаре о стању и
достигнутом степену развоја система финансијског управљања и контроле у вашој
здравственој установи, као и предлоге за његово унапређење.
На крају Годишњег извештаја обавезно попуните и адресу здравствене
установе, као један од општих података, у циљу идентификације – ближег одређивања
ваше здравствене установе.
Као и сваки други званични докуменат, у левом углу потписује руководилац
задужен за финансијско управљање и контролу, односно лице које је сачинило
Годишњи извештај, а са десне стране руководилац здравствене установе.
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Зоран Живојиновић, лиценцирани предавач за јавне набавке

ИНТЕРНИ АКТ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ
НАБАВКЕ УНУТАР НАРУЧИОЦА И ПРИПРЕМА ПЛАНА
НАБАВКИ

Јавне набавке у Републици Србији су уређене Законом о јавним
набавкама у јулу 2002. године, а додатно унапређене Законом из 2008. године.
Током десетогодишње примене уочени су извесни недостаци примењених
законских и подзаконских решења као и одређено одступање од директива
Европске уније (Директива 2004/18/ЕЗ о усклађивању поступака за доделу
јавних уговора о радовима, добрима и услугама, Директива 2004/17/ЕЗ којом се
усклађују поступци набавке субјеката који делују у области водопривреде,
енергетике, саобраћаја и поштанских услуга, Директива 2007/66/ЕЗ којом се
унапређује поступак ревизије у вези са доделом уговора о јавним набавкама и
Директива 2009/81/ЕЗ о усклађивању поступака набавке за одређене уговоре о
радовима, уговоре о набавци робе и уговоре о услугама у области одбране и
безбедности). Ради отклањања уочених слабости, усаглашавања са директивама
Европске уније и смањења корупције у јавном сектору Републике Србије,
Народна Скупштина је донела нови Закон о јавним набавкама који је ступио је
на снагу 06. јануара 2013. године, а примењује се од 01. априла 2013. године.
Објављен је у Службеном гласнику Републике Србије број: 124/12.
Систем јавних набавки у Републици Србији обухвата преко сто
седамдесет милијарди динара годишње и састоји се од 12.000 наручилаца и
80.000 понуђача који годишње закључе око 250.000 евидентираних уговора у
Управи за јавне набавке. Закон који уређује овако велику и сложену област јесте
системски закон који дотиче практично сваки део јавног сектора почев од месне
заједнице и основне школе на локалном нивоу, па до највећих министарстава,
фондова обавезног социјалног осигурања и јавних предузећа.
Претходни закони о јавним набавкама, као процедурални закони, су
прописивали све кораке од покретања поступка, оглашавања, припреме
конкурсне документације, вредновања, рангирања и избора најповољније
понуде, до закључењу уговора. Стриктним прописивањем наведених корака
тежило се ефикасности, економичности, ефективности и јавности поступка што
као основни ефекат има минимизирање нивоа корупције у систему јавних
набавки, што је у почетку примене закона дало битне ефекте. Међутим
временом је ниво кoрупције стагнирао и у извесној мери се и повећао, а као
разлог уочене су слабости у поступаку планирања набавки, који претходи
покретању поступка и поступку праћења, односно надзора над извршењем
закључених уговора.
Додатном професинализацијом послова јавних набавки увођењем
обавезе да наручиоци имају запослене службенике за јавне набавке довело је до
делимичног одвајања активности везаних за набавку од осталих запослених код
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наручиоца. Ова појава је довела до тога да у пракси све активности везане за
набавке обављају службеници за јавне набавке, док су остали запослени
најчешће пасивни и само формално учествују. Од стране крајњих корисника
набавке у оквиру наручиоца, у фази планирања достављају се предлози са
недовољним или лоше описаним техничким карактеристикама, без процењених
вредности, количина и рокова, делегирани чланови комисија за јавну набавку су
само формално присутни и најчешће само при отварању понуда, а такође не
учествују у праћењу реализације закључених уговора. Због такве праксе долази
до преоптерћења запослених задужених за послове набавке и повећања грешака
у раду, што доводи до припреме лоше или непотпуне конкурсне документације
и у крајњој инстанци до закључења уговора о набавци који не одговарају
стварним потребама наручиоца.
Најчешће у оквиру наручиоца нису одређени запослени и поступци за
праћење извршења уговора о набавци, што доводи до недостатака у
документацији која је основ за плаћање извршених уговорених обавеза. Такође,
у ситуацији када се уговор не извршава у складу са уговореним обавезама
изостаје реакција наручиоца односно не реализују се казнене одредбе из уговора
(реализација средстава финансијског обезбеђења, обрачун и наплата казнених
камата, рекламације и сл.).
Ради превазилажења наведених слабости, чланом 22. Закона о јавним
набавкама (,,Службени гласник Републике Србије'' број: 124/12), прописано је
да су наручиоци у обавези да донесу акт којим ће ближе уредити поступак јавне
набавке унутар наручиоца, а нарочито:
-

начин планирања набавки (критеријуме, правила и начин
одређивања предмета јавне набавке и процењене вредности, начин
испитивања и истраживања тржишта),

-

одговорност за планирање,

-

циљеве поступка јавне набавке,

-

начин извршавања обавеза из поступка,

-

начин обезбеђивања конкуренције,

-

спровођење и контролу јавних набавки,

-

начин праћења извршења уговора о јавној набавци.

Наручиоци чија је укупна вредност јавних набавки на годишњем нивоу
већа од милијарду динара дужан је да образује посебну службу која ће
спроводити контролу планирања, спровођења поступка и извршења јавних
набавки.
Ова служба контролише целисходност планирања конкретне јавне
набавке са становишта потреба и делатности наручиоца, критеријуме за
сачињавање техничке спецификације, начин испитивања тржишта, оправданост
критеријума за доделу уговора, извршење уговора, а посебно квалитет
испоручених добaра и пружених услуга, односно изведених радова, стање
залиха и начин коришћења добара и услуга. Служба предузима и друге радње и
мере у циљу утврђивања чињеничног стања у вези са појединим поступком
јавне набавке, односно уговором о јавној набавци.
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О спроведеној контроли служба подноси извештај са препорукама
руководиоцу наручиоца и органу који врши надзор над пословањем наручиоца.
Начин рада и организација службе ближе се уређује актом којим се
ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца.
Планирање набавке подразумева више радњи које наручилац предузима
у циљу припреме спровођења поступка набавке ради закључења и реализације
уговора и првенствено се односи на утврђивање потреба за набавком,
обезбеђење средстава усвајањем буџета или финансијског плана и доношење
плана набавки који садржи динамику спровођења набавки, врсту поступка,
процењену вредност и остале потребне елементе.
Утврђивање потреба за набавком се спроводи унапред одређеним прописаним системом комуникације између свих организационих делова
наручиоца, као што су службе које се баве основном делатношћу наручиоца,
финансијска, правна служба, служба комерцијале итд.
Поступак утврђивања потреба неопходно је јасно прописати, тако да се
обухвате сви организациони делови наручиоца, сви програми и активности.
Поступак почиње централизованим прикупљањем захтева за потребама
(добара, услуга или радова) од крајњих корисника набавке код наручиоца.
Захтеви за потребама најмање садрже опис предмета набавке усклађен са
општим речником набавке који Влада прописује уредбом, основне техничке
карактеристике, количине, процењене вредности, период и место испоруке,
податке о потребама у претходном периоду, тренутним потребама и стањем
залиха, анализом актуелног стања на тржишту, односно смернице за
истраживање тржишта, као и везу са годишњим и средњерочним плановима
рада крајњег корисника набавке.
По протеку рока за прикупљање захтева врши се селекција у односу на
усвојене планове и циљеве рада, стање залиха и већ преузете обавезе, односно
уговоре чије је извршење у току. Прихваћени захтеви за потребама се групишу и
рангирају у складу са унапред дефинисаним критеријумима и финансијским
оквиром и њихов ранг се усаглашава са крајњим корисницима набвке код
наручиоца. Усаглашени захтеви за потребама представљају основу за припрему
предлога финансијског плана наручиоца.
Веома је важно да наручилац реално и објективно утврди потребе са
становишта послова који су му дати у надлежност, али и са становишта
расположивих кадровских и техничких капацитета.
Након усвајања финансијског плана (програма пословања) од стране
надлежног органа (управни одбор, оснивач и сл.) неопходно је обавестити
крајње кориснике набавке о одобреним средствима и ако је непходно додатно
ускладити врсте и количине набавки. Овако усклађене потребе за набавком
представљају основ за припрему плана набавки који доноси наручилац у
прописаном року.
Садржина плана набавки је прописана чланом 51. Закона. План набавки
се састоји од плана јавних набавки и плана набавки на које се закон не
примењује.
Управа за јавне набавке је донела ПРАВИЛНИК о форми и садржини плана
набавки и извештаја о извршењу плана набавки.
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План набавки садржи следеће податке:
1) редни број (јавне) набавке – сваки предмет набавке води се под
посебном позицијом у плану набавки, за сваки поступак набавке;
2) предмет (јавне) набавке – кратак и јасан опис предмета набавке за
коју се спроводи поступак, а може се унети и ознака из општег
речника набавки;
3) износ планираних средстава за (јавну) набавку – износ средстава која
су буџетом, односно финансијским планом наручиоца предвиђена за
одређену набавку, без ПДВ-а;
4) податке о апропријацији у буџету, односно финансијском плану за
плаћање – навођење апропријације/а у буџету, односно позиције/а у
финансијском плану наручиоца, на којима су предвиђена средства за
конкретну набавку;
5) процењену вредност (јавне) набавке, на годишњем нивоу и укупно –
укупна процењена вредност набавке без ПДВ-а; у случају
вишегодишњег уговора, наводи се процена вредности за сваку
планску годину, без ПДВ-а; може се навести и процењена вредност
по партијама;
6) врсту поступка јавне набавке, односно одредбу Закона на основу које
се Закон не примењује на предмет јавне набавке – врста поступка из
Закона, односно члан, став и тачка Закона на основу које је конкретна
набавка изузета од примене закона;
7) о примени других поступака и процедура за набавке на које се не
примењује Закон – набавке које се спроводе у складу са процедурама
других међународних организација и институција;
8) оквирни датум покретања поступка – месец или прецизнији
временски период у коме се планира покретање поступка, односно
доношење одлуке о покретању поступка;
9) оквирни датум закључења уговора – месец или прецизнији временски
период у коме се планира закључење уговора;
10) оквирни датум извршења уговора – месец или прецизнији временски
период када се очекује извршење конкретне набавке; у случају када је
реч о сукцесивним испорукама, наводи се период у коме се очекује
извршење набавке;
11) податак о централизованој набавци – назнака да се набавка спроводи
преко тела за централизоване набавке или заједно са другим
наручиоцем;
12) разлог и оправданост појединачне набавке – навођење реалних
потреба наручиоца уз образложење, на основу којих је настала
наведена потреба наручиоца за конкретном набавком, одређеног
обима и карактеристика;
13) начин утврђивања процењене вредности – метод и начин на који је
наручилац истражио тржиште и дефинисао процењену вредност
конкретне набавке;
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14) друге податке и напомене који су од значаја за процес планирања
набавки.
Наручилац је дужан да до 31. јануара донесе план набавки за текућу
годину.
Првобитно планирана средства за одређену јавну набавку не могу се
повећати за више од 10 %, осим у случају елементарних непогода, хаварија или
ванредних догађаја чије наступање не зависи од воље наручиоца.
Наручилац може изменити план набавки у случају ребаланса буџета,
односно измена финансијског плана, али тако да све измене буду видљиве у
односу на основни план и да све измене буду образложене.
План набавке и Измене и допуне плана набавки у електронском облику
наручилац доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорској
институцији у року од десет дана од дана доношења.
Управа за јавне набавке је на својој интернет презентацији објавила и
модел плана набавки.
Ради успешне реализације набавке неопходно је прописати обавезно
учешће крајњег корисника набавке код наручиоца у праћењу извршења уговора,
односно начин потврђивања да су уговорене обавезе од стране добављача
извршене. Наведено подразумева да је прописана садржина интерних
докумената којим се потврђује да су уговорене обавезе од стране добављача
извршене, ко их попуњава и у којим се роковима достављају надлежним
службама у оквиру наручиоца на верификацију и плаћање. Такође је неопходно
прописати и садржину интерних документа који се користе у случају да су
уговорене обавезе од стране добављача делимично или потпуно неизвршене, ко
их попуњава, у којим се роковима достављају надлежним службама у оквиру
наручиоца, које су у обавези да реагују у складу са уговореним евентуалним
казненим одредбама или код надлежних органа (суд, инспекција и сл.).
Интерним актом обавезно прописати рокове, одговорне запослене за
сваку кључну активност, основне форме докумената који се користе, ко их
припрема и ко одобрава, ток докумената и начин архивирања.
Садржину овог интерног акта којим се уређује поступак јавне набавке
унутар наручиоца, ближе ће уредити Управа за јавне набавке којим ће и
прописати параметре за формирање, начин рада и поступање службе у оквиру
наручиоца која ће спроводити контролу планирања, спровођења поступка и
извршења јавних набавки.
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Драгош Ристић, дипл. економиста

ПРИПРЕМЕ И САСТАВЉАЊЕ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА
ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА 2013. ГОДИНУ
Корисници средстава Републичког фонда за здравствено осигурање - у даљем тексту:
здравствене установе, обавезне су да:
•
у складу са чл. 6. и 7. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", бр.
125/2003 и 12/2006 - у даљем тексту: Уредба) и у складу са чланом 4. Правилника 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), припремају и
састављају финансијске извештаје.
Припреме и састављање финансијских извештаја здравствене установе врше и у складу са
интерном регулативом утврђеном општим актом о рачуноводству и рачуноводственим
политикама - у даљем тексту: Интерни правилник о рачуноводству,
•
у складу са чланом 8. Уредбе, састављају тромесечно периодичне извештаје за приоде јануармарт, јануар-јун, јануар-септембар и јануар-децембар,
•
у складу са чланом 18. Уредбе да пре пописа имовине и обавеза и пре припреме финансијских
извештаја изврше:
усклађивање евиденција и стања главне књиге са дневником,
усклађивање помоћних књига и евиденција са главном књигом,
усклађивање стања имовине и обавеза у књиговодственој евиденцији са стварним стањем које
се утврђује пописом на крају буџетске године на дан 31. децембра текуће године, и
усаглашавање финансијских пласмана, потраживања и обавеза на дан састављања
финансијског извшетаја.
Здравствене установе врше усаглашавање стања потраживања и обавеза са Републичким
фондом за здравствено осигурање на основу испостављених фактура и дозначених средстава по
коначном обрачуну за 2013. годину.
Полазећи од наведених одредби Уредбе здравствене установе треба да благовремено приступе
обављању припремних послова и спровођења одговарајућих књижења у финансијском књиговодству
ради постизања потпуне усклађености са стварним стањем имовине и обавеза на дан 31. децембра
2013. године.

