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ПОПИС ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА СА СТАЊЕМ НА ДАН 31. 12. 2012. ГОДИНЕ
1. Увод
Корисници средстава Републичког фонда за здравствено осигурање, здравствене и апотекарске установе (у
даљем тексту: корисници средстава), усклађивање пословних књига, попис имовине и обавеза, усаглашавање
потраживања и обавеза и усклађивање књиговодственог стања са стварним стањем на дан 31. децембра 2012.
године врше у складу са чланом 18. Уредбе о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 125/2003
и 12/2006 – у даљем тексту: Уредба).
У члану 18. став 6. Уредбе је регулисано да се начин и рокови вршења пописа и усклађивање
књиговодственог стања са стварним стањем обављају у складу са Уредбом о евиденцији и попису
непокретности и других средстава у државној својини („Службени гласник РС“, бр. 27/1996 – у даљем
тексту: Уредба о евиденцији), као и прописом о начину и роковима вршења пописа и усклађивања
књиговодственог са стварним стањем који прописује министар надлежан за послове финансија и
економије.
Уредбом о евиденцији је детаљно регулисан начин евидентирања и достављања података о променама на
непокретностима и покретним стварима које корисници средстава треба да обезбеде у помоћној књизи
основних средстава, али није регулисан начин вршења пописа имовине и обавеза.
Како пропис о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним стањем,
који у складу са чланом 18. став 6. Уредбе доноси министар финансија, још увек није донет, Министарство
финансија – Управа за трезор у недостатку овог прописа, претходних година је на свом сајту објављивало
одговарајуће инструкције које су се односиле на попис имовине и обавеза за 2004, 2005 и 2006. годину, које су
биле готово идентичне. Последњом инструкцијом Министарства финансија – Управе за трезор (односила се
на попис имовине и обавеза за 2006. годину), буџетски корисници и организације обавезног социјалног
осигурања, као и корисници средстава Републичког фонда за здравствено осигурање (корисници средстава)
упућени су, да приликом вршења пописа примењују Правилник о начину и роковима вршења пописа и
усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем („Сл. гласник РС“, бр. 106/2006 – у даљем тексту:
Правилник о попису), који је донет на основу Закона о рачуноводству и ревизији, и који је, пре свега,
намењен правним лицима из области привреде и предузетницима.
Корисници средстава у складу са Уредбом о евиденцији и Правилником о попису, треба својим интерним
општим актом да ближе уреде обављање пописа имовине и обавеза.
Упоређивање стања имовине и обавеза и стања потраживања и обавеза на дан 31. децембра 2012. године врши
се са стањем у књиговодственој евиденцији која се води у складу са Правилником о стандардном
класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем („Службени гласник РС“, бр. 103/2011,
10/2012, 18/2012, 95/2012 и 99/2012 – у даљем тексту: Правилник о класификационом оквиру).
Корисници средстава имају обавезу да на основу пописа ускладе књиговодствено стање са стварним стањем
по попису на дан 31. децембра 2012. године. У складу са чланом 18. став 2. Уредбе, корисници средстава су
дужни да попишу имовину и обавезе са стањем на дан 31. децембра.
Имовина и обавезе за обвезнике пописа који своје пословне књиге воде према Уредби се по правилу пописују
једном годишње, и то на крају буџетске године.
Изузетно, у складу са Уредбом, обвезник пописа може својим интерним општим актом предвидети и дуже
периоде за попис: књига, филмова, фотоса, архивске грађе и др., с тим што тај период не може бити дужи од
пет година (члан 18. став 3. Уредбе).
2. Прописи који се примењују приликом вршења пописа
Корисници средстава ће као и претходних година попис имовине и обавеза вршити у складу са:
1) Уредбом о евиденцији и попису непокретности и других средстава у државној својини („Сл. гласник РС“,
бр. 27/1996 – у даљем тексту: Уредба о евиденцији);
2) Правилником о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним
стањем („Сл. гласник РС“, бр. 106/2006 – у даљем тексту: Правилник о попису);
3) Општим актом корисника средстава.
Други прописи којима се уређује попис су:
4) Закон о акцизама („Сл. гласник РС“, бр. 22/2001. . . 93/2012) и прописима донетим на основу овог закона;
5) Закон о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“, бр. 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007 и
93/2012) и прописима донетим на основу овог закона;
6) Уредба о буџетском рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 125/2003 и 12/2006 – у даљем тексту: Уредба);
7) Уредба о количини расхода (кало, растур, квар и лом) на које се не плаћа акциза („Сл. гласник РС“, бр.
137/2004, 109/2009 и 96/2012);
8) Уредба о количини расхода (кало, растур, квар и лом) на које се не плаћа порез на додату вредност („С.
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гласник РС“, бр. 124/2004) и
9) Правилник о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са стопама амортизације („Сл.
лист СРЈ“, бр. 17/1997 и 24/2000 