1. Припремни послови за састављање
годишњег финансијског извештаја
У припремне послове спадају сви они послови који претходе састављању годишњег
финансијског извештаја здравствених установа за 2013. годину.

1.1. Попис имовине и обавеза
Здравствене установе су у складу са чланом 18. Уредбе дужне да изврше попис имовине и
обавеза на крају буџетске године са стањем на дан 31. децембра 2013. године и да на основу тог стања
изврше усклађивање стања имовине и обавеза у књиговодственој евиденцији са стварним стањем
утврђеним пописом. Истовремено су у обавези да изврше усаглашавање финансијских пласмана,
потраживања и обавеза на дан састављања годишњег финансијског извештаја за 2013. годину.
Пошто Министар финансија, према датом овлашћењу у члану 18. Уредбе, није донео пропис о
начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним стањем, при вршењу
пописа имовине и обавеза примењује се Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања
књиговодственог стања са стварним стањем ("Службени гласник РС", број 106/2006) који је донет на
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основу Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006, 111/2009 и 99/2011 (др.
закон) - у даљем тексту: Правилник о попису).
Према овлашћењу из члана 16. ств 5. новог Закона о рачуноводству ("Службени гласник РС",
број 62/2013) Министар финансија треба да донесе нови Правилник о попису до 24. јануара 2014.
године.
Ближе уређивање вршења пописа имовине и обавеза здравствене установе треба да регулишу
интерним општим актом о рачуноводству и рачуноводственим политикама који доносе сходно
одредбама члана 16. став 9. Уредбе.
Сагласно члану 14. став 1. под 3) Уредбе, здравствене установе су дужне да у помоћној књизи
основних средстава обезбеде детаљне податке о свим основним средствима (некретнина и опреме) у
складу са Правилником 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).
Чланом 5. став 8. Уредбе је регулисано да се непокретности, опрема и остала основна средства
у државној својини у пословним књигама евидентирају према набавној вредности умањеној за исправку
вредности по основу амортизације.
Да би се вршио попис имовине и обавеза потребно је донети акта којима се формирају комисије
за попис, именују чланови комисије за попис, уређују поступци вршења пописа и утврђују рокови вршења
пописа.
Директор, односно надлежни орган доноси решење о образовању комисија за попис и именује
чланове комисије за попис и њихове заменике. Уз решење даје се и упутство за рад комисија за попис
којим се ближе уређују поступци рада комисија за попис.
По потреби формира се и централна комисија за попис.
Директор је одговоран за организацију и правилност вршења пописа, а члнови комисија за попис
одговорни су за тачност вршења пописа.
За председника и чланове комисија за попис, као и за њихове заменике не могу бити именована
лица која рукују, односно која су задужена са имовином која се пописује и њихови руководиоци, као ни
лица која воде аналитичку евиденцију имовине која се пописује.
Председници комисија за попис доносе планове рада комисија за попис којима се прецизира рад
чланова комисије за попис у погледу начина вршења пописа и рокова вршења пописа.
Правилником о попису је регулисано да се решење о образовању комисија за попис и
именовању чланова комисија за попис, као и планови рада доставе интерном ревизору и надзорном
одбору.

1.2. Предмети вршења пописа
Предмети вршења пописа обухватају имовину у сталним средствима (некретнине и опрема) и
имовину у залихама која је исказана у класи 000000 - Нефинансијска имовина и финансијске пласмане и
потраживања исказаних у Класи 100000 - Финансијска имовина.
Вршење пописа обавеза обухвата стања на контима Класе 200000 - Обавезе.
Приликом пописа потраживања од дужника и обавеза према добављачима непходно је
усаглашавање стања на обрасцу ИОС - Извод отворених ставки.
Пописом се обухвата и стање ванбилансне евиденције исказано на контима групе 351000 Ванбилансна актива и групе 352000 - Ванбилансна пасива.
Уколико се ради о туђој имовини која је евидентирана у ванбилансној евиденцији неопходно је
доставити власнику имовине пописну листу са стањем 31. децембра 2013. године.

1.3. Разматрање извештаја комисија за попис
Након извршеног пописа председници комисија за попис подносе директору и надлежном органу
извештаје комисије за попис о извршеном попису на основу којих надлежни орган, након разматрања,
доноси одлуку - решење о начину књижења мањкова, односно вишкова утврђених пописом.
Правилником о попису је регулисано да се извештај о попису мора доставити најдоцније 30 дана
пре дана састављања годишњег финансијског извештаја и да се у истом року донесе одлука о усвајању
извештаја о извршеном попису тј. да се до 29. јануара 2014. године доставе извештаји о извшеном
попису и најкасније до тог датума доносе одлука о усвајању извештаја о извршеном попису.
Правилником о попису је такође прописано да се разматрање извештаја о извршеном попису врши у
присуству председника комисије за попис и у присуству интерног ревизора и надзорног одбора.
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1.4. Књижење резултата пописа
На основу одлуке директора, односно надлежног органа у зависности да ли ће се за настале
мањкове задужити одговорно лице или ће настали мањак теретити здравствену установу спроводе се
одговарајућа књижења у финансијском књиговодству и у помоћним књигама (основних средстава,
материјала, робе и др.).
Приликом књижења мањкова треба имати у виду порески аспект обрачуна пореза на додату
вредност сагласно Закону о порезу на додату вредности ("Службени гласник РС", бр. 84/2004, 86/2004,
61/2005, 61/2007 и 93/2012) као и Уредбу о количини расхода (кало, растур, квар и лом) на који се не
плаћа порез на додату вредност ("Службени гласник РС", број 124/2004).
У случајевима када комисија за попис предлаже да се основна средства због дотрајалости
расходују, потребно је да се у одлуци о разматрању извештаја комисија за попис утврди начин отуђења
(јавно надметање, прикупљање писмених понуда или непосредна погодба).

1.5. Успостављање равнотеже
конта Класе 300000 са контима
Класе 000000, Класе 100000 и Класе 200000
Код здравствених установа правило је да се успостави равнотежа износа књижених на контима
Класе 300000 и контима Класе 000000, Класе 100000 и Класе 200000.
Ова равнотежа се у пракси у појединим случајевима постиже док се и даље догађа да таква
равнотежа још није успостављена.
Здравственим установама увек је препоручивано да, по могућству, што пре успоставе равнотежу
између конта Класе 300000 и Конта класе 000000, Класе 100000 и Класе 200000. Где су постојали
реални извори средстава, било је могуће успоставити равнотежу, док у недостатку реалних извора
средстава равнотежа није била могућа што захтева да се у наредном периоду стварањем реалних
извора средстава успостави равнотежа.
При изради годишњих финансијских извештаја за 2013. годину, неопходно је да се
приступи сагледавању усаглашености конта Класе 300000 и конта Класе 000000, Класе 100000 и
Класе 200000 што ће допринети реалном исказивању извора средстава у пасиви и имовине средстава у активи. Уколико се поменута равнотежа не успостави у том случају се мора детаљно
утврдити на којим контима равнотежа није успостављена и колики је њен утицај на реално
исказивање финансијског резултата.
Када говоримо о успостављању равнотеже између конта Класе 300000 и конта Класе 000000 и
Класе 100000 могуће је да су извори средстава у класи 300000 већи у односу на имовину - средства у
Класи 000000 и Класи 100000, што се сматра повољним или да су извори средстава у Класи 300000 у
односу на Класу 000000 и Класу 100000 мањи што се сматра неповољним јер треба обезбедити додатна
средства за постизање равнотеже.
Да би ближе сагледали повезаност конта Класе 300000 са контима Класе 000000, Класе 100000
и Класе 200000 дајемо преглед који корисно може послужити за проверу успостављања равнотеже.
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Упоредни преглед за успостављање
равнотеже Класе 000000 - Нефинансијска имовина,
Класе 100000 - Финансијска имовина и Класе 200000 - Обавезе
са контима Класе 300000 - Извори капитала, утврђивање
резултата пословања и ванбилансна евиденција
Нефинансијска имовина у сталним средствима
Средства
Синтетички конто 011100 - Зграде и грађевински објекти умањен
за исправке вредности исказане на субаналитичким контима:
Конто 011119 Исправка вредности стамбених зграда и
станова
Конто 011129 Исправка вредности пословних зграда
Конто 011139 Исправка вредности пословног простора и
других објеката
Конто 011149 Исправка вредности саобраћајних објеката
Конто 011159 Исправка вредности водоводне инфраструктуре
Конто 011199 Исправка вредности осталих објеката

Извори средстава
Конто 311111 - Зграде и грађевински објекти
Конто 331111 - Добити које су резултат промене вредности
стамбених зграда и станова
Конто 331121 - Добити које су резултат промене вредности
пословних зграда и других објеката
Конто 341111 - Друге промене у обиму стамбених зграда и
станова
Конто 341121 - Друге промене у обиму пословних зграда и других
објеката

Синтетички конто 011200 - Опрема умањен за исправке
вредности исказане на субаналитичким контима:
Конто 011219 Исправка вредности саобраћајне опреме
Конто 011229 Исправка вредности административне
опреме
Конто 011239 Исправка вредности пољопривредне опреме
Конто 011249 Исправка вредности опреме за заштиту
животне околине
Конто 011259 Исправка вредности медицинске и
лабораторијске опреме
Конто 011269 Исправка вредности опреме за образовање,
науку, културу и спорт
Конто 011279 Исправка вредности опреме за војску
Конто 011289 Исправка вредности опреме за јавну
безбедност
Конто 011299 Исправка вредности опреме за производњу,
моторне, непокретне и немоторне опреме
Синтетички конто 011300 - Остале некретнине и опрема умањен
за исправку вредности исказану на субаналитичком конту:
Конто 011319 Исправка вредности - остале некретнине и
опрема

Синтетички конто 012100 - Култивисана имовина, умањен за
исправку вредности исказану на субаналитичком конту:
Конто 012119 Исправка вредности култивисане
имовине

Конто 311112 - Опрема
Конто 331131 - Добити које су резултат
промене вредности опреме
Конто 341131 - Друге промене у обиму опреме

Конто 311113 - Остале некретнине и опрема
Субаналитичка конта у оквиру синтетичког конта
331100 - Добити које су резултат промене вредности
Субаналитичка конта у оквиру синтетичког конта
341100 - Друге промене у обиму
Конто 311121 - Култивисана имовина
Конто 331141 - Добити који су резултат промене вредности
култивисане имовине
Конто 341141 - Друге промене у обиму култивисане
имовине

Синтетички конто 013100 - Драгоцености, умањен за исправку
вредности исказану на субаналитичком конту:
Конто 013119 - Исправка вредности драгоцености
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Конто 311131 -

Драгоцености

Конто 331151 -

Добити које су резултат промене вредности
драгоцености

Конто 341151 -

Друге промене у обиму драгоцености

Средства
Синтетички конто - 014100 - Земљиште, умањен за исправку
вредности исказану на субаналитичком конту:
Конто 014119 - Исправка вредности земљишта
Синтетички конто - 014200 - Подземна блага, умањен за
исправку вредности исказану на субаналитичком конту:

Извори средстава

Конто 311141 - Природна богатства
Конто 331161 - Добити које су резултат промене вредности
природне имовине

Конто 014219 - Исправка вредности подземног блага
Синтетички конто - 014300 - Шуме и воде, умањен за исправку
вредности исказану на субаналитичком конту:
Конто 014329 -Исправка вредности вода

Синтетички конто 015100 - Нефинансијска имовина у припреми
Конто 016181 -Нематеријална имовина у припреми
Синтетички конто 015200 - Аванси за нефинансијску имовину
Kонто 016191 -Аванси за нематеријалну имовину

Конто 341161 - Друге промене у обиму природних богатстава

Конто 311151 -Нефинансијкса имовина у припреми
Конто 291212 -Аванси за нематеријална улагања и основна
средства

Синтетички конто 016100 - Нематеријална имовина, осим
субаналитичких конта:
Конто 016181 - Нематеријална имовина у припреми, и
Конто 016191 - Аванси за нематеријалну имовину умањен за
исправке вредности исказане на контима:

Конто 311161 - Нематеријална имовина

Конто 016119 - Исправка вредности за нематеријална улагања у
компјутерски софтвер
Конто 331171 - Добити које су резултат промене вредности
нематеријалних основних средстава
Конто 016129 - Исправка вредности за нематеријална улагања у
књижевна и уметничка дела
Конто 016139 - Исправка вредности за нематеријална улагања у Конто 341171 - Друге промене у обиму нематеријалних основних
патенте
средстава
Конто 016149 - Исправка вредности за нематеријална улагања у
гоодwилл
Конто 016159 - Исправка вредности за нематеријална улагања у
основна средства
Конто 016169 - Исправка вредности за нематеријална улагања у
остала нематеријална основна средства
Конто 016179 - Исправка вредности за нематеријална улагања у
осталу нематеријалну имовину
Непоменута конта у категорији 010000 - Нефинансијска имовина Конто 311911 -Остали сопствени извори
у сталним средствима

Нефинансијска имовина у залихама
Средства
Синтетички конто 021100 - Робне резерве, умањен за исправку
вредности исказану на субаналитичком конту:
Конто 021119 - Исправка вредности робних резерви

Извори средстава
Конто 311211 - Залихе робних резерви
Конто 331181 - Добити које су резултат промене вредности
залиха
Конто 341181 - Друге промене у обиму залиха

Конто 021211 - Материјал
Конто 021221 -Недовршена производња
Конто 021231 - Готови производи

Конто 311221 -Залихе материјала за производњу
Конто 311231 - Залихе недовршене производње
Конто 311241 - Залихе готових производа
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Средства
Конто 021311 - Роба за даљу продају у промету на велико

Извори средстава

Конто 021312 - Роба за даљу продају у промету на мало умањен
за износе исказане на субаналитичким контима:
Конто 021313 - Укалкулисана разлика у цени робе за даљу
продају

Конто 311251 - Залихе робе за даљу продају

Конто 021314 - Укалкулисани порез робе за даљу продају
Конто 021319 - Исправка вредности робе за даљу продају
Синтетички конто 022100 - Залихе ситног инвентара умањен за
исправку вредности исказану на субаналитичком конту:
Конто 022129 -Исправка вредности ситног инвентара

Конто 311271 - Залихе ситног инвентара

Синтетички конто 022200 - Залихе потрошног материјала умањен за исправке вредности исказане на субаналитичким
контима:
Конто 022291 - Исправка вредности залиха материјала за сталне
Конто 311261 - Залихе потрошног материјала
трошкове
Конто 022292 - Исправка вредности залиха материјала за
поправке и одржавање
Конто 022293 - Исправка вредности залиха материјала
делатности

Слободна новчана средства
Средства

1

Извори средстава
Конто 311511 - Примања од продаје финансијске имовине

Конто 121111 - Жиро-рачуни

Конто 311512 - Примања од отплате датих кредита

Конто 121112 - Текући рачуни

Конто 311513 - Примања од продаје стране валуте

Синтетички конто 121400 - Девизни рачун

Конто 311519 - Остали извори новчаних средстава
Конто 321311 - Нераспоређени вишак прихода и примања из
ранијих година

Могућа је неусаглашеност стања на контима новчаних средстава са износима стања на контима
извора средстава у случајевима када су вршена директна књижења на терет или у корист конта 321311 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година.
Неусаглашеност је могућа и у случајевима када наменска новчана средства која су у изворима
средстава исказују на синтетичком конту 311700 - Пренета неутрошена средства из ранијих година (конто
311711, 311712 и 711713) нису пренета са редовног текућег рачуна на посебне рачуне издвојених средстава
(конта 121211, 121214, 121215, 121216 и 121219).
1
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Издвојена новчана средства
Средства
Конто 121211 - Издвојена новчана средства за инвестиције

1

Извори средстава
Конто 311712 - Пренета неутрошена средства за посебне намене

Конто 121214 - Издвојена средства за сталне резерве

Конто 311713 - Пренета неутрошена средства за стамбену
изградњу

Конто 121215 - Издвојена средства за посебне намене
Конто 121216 - Издвојена средства за стамбену изградњу

Конто 311711 - Пренета неутрошена средства од приватизације

Конто 121219 - Остала издвојена средства

Пласмани новчаних средстава
Средства
Категорија 110000 - Дугорочна финансијска имовина, умањена
за исправке вредности исказане на субаналитичким контима:

Извори средстава

Конто 111191 - Исправка вредности дугорочних домаћих хартија
од вредности, изузев акција
Конто 111291 - Исправка вредности кредита нивоу Републике
Конто 111292 - Исправка вредности кредита нивоу
територијалних аутономија
Конто 111293 - Исправка вредности кредита нивоу градова

Конто 311411 - Дугорочна домаћа финансијска имовина

Конто 111294 - Исправка вредности кредита нивоу општина

Конто 311412 - Дугорочна финансијска имовина у страним
владама, компанијама, организацијама и институцијама

Конто 111295 - Исправка вредности кредита организацијама
обавезног социјалног осигурања
Конто 111391 - Исправка вредности кредита Народној банци
Србије
Конто 111398 - Исправка вредности кредита осталим домаћим
јавним финансијским институцијама

Конто 311419 - Остала финансијска имовина

Конто 111491 - Исправка вредности кредита домаћим пословним
банкама
Конто 111591 - Исправка вредности кредита домаћим јавним
нефинансијским институцијама
Конто 111691 - Исправка вредности кредита физичким лицима и
домаћинствима у земљи
Конто 111791 - Исправка вредности кредита домаћим
невладиним организацијама
Конто 111891 - Исправка вредности кредита домаћим
нефинансијским приватним предузећима
Конто 111991 - Исправка вредности учешћа капитала у домаћим
јавним нефинансијским предузећима и институцијама
Конто 111992 – Исправка вредности учешћа капитала у домаћим
јавним финансијским институцијама
Конто 111993 - Исправка вредности учешћа капитала у домаћим
приватним нефинансијским предузећима
Конто 111994 - Исправка вредности учешћа капитала у домаћим
пословним банкама

1

Могућа је неусаглашеност стања на контима новчаних средстава са изворима стања на контима
извора средстава уколико није извршен пренос са редовног текућег рачуна на посебне рачуне издвојених
средстава за одређене намене (конто 121211, 121214, 121215, 121216 и 121219).
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Средства

Извори средстава

Конто 112191 - Исправка вредности дугорочних страних хартија
од вредности, изузев акција
Конто 112291 - Исправка вредности кредита датих страним
владама
Конто 112391 - Исправка вредности кредита међународним
orgанизацијама
Конто 112491 - Исправка вредности кредита страним пословним
банкама
Конто 112591 - Исправка вредности кредита страним
нефинансијским институцијама
Конто 112691 - Исправка вредности кредита страним
невладиним организацијама
Конто 112791 - Исправка вредности учешћа капитала у
међународним финансијским институцијама
Конто 112792 - Исправка вредности учешћа капитала у страним
компанијама и нефинансијским институцијама

Утврђивање резултата пословања
Конто 321111 Конто 321121 Конто 321122 Конто 321211 Конто 321312 -

Обрачун прихода и примања и расхода и издатака пословања
Вишак прихода и примања - суфицит
Мањак прихода и примања - дефицит
Распоред вишка прихода и примања
Дефицит из ранијих година.

Издаци који коригују буџетски суфицит – дефицит
Конто 311611 Конто 311612 -

Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по
кредитима
Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске
имовине

Набавка нефинансијске имовине из кредит
Конто 311311 -

Исправка вредности сопствених извора
нефинансијске имовине, у сталним
средствима, за набавке из кредита

1

Одговарајућа конта:
Категорије 210000 - Дугорочне обавезе

Ванбилансна евиденција
Ванбилансна актива
Конто 351111 Основна средства у закупу
Конто 351121 Примљена роба у јавном складишту
Конто 351122 Примљена роба у комисион
Конто 351123 Примљен материјал на обраду и дораду
Конто 351131 -

Хартије од вредности ван промета

Конто 351141 Конто 351151 -

Авали и друге гаранције
Остала ванбилансна актива

Ванбилансна пасива
Конто 352111 Обавезе за основна средства у закупу
Конто 352121 Обавезе за робу у јавном складишту
Конто 352122 Обавезе за робу у комисиону
Конто 352123 Обавезе за материјале примљене на обраду
и дораду
Конто 352131 Обавезе за хартије од вредности ван промета
Конто 352141 Обавезе за авале и остале гаранције
Конто 352151 Остала ванбилансна пасива

Конто 311311 - Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине за набавке из
кредита користи се у случајевима када корисници буџетских средстава и корисници средстава организација
за обавезно социјално осигурање финансирају набавку основних средстава из кредита.
Стање на овом конту је у равнотежи са стањем неотплаћеног кредита за набављена основна средства
евидентираног на одговорајућим субаналитичким контима у категорије 210000 - Дугорочне обавезе.

1
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1.6. Обрачун и књижење исправке вредности - амортизације
Исправка вредности - амортизација основних средстава представља посао који спада у припремне радње за састављање годишњег финансијског извештаја - завршног рачуна за 2013. годину.
Обрачун исправке вредности - амортизције врши се применом стопа амортизације из
Правилника о амортизацији и спроводи се у књиговодственој евиденцији пре утврђивања разлика
између књиговодственог и стварног стања утврђеног по попису на дан 31. децембра 2013. године.
Отпис основних средстава могућ је применом три методе:
пропорционалне методе, односно методе једнаких годишњих квота у процењеном веку трајања,
тј. применом годишњих стопа амортизације из Правилника о амортизацији,
дегресивне методе, односно методе опадајућих годишњих квота у процењеном веку трајања, и
функционалне методе где је дозвољена и употреба ниже годишње стопе отписа, али не нижа од
половине прописане стопе и да трајање отписа не буде дуже од периода који произилази из прописане
стопе.
Препоручује се да здравствене установе примењују пропорционалну методу под условом
да су примену те методе уредили својим интерним општим актом о рачуноводству и о
рачуноводственим политикама.
Примена стопе отписа врши се од првог у наредном месецу у односу на месец набавке, а
приликом отуђивања отпис се врши до краја месеца у коме је основно средство отуђено.
Обавези отписивања не подлежу:
земљиште и шуме као природна богатства која се не троше,
споменици културе и историјски споменици, који су музејске вредности,
дела ликовне, вајарске, филмске и друге уметности,
путеви локалног значаја са земљаном и макадамском подлогом, као и објекти у њиховом
саставу,
књиге и часописи у библиотекама које послују по Закону о библиотечко информативној
делатности ("Службени гласник РС", број 52/2011).
Књижење обрачунате исправке вредности - амортизације за 2013. годину спроводи се
финансијском књиговодству и у помоћној књизи основних средстава за свако основно средство
понаособ.
У вези са књижењем испрвке вредности - амортизације треба имати у виду да здравствене
установе, сагласно члану 47. став 2. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему
("Службени гласник РС", бр. 93/2012, 62/2013 и 63/2013 (испр.)) располажу оствареним сопственим
приходима до краја 2014. године.
У Финансијском плану Републичког фонда за здравствено осигурање за 2013. годину ("Службени
гласник РС", бр. 117/2012 и 61/2013) садржани су сопствени приходи и распоред тих прихода по ближим
наменама као и износ дела тих прихода који се издваја зта сврхе набавке основних средстава исказаних
на контима Категорије 430000 - Амортизација и употреба средстава за рад.
Здравствене установе приликом доношења финансијских планова за 2013. годину при
утврђивању износа планираних сопствених прихода у обавези су да поред распореда тих средстава за
поједине намене издвоје и одговарајући износ који ће се књижити на терет конта Категорије 430000 Амортизација и употреба средстава за рад за сврхе набавке основних средстава.
Да би се дошло до износа дела обрачунате исправке вредности - амортизације основних
средстава који треба издвојити из остварених сопствених прихода, најпре се мора утврдити проценат
учешћа сопствених прихода у средствима добијених од Републичког фонда за здравствено осигурање и
средства из донација, а потом тако утврђени проценат применити на износ обрачунате исправке вредности
- амортизације и на тај начин добити износ који треба издвојити за сврхе набавке основних средстава,
односно књижити на терет конта Категорије 430000 - Амортизација и употреба средстава за рад.
За износ који се издваја за срхе набавке основних средстава мора бити обезбеђено покриће у
износу оствареног резултата пословања, односно да се обезбеди покриће у износу коначног суфицита
који је исказан у Обрасцу 2 - Биланс прихода и расхода на ознаци за ОП - 2355 - вишак прихода и
примања - суфицит.
Према Инструкцији Управе за трезор књижење дела исправке вредности израчунатог на основу
утврђеног процента учешћа сопствених прихода у укупним приходима који се издваја за сврхе набавке
основних средстава књижи се на терет конта Категорије 430000 - Амортизација и употреба средстава за
рад а разлика до укупног износа обрачунате исправке вредности - амортизације на терет конта Групе
311000 - Капитал одобравањем контима Групе 011000 - Некретнине и опрема - конта исправке
вредности.
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Ради успостављања равнотеже између конта Класе 000000 - Нефинансијска имовина и конта
Групе 311000 - Капитал за износ књижен на терет конта Категорије 430000 - Амортизација и употреба
средстава за рад задужују се одговарајућа конта Групе 311000 - Капитал и одобрава конту 311519 Остали извори новчаних средстава.
У вези са изнетим начином обрачуна и књижења дела сопствених прихода који се посредством
конта Категорије 430000 - Амортизација и употреба средстава за рад издваја за сврхе набавке основних
средстава у свему се приликом састављања годишњег финансијског извештаја здравствених установа
за 2013. годину своди на начин обрачуна и књижења који су примењивани приликом састављања
годишњег финансијског извештаја за 2012. годину и ранијих година.
Књижење обрачунате исправке вредности код здравствених установа које издвајају део за сврху
набавке основних средстава под претпоставком да је утврђено учешће сопствених прихода у укупним
приходима 20% илустроваћемо на примеру који следи.
Исправка врфедности
- амортизација
- грађевински објекти
- опрема
Свега:

1.

Дугује

3.

Од тога
на терет капитала
21.600.000,00
15.200.000,00
36.800.000,00

20% на терет расхода
5.400.000,00
3.800.000,00
9.200.000,00

Дневник главне књиге
Број конта
Потражује

311111
431111

011129
2.

Укупно
27.000.000,00
19.000.000,00
46.000.000,00

Књижење
Ред.бр.

- динара

311112
431211

311111
311112

011529

311519-1

Назив конта / Опис промене

Зграде и грађевински објекти
Амортизација зграда и грађевинских
објеката
Исправка вредности пословних зграда
- за исправку вредности - аморитзацију за
2013. годину
Опрема
Амортизација опреме
Исправка вредности медицинске
и лабораторијске опреме
- за исправку вредности - амортизацију
за 2013. годину
Зграде и грађевински објекти
Опрема
Остали извори новчаних средстава за набавку
основних средстава
- за део исправке вредности амортизације из
сопствених средстава

Дугује

21.600.00,00

Износ
Потражује

5.400.000,00

27.000,000,00

15.200.000,00
3.800.000,00
19.000.000,00
5.400.000,00
3.800.000,00
9.200.000,00

Напомена: За књижење на конту 311519 - Остали извори новчаних средстава употребљен
субсубаналитички конто 311519-1 - Остали извори новчаних средстава за набавку основних средстава
како би се омогућила евиденција наменског трошења средстава издвојених за сврху набавке основних
средстава.

1.7. Обрачун ревалоризације
Допуном члана 5. став 8. Уредбе која је ступила на снагу 18. фебруара 2006. године прописано
је да се непокретности, опрема и остала основна средства у државној својини код корисника буџетских
средстава, организација за обавезно социјално осигурање и корисника средстава Републичког фонда за
здравствено осигурање у пословним књигама евидентирају према набавној вредности умањеној за
исправку вредности по основу амортизације.
Из наведене одредбе члана 5. став 8. Уредбе произилази да се почев од 2006. године не врши
ревалоризација основних средстава.
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2. Састављање извештаја о извршењу финансијских планова
за период јануар - децембар 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 обавезне су да саставе Извештај о
извршењу финансијских планова за период јануар - децембар 2013. године и да доставе Републичком
фонду за здравствено осигурање - у даљем тексту: Републички фонд за потребе планирања и контроле
извршења финансијских планова.

2.1. Рокови достављања финансијских извештаја
Здравствене установе достављају финансијске извештаје за период јануар - децембар 2013.
године матичним филијалама Републичког фонда до 10. јануара 2014. године у два примерка у
оригиналу и у електронској форми.
У складу са чланом 8. став 5. Уредбе, Републички фонд врши консолидацију примљених
финансијских извештаја од здравствених установа и саставља консолидовани извештај, који доставља
Управи за трезор до 20. јануара 2014. године.

2.2. Садржај финансијског извештаја
Здравствене установе Извештаје о извршењу финансијских планова за период јануар децембар 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 попуњавања
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 И - Укупни приходи и примања, у кол. 6, 7, 8, 9, 10 и 11, садржани су подаци о оствареним
приходима по изворима.
Део ИИ - Текући расходи и издаци у кол. 6, 7, 8, 9, 10 и 11, садржани су подаци о коришћењу
средстава према изворима финансирања.
Део ИИИ - Утврђивање разлике између одобрених средстава и извршења, утврђује се укупан
резултат пословања по изворима средстава, укључујући све приходе и примања, као и све расходе и
издатке.
Приликом уношењу података у Образац 5 - Извештај о извршењу буџета треба обратити пажњу
о начину 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 И 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 ИИ 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.
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Здравствене установе уз достављање Обрасца 5 - Извештај о извршењу буџета достављају и
Образац "Одступања од новчаних токова".

2.3. Књижења која претходе
састављању финансијског извештаја
Да би се у Обрасцу 5 - Извештај о извршењу буџета по финансијском извештају за период
јануар - децембар 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 члана 3. Правилника о
финансијском извештавању обухватају:
2.3.1. 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 31.12.2013. године имала исказан износ на конту 123211 Аванси за набавку материјала од 500.000,00 динара. ПДВ на име уплаћеног аванса добављачу по
авансном рачуну на име набавке лабораторијског материјала по стопи 20% износи 100.000,00 динара
што укупно износи 600.000,00 динара. Коначни рачун добављача и испорука лабораторијског материјала
уследили су 20.1.2014. године у истом износу колико је износио плаћени аванс. Плаћени ПДВ је без
права на претходни одбитак.
Књижење:

Дневник главне књиге

31.12.2013. године
Ред.бр.

1.

Број конта
Дугује
Потражује

426721

291211

1.

Број конта
Дугује
Потражује

022237

311261
2.

291211

3.

252111

Материјал за лабораторијске тестове
Плаћени аванси за набавку материјала
- за плаћени аванс за набавку материјала

Дугује

Износ

600.000,00

Потражује

600.000,00

Дневник главне књиге

20.1.2014. године
Ред.бр.

Назив конта / Опис промене

252111

123211

Назив конта / Опис промене

Залихе медицинског и лабораторијског
материјала
Залихе потрошног материјала
- по фактури добављача
Плаћени аванси за набавку материјала
Добављачи у земљи
- евидентирање залиха лабораторијског
материјала
Добављачи у земљи
Аванси за набавку материјала
- за измирен дуг према добављачу из
плаћеног аванса

Дугује

Износ

600.000,00
600.000,00

600.000,00

Потражује

600.000,00
600.000,00

600.000,00

2.3.2. 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 100.000,00 динара, који је износ исказан на конту 122141 - Аконтације за службено путовање у
земљи од чега се 40.000,00 динара односи на име трошкова дневница (исхране), 25.000,00 динара на
име трошкова превоза и 35.000,00 динара на име трошкова смештаја.
Исплаћена аконтација за службено путовање није оправдана до 30.6.2013. године. Аконтација је
правдана 6.1.2014. године.
Књижење:

Дневник главне књиге

31.12.2013. године
Ред.бр.

1.

Број конта
Дугује
Потражује

422111
422121
422131

291221

1.

Број конта
Дугује
Потражује

291221

Трошкови дневница (исхране) на службеном
путу
Трошкови превоза на службеном путу
у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)
Трошкови смештаја на службеном путу
Аконтација за пословна путовања
- за исплаћену аконтацију која није
оправдана за 30.6.2013. године

Дугује

Износ

40.000,00
25.000,00
35.000,00

Потражује

100.000,00

Дневник главне књиге

6.1.2014. године
Ред.бр.

Назив конта / Опис промене

122141

Назив конта / Опис промене

Аконтација за пословна путовања
Аконтације за службено путовање у земљи
- по коначном обрачуну аконтације за
службени пут

Дугује

Износ

100.000,00

Потражује

100.000,00

2.3.3. 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 временска
разграничења.
Пример:
Здравствена установа је на име закупа нестамбеног простора исплатила по рачуну добављача
закупнину у износу од 300.000,00 динара која се односи на закуп за период јануар - март 2014. године,
који је износ књижен на терет конта 131112 - Унапред плаћена закупнина. Плаћени ПДВ 20% износи
60.000,00 динара без права на претходни одбитак. Укупан износ плаћеног закупа износи 360.000,00
динара.
Књижење:

Дневник главне књиге

31.12.2013. године
Ред.бр.

1.

Број конта
Дугује
Потражује

421612

131112

Назив конта / Опис промене

Закуп нестамбеног простора
Унапред плаћена закупнина
- за плаћени закуп за јануар - март 2014.

Дугује

Износ

360.000,00

Потражује

360.000,00

2.3.4. За износ извршене исплате који је књижен на конту 015200 - Аванси за нефинансијску 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.
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Пример:
Здравствена установа је на дан 31.12.2013. године имала исказан износ од 700.000,00 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 140.000,00 динара. Укупан износ
аванса износи 840.000,00 динара. Фактура добављача и опрема приспеле су 15.1.2014. године.
Књижење:

Дневник главне књиге

31.12.2013. године
Ред.бр.

1.

2.

Број конта
Дугује
Потражује

512511

291212

131119

311151

15.1.2014. године
Ред.бр.

Број конта
Дугује
Потражује

1.

015125

2.

252111

3.

011251

4.

311151

5.

291212

252111
015225

015125

311112

131119

Назив конта / Опис промене

Медицинска опрема
Плаћени аванси за нематеријална
улагања и основна средства
- аванс за медицинску опрему
Остали унапред плаћени расходи
Нефинансијска имовина у припреми
- за медицинску опрему

Дугује

Износ

840.000,00

Потражује

840.000,00
840.000,00

840.000,00

Дневник главне књиге
Назив конта / Опис промене

Медицинска и лаборат. опрема у припреми
Добављачи у земљи
- по фактури добављача
Добављачи у земљи
Аванси за медицинску и лаборат. опрему
- измирење обавеза према добављачу из
аванса
Медицинска опрема
Медицинска и лабораторијска опрема у
припреми
- за стављање медицинске опреме у употребу
Нефинансијска имовина у припреми
Опрема
- за набављену медицинску опрему
Плаћени аванси за нематеријална
улагања и основна средства
Остали унапред плаћени расходи
- за дати аванс за медицинску опрему

Дугује

Износ

840.000,00
840.000,00

Потражује

840.000,00
840.000,00

840.000,00
840.000,00
840.000,00

840.000,00

840.000,00

840.000,00

2.3.5. У књижења која треба извршити у књиговодству здравствених установа под
31.12.2013. 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 31.12.2013. 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.
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Пример:
Здравственој установи присепо је рачун од Предузећа ПТТ за телефонске услуге за месец
децембар 2013. године у износу од 50.000,00 динара са плаћеним ПДВ 20% у износу 10.000,00 динара,
што укупно износи 60.000,00 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 9.1.2014. године. Плаћени ПДВ је без права на порески одбитак.
Књижење:

Дневник главне књиге

31.12.2013. године
Ред.бр.

Број конта
Дугује
Потражује

1.

421411

2.

421411
131211

252111

Број конта
Дугује
Потражује

1.

252111

2.

421411

Телефон, телекс и телефакс
Добављачи у земљи
- по фактури добављача
Телефон, телекс и телефакс
Обрачунати неплаћени расходи
- сторно неплаћени рачун за ПТТ услуге

Дугује

Износ

60.000,00

Потражује

60.000,00

60.000,00
60.000,00

Дневник главне књиге

9.1.2014. годиние
Ред.бр.

Назив конта / Опис промене

121112

131211

Назив конта / Опис промене

Добављачи у земљи
Текући рачуни
- по изводу УТ-а за плаћену фактуру добављачу
Телефон, телекс и телефакс
Обрачунати неплаћени расходи
- за ПТТ услуге за децембар 2013. год.

Дугује

Износ

60.000,00

60.000,00

Потражује

60.000,00

60.000,00

Спроведена књижења на готовинску основу по финансијском извештају за период јануар децембар 2013. године представљају истовремено књижења и за састављање годишњег финансијског
извештаја за 2013. годину.
Образац 5 Извештај о извршењу буџета по финансијском извештају за период јануар - децембар
2013. године истовремено чини и саставни део годишњег финансијског извештаја за 2013. годину.
Приликом састављања Обрасца - Биланс прихода и расхода за период 1. јануар до 31.
децембра 2013. године, при састављању годишњег финансијског извештаја за 2013. годину, мора се
постићи усаглашеност износа освареног буџетског суфицита, односно оствареног буџетског дефицита са
подацима исказаних у Обрасцу 5 - Извештај о извршењу буџета за период јануар - децембар 2013.
године, и то:
Ознака ОП - Обрасца 2
2344
2345

Ознака ОП Обрасца 5
5434
5435

Уколико би дошло до евентуалног неслагања треба дати образложење због чега је до
неслагања дошло.

3. Састављање годишњег финансијског извештаја
за 2013. годину
На основу чл. 6. и 7. Уредбе о буџетском рачуноводству здравствене установе састављају
годишње финансијске извештаје за 2013. годину и достављају матичним филијалама Републичког
фонда за здравствено осигурање за потребе планирања и контроле извешња финансијских планова.

3.1. Рок достављања годишњег финансијског извештаја
Здравствене установе, сходно члану 78. Закона о буџетском систему достављају годишње
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финансијске извештаје за 2013. годину матичним филијалама Републичког фонда за здравствено
осигурање до 28. фебруара 2014. године.
Годишњи финансијски извештаји за 2013. годину здравствене утанове достављају у два
примерка, у писменој и у електронској форми.
Републички фонд за здравствено осигурање контролише, сравњује податке из годишњих
финансијских извештаја здравствених установа које се налазе у његовој надлежности, консолидује
податке и саставља консолидовани годишњи извшетај о извршењу финансијског плана за 2013. годину
који подноси Управи за трезор до 30. априла 2014. године.

3.2. Садржај годишњег финансијског извештаја
Здравствене установе састављају годишње финансијске извештаје за 2013. годину на
обрасцима прописаних Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских
извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног
осигурања, и то:
Образац 1 - Биланс стања;
Образац 2 - Биланс прихода и расхода;
Образац 3 - Извештај о капиталним издацима и примањима;
Образац 4 - Извештај о новчаним токовима;
Образац 5 - Извештај о извршењу буџета.
Поред наведених образаца уз годишњи финансијски извештај за 2013. годину доставља се у
писменој форми и:
Образложење одступања између одобрених средстава и извршења;
Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и
капитала и извршеним отплатама дугова.
Према Упутству Републичког фонда за здравствено осигурање здравствене установе уз
годишњи финансијски извештај - за 2013. годину достављају и обрасце:
•
Извештај о стању залиха - Образац 6,
•
Извештај о стању обавеза - Образац 7 и Образац 7а, и
•
Извештај о стању потраживања - Образац 8.
За случај наставка статусне промене здравствене установе су у обавези да доставе годишњи
финансијски извештај за 2013. годину, и то:
За период пре статусне промене у Обрасцу 1 - Биланс стања попуњава се колона претходне
године - почетно стање, не попуњавају се колоне текуће године (бруто, исправка вредности и нето).
У Обрасцу 2 - Биланс прихода и расхода, Обрасцу 3 - Извештај о капиталним издацима и
примањима и у Обрасцу 4 - Извештај о новчаним токовима попуњавају се обе колоне, и колона
претходне године и колона текуће године. У колони текуће године исказују се подаци од почетка текуће
године до дана статусне промене.
За период после статусне промене у Обрасцу 1 - Биланс стања не попуњава се колона
претходне године - почетно стање, обавезно се попуњавају колоне текуће године (бруто, исправка
вредности и нето).
У Обрасцу 2 - Биланс прихода и расхода, Обрасцу 3 - Извештај о капиталним издацима и
примањима и у Обрасцу 4 - извештај о новчаним токовима попуњава се само колона текуће године, а не
попуњава се колона претходне године. У колони текуће године исказују се подаци од дана статусне
промене до краја године.
Здравствене установе настале статусном променом обавезно исказују податке и за здравствене
установе које су престале да постоје даном статусне промене и подносе комплетне обрасце завршног
рачуна, при чему на сваком комплету мора бити обавезно назначено "до дана статусне промене",
односно "после дана статусне промене".

3.3. Утврђивање и књижење резултата пословања
Здравствене установе након спроведених књижења свих трансакција и пословних догађаја
приступају утврђивању,расподели и књижењу оствареног резултата послова у 2013. години.
Утврђивање резултата пословања за 2013. годину врши се, у складу са чланом 5. Уредбе о буџетском
рачуноводству, по готовинској основи на обрасцу број 2 - Биланс прихода и расхода у периоду од 1.1. до
31.12.2013. године.
Пре утврђивања резултата пословања здравствене установе треба да саставе "Закључни лист"
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у коме се мора постићи равнотежу дуговне и потражне стране као гаранција тачности извршених
књижења трансакција и пословних догађаја у 2013. години.
Форма обрасца "Закључни лист" није прописана па се препоручује употреба "класичног" обрасца
који се већ дуго употребљава у пракси а који садржи следеће колоне:
редни број,
број конта,
називи конта,
Почетно стање:
•
колона дугује,
•
колона потражује,
Промет у току године:
•
колона дугује,
•
колона потражује,
Збир почетног стања и промета у току године:
•
колона дугује,
•
колона потражује,
Салдо на крају године:
колона за дуговни салдо,
•
колона за потражни салдо.

3.3.1. Могући случајеви утврђивања резултата пословања
Случајеви који се могу појавити при утврђивању резултата пословања по годишњем финансијском
извештају за 2013. годину могу бити:
Случај
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Пре корекције

Опис
Коначни суфицит је већи у односу на буџетски
суфицит због извршених корекција
Каначни суфицит је мањи у односу на буџетски
суфицит због извршених корекција
Коначни дефицит је мањи у односу на буџетски
дефицит због извршених корекција
Буџетски дефицит због извршених корекција постаје
коначни суфицит
Коначни суфицит је једнак буџетском суфициту јер
није било корекција
Коначни дефицит је једнак буџетском дефициту јер
није било корекција

Буџетски
суфицит
ОП 2344

Буџетски
дефицит
ОП 2345

После корекције

Укупни
суфицит
ОП 2355

Укупни
дефицит
ОП 2356

100

-

120

-

100

-

80

-

-

100

-

80

-

100

20

-

100

-

100

-

-

100

-

100

3.3.2. Корекција оствареног
буџетског суфицита, односно дефицита
Корекцијом оствареног буџетског суфицита, односно дефицита у Обрасцу 2. у колони 5 на
ознаци ОП 2346 - Кориговање вишка, односно мањка прихода и примања као увећање и износе исказане
на ознаци за ОП 2352 - Покриће извршених издатака из текућих прихода и примања као умањење
резултата, добија се коначни износ оствареног укупног суфицита односно укупног дефицита.
Корекција буџетског суфицита, односно буџетског дефицита исказује се у Обрасцу 2 у
колони 5, и то:
ОП 2347 Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће
расхода и издатака текуће године.
На ознаци за ОП 2347 исказује се износ у висини извршених расхода из дела нераспоређеног вишка
прихода који је наменски опредељен на конту 321311 - Нераспоређени вишак прихода и примања
до висине износа исказаног на ознаци за ОП 2358 Обрасца 2 колона 5 по завршном рачуну за 2012.
годину.
ОП 2348 Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине.
На ознаци за ОП 2348 исказује се износ извршених набавки нефинансијске имовине из средстава
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ОП 2349

ОП 2350

ОП 2351

ОП 2353

ОП 2354

амортизације која су по завршном рачуну за 2012. годину и ранијих година формирана по основу
укалкулисане амортизације на терет конта групе 430000 - Амортизација и употреба средстава за
рад, а која су евидентирана на конту 311519 - Остали извори новчаних средстава.
Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака
текуће године.
На ознаци за ОП 2349 исказује се износ извршених расхода и издатака неутрошених средстава из
ранијих година која су евидентирана на контима:
311712 - Пренета неутрошена средства за посебне намене
311713 - Пренета неутрошена средства за стамбену изградњу
Износ набавке нефинансијске имовине у сталним средствима, финансиране из кредита.
На ознаци за ОП 2350 исказује се износ извршених набавки нефинансијске имовине у сталним
средствима књижених на терет конта 311311 - Исправка вредности сопствених извора
нефинансијске имовине у сталним средствима, за набавку из кредита.
Износ приватизационих примања коришћен за покриће расхода и издатака текуће године.
На ознаци за ОП 2351 исказује се износ извршених расхода и издатака текуће године из
приватизационих примања књижених на конту 311711 - Пренета неутрошена средства од
приватизације.
Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату
обавеза по кредитима.
На ознаци за ОП 2353 исказује се износ који је на дуговној страни конта 311611 - Утрошена средства
текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима.
Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку
финансијске имовине.
На ознаци за ОП 2354 исказује се износ који је књижен на терет конта 311612 - Утрошена средства
текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине.

Извршене корекције за које се буџетски суфицит, односно буџетски дефицит повећава или
смањује у зависности од износа исказаних на ознакама за ОП 2347 до 2354 Обрасца 2 се морају
заснивати на спроведеним књижењима на одговарајућим контима у финансијском књиговодству.
При спровођењу књижења корекције утврђеног буџетског суфицита, односно буџетског
дефицита, обратити пажњу на начин књижења износа корекције сагласно члану 13. Правилника о
стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем, а која се састоји у
томе да се корекција утврђеног буџетског суфицита, односно буџетског дефицита врши
употребом аналитичког конта 321120 - Вишак или мањак прихода и примања. После спровођења
књижења у финансијском књиговодству свих насталих корекција коначан - укупан износ вишка
прихода и примања - суфицит на конту 321121 мора бити једнак износу на ознаци за ОП 2355,
односно коначан укупни износ мањка прихода и примања - дефицит на конту 321122 мора бити
једнак износу на ознаци за ОП 2356.
Утврђени коначни - укупни износ вишка прихода и примања - суфицит, односно коначни - укупни
износ мањка прихода и примања - дефицит исказаних у Обрасцу 2 у колони 5 на ознаци за ОП 2355,
односно на ознаци за ОП 2356, може бити једнак износу вишка прихода и примања - буџетски суфицит
на ознаци ОП 2344, односно износу мањка прихода и примања - буџетски дефицит на ознаци за ОП
2345, уколико није било књижења корекције.
Најчешће ће се у пракси појављивати случајеви књижења корекција које ће коначни - укупни износ вишка
прихода и примања - суфицит, односно коначни укупни износ мањка прихода и примања - дефицит
изменити у односу на утврђени буџетски суфицит, односно буџетски дефицит.

3.3.3. Примери утврђивања резултата пословања
На основу података из "Закључног листа" у периоду од 1.1. од 31.12.2013. године здравствена
установа утврђује резултат пословања по годишњем финансијском извештају за 2013. годину.
У наставку дајемо примере утврђивања резултата пословања по годишњем финансијском
извештају за 2013. годину за наведене случајеве из тачке 3.3.1. овог материјала.
Ради лакшег сналажења приликом уношења података у Обрзац 2 - Биланс прихода и расхода за период
1. јануар до 31. децембар 2013. године поред сваког износа у динарима назначене су одговарајуће
ознаке ОП што ће олакшати попуњавање Обрасца 2, и истовремено ће обезбедити контролу тачности
унетих података.

3.3.3.1. Пример утврђивања резултата пословања
када се остварени буџетски суфицит корекцијом увећава
(Случај 1)
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Утврђивање буџетског вишка прихода и примања – суфицит

А. Приходи и примања
Текући приходи - Класа 700000 183.870.000,00 динара (ОП 2002)
Примања од продаје нефинансијске имовине
- Класа 800000
2.700.000,00 динара (ОП 2104)
Свега приходи и примања: 186.570.000,00 динра (ОП 2001)

Б. Расходи и издаци
Текући расходи - Класа 400000
Издаци за набавку нефинансијске имовине
Класа 500000

176.526.000,00 динара (ОП 2130)
3.672.000,00 динара (ОП 2298)

Свега расходи и издаци:

180.198.000,00 динара (ОП 2129)

Вишак прихода и примања - буџетски суфицит
(А минус Б)

6.372.000,00 динара (ОП 2344)

Подаци за корекцију буџетског вишка прихода и примања - суфицита:
- Увећање за износ дела нераспоређеног
вишка прихода и примања из ранијих година који се
користи за покриће расхода и издатака текуће године
са конта 321311

2.052.000,00 (ОП 2347)

- Умање за износ покриће утрошених средстава текићих
прихода и примања за отплату обавеза по кредитима

1.296.000,00 (ОП 2353)

Књижење:

Ред. бр.

1)

2)

3)

4)

Број конта
Дугује Потражује

Класа
700000

Дневник главне књиге
Затварање конта
Назив конта / Опис конта

Текући приходи (појединачно по контима)

321111 Обрачун прихода и примања и расхода и издатака
пословања
- пренос прихода класе 700000
Класа
Примања од продаје нефинансијске имовине
800000
(појединачно по контима)
321111 Обрачун прихода и примања и расхода
и издатака пословања
- пренос примања класе 800000
Класа Текући расходи
400000 (појединачно по контима)
321111
Обрачун прихода и примања и расхода
и издатака пословања
- пренос расхода Класе 400000
Класа Издаци за нефинансијску имовину
500000 (појединачно по контима)
321111
Обрачун прихода и примања и расхода
и издатака пословања
- пренос издатака класе 500000
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Дугује

Износ

183.870.000,00

Потражује

183.870.000,00
2.700.000,00
2.700.000,00
176.526.000,00
176.526.000,00
3.672.000,00
3.672.000,00

Књижење

Ред.бр.

5.

Дневник главне књиге
Корекција суфицита

Број конта
Дугује
Потражује

321111

321121
6.

321311
321120

7.

321211

8.

321120

9.

321120

311611

321211
321121

Назив конта / Опис промене

Обрачун прихода и примања и расхода и
издатака пословања
Вишак прихода и примања - суфицит
- за утврђени вишак прихода - суфицит
Нераспоредени вишак прихода и примања
из ранијих година
Вишак прихода и примања
- за пренос дела вишка прихода за
покриће расхода у 2010. години
Распоред вишка прихода и примања
Утрошена средства текућих прихода и
примања од продаје нефинансијске имовине за
отплату обавеза по кредитима
- покриће исплата за отплате кредита
Вишак или мањак прихода и примања
Распоред вишка прихода и примања
- за покриће исплата за отплате кредита
Вишак или мањак прихода и примања
Вишак прихода и примања - суфицит
- корекција суфицита

Дугује

Износ

6.372.000,00

Потражује

6.372.000,00
2.052.000,00
2.052.000,00
1.296.000,00

1.296.000,00
756.000,00

1.296.000,00

1.296.000,00
756.000,00

Утврђивање коначног суфицита после измене корекције:
- Буџетски вишак прихода и примања - суфицит 6.372.000,00 дин. (ОП 2344)
Корекција:
- увећање за део вишка прихода за покриће расхода
у 2013. годин
умањење за покриће исплата за отплате кредита

2.052.000,00 дин. (ОП 2347)
1.296.000,00 дин. (ОП 2353)

После корекције укупан вишак прихода и примања
коначни суфицит износи

7.128.000,00 дин (ОП 2355=2357)

Остварени вишак прихода и примања - суфицит је распоређен на део који је наменски
опредељен у износу од 2.366.000,00 динара који се исказује на ОП бр. 2358, док се остатак износа од
4.762.000,00 динара исказује на ОП бр. 2359 као нераспоређени део вишка прихода и примања.
Приликом отварања пословних књига за 2014. годину целокупан износ оствареног вишка
прихода и примања - суфицита преноси се са конта 321121 на конто 321311.
У оквиру субаналитичког конта 321311 треба отворити посебна субсубаналитичка конта на
којима ће се исказати део вишка прихода и примања - суфицита који је наменски опредељен и део који
остаје нераспоређен.
Приликом утврђивања и књижења резултата пословања по годишњем финансијском извештају
за 2013. годину, треба обратити пажњу да износ утврђеног вишка прихода и примања - буџетски
суфицит који се исказује на ОП 2344 Обрасца 2 у колони 5 буде исказан и на конту 321121 - Вишак
прихода и примања - суфицит, односно износ исказаног мањка прихода и примања - буџетски дефицит
који се исказује на ОП 2345 Обрасца 2 колона 5 да буде исказан и на конту 321122 - Мањак прихода и
примања - дефицит.

ГЛАВНА КЊИГА
(1)

(2)

Класа 700000 - Текући приходи

1) 180.870.000,00

промет 180.870.000,00
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Класа 800000 - Примања од продаје нефинансијске
имовине
2)
2.700.000,00
примет 2.700.000,00

(3) Класа 400000 - Текући расходи
промет 176.526.000,00
3) 176.526.000,00

(4) Класа 500000 - Издаци за нефинансијску имовину
промет 3.672.000,00
4)
3.672.000,00

(5) Конто 321111 - Обрачун прихода и примања и
расхода и издатака пословања
3) 176.526.000,00
4) 3.672.000,00

1) 183.870.000,00
2)
2.700.000,00

180.198.000,00
5)
6.372.000,00
186.570.000,00

186.570.000,00

8)
9)

(6)

Конто 321121 - Вишак прихода
и примања - суфицит
С0 за изр. 7.128.000,00
5)
6.372.000,00
9)
756.000,00
7.128.000,00

7.128.000,00

186.570.000,00

Конто 321120 - Вишак или мањак
прихода и примања
1.296.000,00
6)
2.052.000,00
756.000,00
2.052.000,00
2.052.000,00

(8) Конто 321311 - Нераспоређени вишак прихода и
примања и примања из ранијих година
6) 2.052.000,00
Поч. стање 3.000.000,00
С0 за изр. 948.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00

(9) Конто 311611 - Утрошена средства текућих
прихода и примања од продаје нефинансијске
имовине за отплату обавеза по кредитима
Промет 1.296.000,00
7)
1.296.000,00

3.000.000,00

(10) Конто 321211- Распоред вишка
прихода и примања
7)

1.296.000,00

8)

1.296.000,00

3.3.3.2. Пример утврђивања резултата пословања
када се остварени буџетски суфицит корекцијом умањује
(случај 2)
Утврђивање буџетског вишка прихода и примања - суфицит:

А. Приходи и примања
Текући приходи - Класа 700000
Примања од продаје нефинансијске имовине
Класа 800000
Свега приходи и примања

36.720.000,00 дин. (ОП 2002)
2.700.000,00 дин. (ОП 2104)
39.420.000,00 дин. (ОП 2001)

Б. Расходи и издаци
Текући расходи - Класа 400000

31.320.000,00 дин. (ОП 2130)

Издаци за набавку нефинансијске имовине
Класа 500000
Свега расходи и издаци

4.860.000,00 дин. (ОП 2298)
36.180.000,00 дин. (ОП 2129)

Вишак прихода и примања - буџетски суфицит
(А минус Б)

2.160.000,00 дин. (ОП 2344)

Подаци за корекцију буџетског вишка прихода и примања - суфицита:
- увећање за износ извршене набавке нефинансијске
имовине - основних средстава из кредита у висини износа
књиженог на конту 311311 - Исправка вредности
сопствених извора нефинансијске имовине,
у сталним средствима за набавке из кредита
1.620.000,00 (ОП 2350);
- увећање за износ дела наменски опредељеног
вишка прихода из ранијих година исказан
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на конту 321311 за покриће издатака у текућој години
- умањење за износ покрића дуговног износа
на конту 311611 - Утрошена средства текућих прихода
и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату
обавеза по кредитима
Књижење

Ред.бр.

1.

2.

3.

Класа
800000

321111

321111

321111
Класа
400000

4.

321111
Класа
500000

5.

5.400.000,00 (ОП 2353).

Дневник главне књиге
Затварање конта

Број конта
Дугује
Потражује

Класа
700000

2.700.000,00 (ОП 2347);

321111
321121

Назив конта / Опис промене

Текући приходи/
појединачно по контима/
Обрачун прихода и примања и расхода
и издатака пословања
- за пренос прихода
Примања од продаје нефинансијске имовине
/појединачно по контима/
Обрачун прихода и примања и расхода и
издатака пословања
- за пренос примања
Обрачун прихода и примања и расхода
и издатака пословања
Текући расходи
/појединачно по контима/
- за пренос расхода
Обрачун прихода и примања и расхода
и издатака пословања
Издаци за нефинансијску имовину
/појединачно по контима/
- за пренос издатака
Обрачун прихода и примања и расхода
и издатака пословања
Вишак прихода и примања - суфицит
- за утврђени буџетски суфицит

Дугује

Износ

Потражује

36.720.000,00
36.720.000,00
2.700.000,00
2.700.000,00
31.320.000,00
31.320.000,00
4.860.000,00
4.860.000,00
3.240.000,00
3.240.000,00

Дневник главне књиге
Корекција суфицита
Ред.бр.

6.

Број конта
Дугује
Потражује

311311

321120
7.

321311
321120

8.

321211

9.

321120

10.

321121

311611

321211
321120

Назив конта / Опис промене

Исправка вредности сопствених извора
нефинансијске имовине, у сталним
средствима, за набавке из кредита
Вишак или мањак прихода и примања
- за набавке из кредита
Нераспоређени вишак прихода и примања
из ранијих година
Вишак или мањак прихода и примања
- за део наменски опредељени вишак прихода
Распоред вишка прихода и примања
Утрошена средства текућих прихода и
примања од продаје нефинансијске имовине за
отплату обавеза по кредитима
- за покриће издатака за отплату кредита
Вишак или мањак прихода и примања
Распоред вишка прихода и примања
- за покриће издатака
Вишак прихода и примања - суфицит
Вишак или мањак прихода и примања суфицит
- за корекцију суфицита
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Дугује

Износ

1.620.000,00

Потражује

1.620.000,00
2.700.000,00
2.700.000,00
5.400.000,00
5.400.000,00
5.400.000,00
1.080.000,00

5.400.000,00
1.080.000,00

Утврђивање коначног суфицита после извршене корекције:
- Буџетски вишак прихода и примања
- суфицит
Корекција:
- увећање за износ дела наменски
опредељеног вишка прихода из ранијих
година - пренос са конта 321311
- увећање за износ извршене набавке
нефинaнсијске имовине из кредита у
висини износа на конту 311311
- умањење за покриће отплате кредита
исказано на конту 311611
После корекције - коначни вишак прихода
и примања - суфицит износи

3.240.000,00 дин. (ОП 2344)

2.700.000,00 дин. (ОП 2347)
1.620.000,00 дин. (ОП 2350)
5.400.000,00 дин. (ОП 2353)
2.160.000,00 дин.
(ОП 2355=ОП 2357)

ГЛАВНА КЊИГА

1)

(1) Класа 700000 - Текући приходи
36.720.000,00
промет 36.720.000,00

2)

(4) Класа 500000 - Издаци за
нефинансијску имовину
промет 4.860.000,00
4)
4.860.000,00

(3) Класа 400000 - Текући расходи
промет 31.320.000,00
3)
31.320.000,00
(5) Конто 321111 - Обрачун прихода и примања и
расхода и издатака пословања
3)
31.320.000,00
1)
36.720.000,00
4)
4.860.000,00
2)
2.700.000,00
36.180.000,00
39.420.000,00
5)
3.240.000,00
39.420.000,00
39.420.000,00
(7) Конто 311311 - Исправка вредности сопствених
извора нефинансијске имовине, у сталним
средствима за набавке из кредита
6)
1.620.000,00
Со за изр. 1.620.000,00
1.620.000,00

1.620.000,00

(9) Конто 321311 - Нераспоређени вишак приходаи
примања из ранијих година
7)
2.700.000,00
поч. Со 6.000.000,00
о
С за изр. 3.300.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00

8)

(2) Класа 800000 - Примања од продаје
нефинансијске имовине
2.700.000,00
промет 2.700.000,00

(11) Конто 321211 - Распоред
вишка прихода и примања
5.400.000,00
9)
5.400.000,00
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(6) Конто 321121 - Вишак прихода
и примања - суфицит
10)
1.080.000,00
5)
3.240.00,00
Со за изр. 2.160.000,00
3.240.000,00

9)

3.240.000,00

(8) Конто 321120 - Вишак или мањак
прихода и примања
5.400.000,00
6)
1.620.000,00
7)
2.700.000,00
5.400.000,00
4.320.000,00
10)
1.080.000,00
5.400.000,00
5.400.000,00

(10) Конто 311611 - Утрошена средства текућих
прихода и примања од продаје нефинансијске
имовине за отплату
обавеза по кредитима
промет 5.400.000,00
8)
5.400.000,00

3.3.3.3. Пример утврђивања резултата пословања када остварени буџетски дефицит
корекцијом умањује (случај 3)
Утврђивање буџетског мањка прихода и примања - дефицит:

А. Приходи и примања
Текући приходи - Класа 700000
Примања од продаје нефинансијске имовине
- Класа 800000

27.000.000,00 дин. (ОП 2002)
2.160.000,00 дин. (ОП 2104)

Свега приходи и примања

29.160.000,00 дин. (ОП 2001)

Б. Расходи и издаци
Текући расходи - Класа 400000

28.080.000,00 дин. (ОП 2130)

Издаци за набавку нефинансијске имовине
2.700.000,00 дин. (ОП 2298)
30.780.000,00 дин. (ОП 2129)

- Класа 500000
Свега расходи и издаци
Мањак прихода и примања - буџетски дефицит
(Б минус А)

1.620.000,00 дин. (ОП 2345)

Подаци за корекцију буџетског мањка прихода и примања - дефицит:
- умањење за износ дела наменски опредељеног вишка
прихода из ранијих година за покриће расхода и издатака
- пренос са конта 321311
1.080.000,00 дин. (ОП 2347)
Књижење:

Ред.бр.

1.

2.

3.

Дневник главне књиге
Затварање конта

Број конта
Дугује
Потражује

Класа
700000

Класа
800000

321111

321111

321111
Класа
400000

4.

321111
Класа
500000

5.

321122

321111

Назив конта / Опис промене

Текући приходи / појединачно по контима/
Обрачун прихода и примања и расхода
и издатака пословања
- за пренос прихода
Примања од продаје нефинансијске имовине
/појединачно по контима/
Обрачун прихода и примања и расхода и
издатака пословања
- за пренос примања
Обрачун прихода и примања и расхода
и издатака пословања
Текући расходи /појединачно по контима/
- за пренос расхода
Обрачун прихода и примања и расхода
и издатака пословања
Издаци за нефинансијску имовину
/појединачно по контима/
- за пренос издатака
Мањак прихода и примања - дефицит
Обрачун прихода и примања и расхода и
издатака пословања
- за утврђени буџетски дефицит
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Дугује

Износ

27.000.000,00

Потражује

27.000.000,00
2.160.000,00
2.160.000,00
28.080.000,00

28.080.000,00

2.700.000,00
2.700.000,00
1.620.000,00

1.620.000,00

Дневник главне књиге
корекција дефицита
Ред.бр.

6.

Број конта
Дугује

321311

Назив конта / Опис промене

Потражује

Нераспоређени вишак прихода и примања из
ранијих година
Вишак или мањак прихода и примања
- наменски опредељен вишак прихода
Вишак или мањак прихода и примања
Мањак прихода и примања - дефицит
- за корекцију дефицита

321120
7.

321120

321122

Утврђивање укупног дефицита после извршене корекције:
Буџетски мањак прихода и примања – дефицит

Дугује

Износ

1.080.000,00

Потражује

1.080.000,00
1.080.000,00

1.080.000,00

1.620.000,00 дин. (ОП 2345)

Корекција:
- умањење за износ наменски опредељени
вишак прихода пренет са конта 321311
- После корекције укупан мањак прихода и примања
- дефицит износи

1.080.000,00 дин. (ОП 2347)
540.000,00 дин. (ОП 2356)

ГЛАВНА КЊИГА
(2) Класа 800000 - Примања од продаје нефинансијске
имовине
2)
2.160.000,00
промет 2.160.000,00

(1) Класа 700000 - Текући приходи
1)

27.000.000,00

промет 27.000.000,00

(3) Класа 400000 - Текући расходи
промет 28.080.000,00

3)

(4) Класа 500000 - Издаци за
нефинансијску имовину
промет 2.700.000,00
4)
2.700.000,00

28.080.000,00

(5) Конто 321111 - Обрачун прихода и примања и
расхода и издатака пословања
1)
27.000.000,00
3)
28.080.000,00
2)
2.160.000,00
4)
2.700.000,00
30.780.000,00
29.160.000,00
5)
1.620.000,00
30.780.000,00
30.780.000,00

5)

(6) Конто 321122 - Мањак прихода
и примања - дефицит
7)
1.080.000,00
1.620.000,00
Со за изр. 540.000,00
1.620.000,00

(7) Конто 321311 - Нераспоређени
вишак прихода и примања из
ранијих година
6)
1.080.000,00
поч. ст.
2.430.000,00
Со за изр. 1.500.000,00
2.430.000,00
2.430.000,00

7)

(8) Конто 321120 -Вишак или мањак
прихода и примања
1.080.000,00
6)
1.080.000,00

3.3.3.4. Пример утврђивања резултата пословања када
остварени буџетски дефицит корекцијом
постаје укупни суфицит (случај 4)
Утврђивање буџетског мањка прихода и примања - дефицит:
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1.620.000,00

А. Приходи и примања
Текући приходи - Класа 700000
Примања од продаје нефинансијске имовине
- Класа 800000
Свега приходи и примања

43.200.000,00 дин. (ОП 2002)
2.700.000,00 дин. (ОП 2104)
45.900.000,00 дин. (ОП 2001)

Б. Расходи и издаци
Текући расходи - Класа 400000
Издаци за набавку нефинансијске имовине
- Класа 500000
Свега расходи и издаци

44.280.000,00 дин. (ОП 2130)
3.240.000,00 дин. (ОП 2298)
47.520.000,00 дин. (ОП 2129)

Мањак прихода и примања - буџетски дефицит
(Б минус А)

1.620.000,00 дин. (ОП 2345)

Подаци за корекцију буџетског мањка прихода и примања - дефицит:
- умањење за износ дела наменски опредељеног
вишка прихода из ранијих година за покриће расхода
и издатака - пренос са конта 321311
3.780.000,00 дин. (ОП 2347);
- покриће дуговног износа на конту 311611
- Утрошена средства текућих прихода и примања
од продаје нефинансијске имовине за отплату
кредита
1.000.000,00 дин. (ОП 2353).
Књижење:

Дневник главне књиге
Затварање конта
Ред.бр.

1.

2.

3.

Број конта
Дугује
Потражује

Класа
700000

Класа
800000

321111

321111

321111
Класа
400000

4.

321111
Класа
500000

5.

321122

321111

Назив конта / Опис промене

Текући приходи / појединачно по контима/
Обрачун прихода и примања и расхода
и издатака пословања
- за пренос прихода
Примања од продаје нефинансијске имовине
/појединачно по контима/
Обрачун прихода и примања и расхода и
издатака пословања
- за пренос примања
Обрачун прихода и примања и расхода
и издатака пословања
Текући расходи /појединачно по контима/
- за пренос расхода
Обрачун прихода и примања и расхода
и издатака пословања
Издаци за нефинансијску имовину
/појединачно по контима/
- за пренос издатака
Мањак прихода и примања - дефицит
Обрачун прихода и примања и расхода и
издатака пословања
- за утврђени буџетски дефицит
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Дугује

Износ

43.200.000,00

Потражује

43.200.000,00
2.700.000,00
2.700.000,00
44.280.000,00
44.280.000,00
3.240.000,00
3.240.000,00
1.620.000,00

1.620.000,00

Дневник главне књиге
Корекција дефицита
Ред.бр.

6.

Број конта
Дугује
Потражује

321311

321120
7.

321211

8.

321120

9.

321120

311611

321211
321122
321121

Назив конта / Опис промене

Нераспоређени вишак прихода и примања из
ранијих година
Вишак или мањак прихода и примања
- наменски опредељен вишак прихода
Распоред вишка прихода и примања
Утрошена средства текућих прихода и
примања од продаје нефинансијске имовине за
покриће отплата кредита
Вишак или мањак прихода и примања
Распоред вишка прихода и примања
- покриће издатака и дефицита
Вишак или мањак прихода и примања
Мањак прихода и примања - дефицит
Вишак прихода и примања - суфицит
- за корекцију дефицита

Дугује

Износ

3.780.000,00

Потражује

3.780.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
2.780.000,00

1.000.000,00
1.620.000,00
1.160.000,00

Утврђивање коначног суфицита после извршене корекције:
Буџетски мањак прихода и примања – дефицит

1.620.000,00 дин. (ОП 2345)

Корекција:
- умањење за износ наменски опредељени
вишак прихода пренет са конта 321311
- покриће за отплате кредита
на конту 311611
После корекције коначан вишак прихода и примања
- суфицит износи

3.780.000,00 дин. (ОП 2347)
1.000.000,00 дин. (ОП 2354)
1.160.000,00 дин. (ОП 2355)

ГЛАВНА КЊИГА

1)

(1) Класа 700000 - Текући приходи
43.200.000,00
промет 43.200.000,00

2)

(4) Класа 500000 - Издаци за
нефинансијску имовину
промет 3.240.000,00
4)
3.240.000,00

(3) Класа 400000 - Текући расходи
промет 44.280.000,00
3)
44.280.000,00

3)
4)

(2) Класа 800000 - Примања од
продаје нефинансијске имовине
2.700.000,00
промет 2.700.000,00

(5) Конто 321111 - Обрачун
прихода и примања и расхода и
издатака пословања
44.280.000,00
1)
43.200.000,00
3.240.000,00
2)
2.700.000,00
47.520.000,00
45.900.000,00
5)
1.620.000,00
47.520.000,00
47.520.000,00

5)

(7) Конто 321311 - Нераспоређени вишак прихода и
примања из ранијих година
6)
3.780.000,00
5.400.000,00
1.620.000,00
5.400.000,00
5.400.000,00

53

(6) Конто 321122 - Мањак
прихода и примања - дефицит
1.620.000,00
9)
1.620.000,00

(8) Конто 321121 - Вишак
прихода и примања - суфицит
Со за изр. 1.160.000,00
9)
1.160.000,00
1.160.000,00
1.160.000,00

8)

(9) Конто 321120 - Вишак или мањак
прихода и примања
1.000.000,00
6)
3.780.000,00
1.000.000,00
3.780.000,00
2.780.000,00
3.780.000,00
3.780.000,00

7)

(10) Конто 321211 - Распоред
вишка прихода и примања
1.000.000,00
8)
1.000.000,00

(11) Конто 311612 - Утрошена средства текућих
прихода и примања од продаје нефинансијске
имовине за отплате кредита
промет 1.000.000,00
7)
1.000.000,00

3.3.3.5. Пример утврђивања резултата пословања
када остварени буџетски суфицит није коригован (случај 5)
Утврђивање буџетског вишка прихода и примања - суфицит:

А. Приходи и примања
Текући приходи - Класа 700000
Примања од продаје нефинансијске имовине
Класа 800000
Свега приходи и примања

54.000.000,00 дин. (ОП 2002)
2.430.000,00 дин. (ОП 2104)
56.430.000,00 дин. (ОП 2101)

Б. Расходи и издаци
Текући расходи - Класа 400000
Издаци за набавку нефинансијске имовине
- Класа 500000
Свега расходи и издаци

51.300.000,00 дин. (ОП 2130)
810.000,00 дин. (ОП 2298)
52.110.000,00 дин. (ОП 2129)

Вишак прихода и примања - буџетски суфицит
(А минус Б)

4.320.000,00 дин. (ОП 2344)
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Књижење:

Дневник главне књиге
Затварање конта
Ред.бр.

1.

2.

3.

Број конта
Дугује
Потражује

Класа
700000

Класа
800000

321111

321111

321111
Класа
400000

4.

321111
Класа
500000

5.

321111
321121

Назив конта / Опис промене

Текући приходи
/појединачно по контима/
Обрачун прихода и примања и расхода
и издатака пословања
- за пренос прихода
Примања од продаје нефинансијске имовине
/појединачно по контима/
Обрачун прихода и примања и расхода и
издатака пословања
- за пренос примања
Обрачун прихода и примања и расхода
и издатака пословања
Текући расходи
/појединачно по контима/
- за пренос расхода
Обрачун прихода и примања и расхода
и издатака пословања
Издаци за нефинансијску имовину
/појединачно по контима/
- за пренос издатака
Обрачун прихода и примања и расхода
и издатака пословања
Вишак прихода и примања - суфицит
- за утврђени буџетски суфицит

Дугује

Износ

Потражује

54.000.000,00
54.000.000,00
2.430.000,00
2.430.000,00
51.300.000,00
51.300.000,00
810.000,00
810.000,00
4.320.000,00

4.320.000,00

На основу спроведених књижења пошто није било корекције резултата на конту 321121 - Вишак
прихода и примања - суфицит, остаје износ утврђеног вишка прихода и примања - буџетски суфицит, тј.
у колони 5 Обрасца 2 - Биланс прихода и расхода имаћемо приказан исти износ од 4.320.000,00 дин. на
ознаци за ОП 2344, ознаци за ОП 2355 и ознаци за ОП 2357.

ГЛАВНА КЊИГА
(1) Класа 700000 - Текући приходи
1)

54.000.000,00

промет 54.000.000,00

2)

(4) Класа 500000 - Издаци за
нефинансијску имовину
промет 810.000,00
2)
810.000,00

(3) Класа 400000 - Текући расходи
промет 51.300.000,00
1)
51.300.000,00

3)
4)
5)

(2) Класа 800000 - Примања од продаје
нефинансијске имовине
2.430.000,00
промет 2.430.000,00

(5) Конто 321111 - Обрачун прихода
и примања и расхода и издатака
пословања
51.300.000,00
1)
54.000.000,00
810.000,00
2)
2.430.000,00
52.110.000,00
56.430.000,00
4.320.000,00
56.430.000,00
56.430.000,00

(6) Конто 321121 - Вишак прихода
и примања - суфицит
5)
4.320.000,00
Со за изр. 4.320.000,00
4.320.000,00

3.3.3.6. Пример утврђивања резултата пословања
када остварени буџетски дефицит није коригован (случај 6)
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4.320.000,00

Утврђивање буџетског мањка прихода и примања - дефицит:

А. Приходи и примања
Текући приходи - Класа 700000
Примања од продаје нефинансијске имовине
- Класа 800000
Свега приходи и примања

81.000.000,00 дин. (ОП 2002)
1.350.000,00 дин. (ОП 2104)
82.350.000,00 дин. (ОП 2101)

Б. Расходи и издаци
Текући расходи - Класа 400000
Издаци за набавку нефинансијске имовине
Класа 500000
Свега расходи и издаци

83.700.000,00 дин. (ОП 2130)
1.080.000,00 дин. (ОП 2298)
84.780.000,00 дин. (ОП 2129)

Мањак прихода и примања - буџетски дефицит
(Б минус А)

2.430.000,00 дин. (ОП 2345)

Књижење:

Дневник главне књиге
Затварање конта
Ред.бр.

1.

2.

3.

Број конта
Дугује
Потражује

Класа
700000

Класа
800000

321111

321111

321111
Класа
400000

4.

321111
Класа
500000

5.

321122

321111

Назив конта / Опис промене

Текући приходи/
појединачно по контима/
Обрачун прихода и примања и расхода
и издатака пословања
- за пренос прихода
Примања од продаје нефинансијске имовине
/појединачно по контима/
Обрачун прихода и примања и расхода и
издатака пословања
- за пренос примања
Обрачун прихода и примања и расхода
и издатака пословања
Текући расходи
/појединачно по контима/
- за пренос расхода
Обрачун прихода и примања и расхода
и издатака пословања
Издаци за нефинансијску имовину
/појединачно по контима/
- за пренос издатака
Мањак прихода и примања - дефицит
Обрачун прихода и примања
и расхода и издатака пословања
- за утврђени буџетски суфицит

Дугује

Износ

Потражује

81.000.000,00
81.000.000,00
1.350.000,00
1.350.000,00
83.700.000,00
83.700.000,00
1.080.000,00
1.080.000,00
2.430.000,00
2.430.000,00

На основу спроведених књижења пошто није било корекције резултата на конту 321122 - Мањак
прихода и примања - дефицит остаје износ утврђеног мањка прихода и примања - буџетски дефицит, тј.
у колону 5 Обрасца 2 - Биланс прихода и расхода имаћемо приказан исти износ од 2.430.000,00 динара
на ознаци за ОП 2345 и ознаци за ОП 2356.
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Дата књижења за наведене случајеве утврђивања резултата пословања најпре буџетског
суфицита односно буџетског дефицита, а потом, после корекције и укупног суфицита, односно
укупног дефицита обезбеђују податке за попуњавање Обрасца 2 - Биланс прихода и расхода у
делу - Утврђивање резултата пословања. (ознака за ОП 2344 до ОП 2359).
Здравствене установе на крају године врше међусобно затварање конта у Класи 600000 и
Класи 900000.

ГЛАВНА КЊИГА

1)

(1) Класа 700000 - Текући приходи
промет
81.000.000,00
81.000.000,00

2)

(4) Класа 500000 - Издаци за
нефинансијску имовину
промет
4)
1.080.000,00
1.080.000,00

(3) Класа 400000 - Текући расходи
промет 83.700.000,00

3)

(2) Класа 800000 - Примања од
продаје нефинансијске имовине
промет
1.350.000,00
1.350.000,00

83.700.000,00

(5) Конто 321111 - Обрачун прихода и примања и
расхода и издатака пословања
3)
83.700.000,00
1)
81.000.000,00
4)
1.080.000,00
2)
1.350.000,00
84.780.000,00
82.350.000,00
5)
2.430.000,00
84.780.000,00
84.780.000,00

5)

(6) Конто 321122 - Мањак
прихода и примања - дефицит
2.430.000,00
Со за изр. 2.430.000,00
2.430.000,00

2.430.000,00

3.3.4. Садржај и начин попуњавања
образаца уз годишњи финансијски извештај
Конта у колони 2. обрасца и њихови описи из колоне 3. обрасца садрже конта из Контног плана
који чини саставни део Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за
буџетски систем ("Службени гласник РС", бр. 103/2011, 10/2012, 18/2012, 95/2012, 99/2012, 22/2013,
48/2013, 61/2013 и 63/2013 (испр.)).
Приликом попуњавања образаца износи се уписују у хиљадама динара.
У Образац 1 - Биланс стања уносе се подаци у колоне 4-7, према броју конта из колоне 2
Обрасца, односно према опису из колоне 3 Обрасца.
У колону 4 уносе се подаци са одговарајућих конта активе и пасиве из претходне године
(почетно стање).
Подаци за текућу годину, односно за период за који се саставља финансијски извештај, уносе се
у колоне 5 и 6 активе и колону 5 пасиве, преузимањем стања са конта на крају периода за који се
саставља финансијски извештај.
Подаци у колони 7 утврђују се одузимањем износа у колони 6 од износа у колони 5.
Под ознаком ОП број 1225 уноси се износ вишка прихода и примања - суфицит који је исказан у
Обрасцу 2 - Биланс прихода и расхода на ознаци ОП број 2355.
Под ознаком ОП број 1226, уноси се износ мањка прихода и примања - дефицит који је исказан у
Обрасцу 2 - Биланс прихода и расхода на ознаци ОП број 2356.
У Образац 2 - Биланс прихода и расхода уносе се подаци у колоне 4 и 5, према броју конта из
колоне 2 Обрасца, односно према опису из колоне 3 Обрасца.
Подаци се уносе са одговарајућих конта означених у колони 2, тако што се у колону 4 уносе
подаци са одговарајућих конта из претходне године, а у колону 5 подаци са конта из књиговодствене
евиденције на крају периода за који се саставља финансијски извештај.
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Резултат пословања исказује се на ознаци ОП број 2344 као вишак прихода и примања буџетски суфицит и на ознаци ОП број 2345 као мањак прихода и примања - буџетски дефицит. Вишак
прихода и примања, односно мањак прихода и примања утврђује се као разлика између остварених
текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине који су исказани на ознаци ОП број 2001
и текућих расхода и издатака за нефинансијску имовину који су исказани на ознаци ОП број 2129.
На ознаци ОП број 2355 исказује се вишак прихода и примања - суфицит, тако што се вишак
прихода и примања (ОП број 2344) или мањак прихода и примања (ОП број 2345) коригује за износе на
ознакама ОП број 2346 и ОП број 2352.
На ознаци ОП број 2356 исказује се мањак прихода и примања - дефицит, тако што се мањак
прихода и примања (ОП број 2345) коригује за износе на ознаци ОП број 2346.
На ознаци ОП број 2357 (ОП 2357 = ОП 2355) исказује се вишак прихода и примања - суфицит за
пренос у наредну годину и то као део вишка прихода и примања наменски опредељен (ОП број 2358)
или/и нераспоређени део вишка прихода и примања (ОП број 2359).
На ознаци ОП број 2358 уноси се део вишка прихода исказаног на конту 321121 - Вишак прихода
и примања - суфицит, који је наменски опредељен за наредну годину. Наведена средства су наплаћена
у текућој години, а наменски су опредељена за покриће расхода и издатака у наредној години
(наплаћене школарине за целу школску годину, наменске донације, као и наменска средства за створене
обавезе по основу набавке нефинансијске имовине у наредној години и слично).
На ознаци ОП број 2359 уноси се нераспоређени део вишка прихода који се преноси у наредну
годину, а који је исказан на конту 321121 - Вишак прихода и примања - суфицит.
У Образац 3 - Извештај о капиталним издацима и примањима уносе се подаци у колоне 4 и 5,
према броју конта из колоне 2 Обрасца, односно према опису из колоне 3 Обрасца.
Подаци се уносе са одговарајућих конта означених у колони 2, тако што се у колону 4 уносе
подаци са одговарајућих конта из претходне године, а у колону 5 подаци са конта из књиговодствене
евиденције на крају периода за који се саставља финансијски извештај.
Резултат извештаја о капиталним издацима и примањима утврђује се на ознаци ОП број 3160 Вишак примања, тако што се укупно остварена примања умањују за износ укупних издатака, односно на
ознаци ОП број 3161 - Мањак примања, као разлика између укупних издатака и укупних примања.
У Образац 4 - Извештај о новчаним токовима уносе се подаци у колоне 4 и 5, према броју
конта из колоне 2 Обрасца, односно према опису из колоне 3 Обрасца.
Подаци се уносе са одговарајућих конта означених у колони 2, тако што се у колону 4 уносе
подаци са одговарајућих конта из претходне године, а у колону 5 подаци са конта из књиговодствене
евиденције о оствареним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима на крају периода
за који се саставља финансијски извештај.
На ознаци ОП број 4430 исказује се вишак новчаних прилива.
На ознаци ОП број 4431 исказује се мањак новчаних прилива.
На ознаци ОП број 4433 исказују се кориговани приливи за примљена средства у обрачуну, тако
што се укупни новчани приливи (ОП број 4001) увећају за приливе који су исказани на ознаци ОП број
4434.
На ознаци ОП број 4435 исказују се коригивани одливи за исплаћена средства у обрачуну, тако
што се укупни новчани одливи (ОП број 4169) умање за износ на ознаци ОП број 4436, а увећају за износ
исказан на ознаци ОП број 4437.
На ознаци ОП број 4438 исказује се салдо готовине на крају године који одговара салду на
текућим (динарским и девизним) рачунима, салду благајни (динарска, девизна, бензинских бонова,
чекова итд.), акредитивима и новчаним депозитима последњег дана периода за који се саставља
финансијски извештај, а резултат је почетног стања на текућим (динарским и девизним) рачунима, салду
благајни (динарска, девизна, бензинских бонова, чекова итд.), акредитивима и новчаним депозитима
(ОП број 4432) увећаног за износ коригованих прилива за примљена средства у обрачуну (ОП број 4433)
и умањеног за износ коригованих одлива за исплаћена средства у обрачуну (ОП број 4435).
На основу датог описа о исказивању салда готовине на крају године на ознаци ОП 4438 у колони
5, произилази да се подаци на овом броју ознаке ОП користе износи исказани у Обрасцу 1 - Биланс
стања из колоне 7. са ознакама за ОП 1051 до 1057.
У Образац 5 - Извештај о извршењу буџета уносе се подаци у колоне 4 - 11, према броју конта
из колоне 2 Обрасца, односно према опису из колоне 3 Обрасца.
У колону 4 уносе се планирани приходи из буџета и планирана примања, као и расходи и издаци
одобрени буџетом.
У колону 5 уноси се износ укупно остварених прихода - примања, односно извршених расхода издатака и представља збир износа из колона 6, 7, 8, 9, 10 и 11.
У делу I - Укупни приходи и примања, у колонама 6, 7, 8, 9, 10 и 11, садржани су подаци о
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оствареним приходима по изворима финансирања.
У делу II - Укупни расходи и издаци, у колонама 6, 7, 8, 9, 10 и 11, садржани су подаци о
коришћењу средстава према изворима финансирања.
У делу III - Утврђивање разлике између одобрених средстава и извршења, утврђује се укупан
резултат пословања по изворима средстава, укључујући све приходе и примања, као и све расходе и
издатке.

3.3.5. Логичка контрола
Након унетих података у обрасце годишњег финансијског извештаја за 2013. годину ради провере
тачности унетих података треба извршити логичку контролу према ознакама ОП, и то:
1072
1073
1225
1226
2001
2002
2104
2129
2130
2298
2344
2345
3027
3114
4001
4169
4430
4431

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

1235
1236
2355
2356
5001= 5432
4002 = 5002
3002 = 4104 = 5104
5170 = 5433
4170 = 5171
3068 = 4338 = 5339
5434
5435
4129 = 5129 = 5436
4384 = 5385 = 5437
5169
5431
5440
5441

3.3.6. Закључак пословних књига за 2013. годину
Чланом 17. Уредбе о буџетском рачуноводству је прописана обавеза здравствених установа да
пословне књиге закључују после спроведених евиденција свих трансакција и пословних догађаја и
обрачуна на крају буџетске године, односно у току године, у случају статусних промена, престанка
пословања и другим случајевима.
Закључивање пословних књига здравствене установе обавезне су да изврше најкасније
до рока достављања годишњих финансијских извештаја - за 2013. годину тј. до 28. фебруара
2014. године.
Уколико се не изврши закључак пословних књига у складу са наведеном одредбом члана 17.
Уредбе прописане су новчане казне од 500 до 50.000 динара за прекршај одговорног лица у
финансијској служби корисника буџетских средстава а организацију обавезног социјалног осигурања
новчаном казном од 10.000 до 1.000.000 динара.
Здравствене установе приликом израде годишњег финансијског извештаја за 2013. годину
извршиле су путем закључних књжења затварање конта Класе 400000, 500000, 700000 и 800000 на тај
начин што су директним књижењима по појединим контима Класе 400000, 500000, 700000 и 800000
извршили затварање тих конта уз одобрење односно задужење конта 321111 - Обрачун прихода и
примања расхода и издатака пословања, док су се конта Класе 600000 и 900000 затварала међусобним
задужењем односно одобрењем одговарајућих конта у оквиру тих класа.
Иако је прописано да се затварање конта Класе 600000 и 900000 врши на крају године у пракси
су често конта у оквиру ових класа затварана истовремено када су вршена књижења на појединим
контима у току године, што се не може сматрати пропустом.
Након извршеног затварања конта у књиговодству здравствених установа на описани начин
остала су у пословним књигама на крају 2013. године стања конта Класе 000000, 100000, 200000 и
300000 која се билансирају у Обрасцу 1 - Биланс стања на дан 31. децембра 2013. године.
На дан 31. децембра 2013. године врши се закључак сваке појединачне књиговодствене
картице на тај начин што ће се на самој картици уписати салдо за изравнање, а потом картицу
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треба подвући цртом и унети укупан збир који мора бити једнак на дуговној и потражној страни, а
потом картицу треба подвући са две црте чиме се сматра да су картице закључене.
Закључни салдо по појединим картицама према стању на дан 31. децембра 2013. године се
мора слагати са подацима унетим у Образац 1 - Биланс стања у коме су актива и пасива уравнотежени.
Образац 1 - Биланс стања је конципиран тако да се у њему на позицијама активе исказују бруто
вредности, исправке вредности и садашње вредности што омогућава потпунији увид у стање имовине
према степену истрошености (однос исправке вредности основних средстава према износу набавне
вредности) као и реалног исказивања других средстава као што су залихе и ситан инвентар.
Позиције Обрасца 1 - Биланс стања се заснивају на закључна стања исказана на контима Класе
000000 и 100000 у активи и закључна стања исказана на контима Класе 200000 и 300000 у пасиви.
Подаци исказани у Обрасцу 1 - Биланс стања се лако могу анализирати путем састављања
пресека биланса као на пример провера усаглашености равнотеже између конта Класе 000000 и Класе
300000, затим ангажованост новчаних средстава, упоредивост потраживања и обавеза и сл.
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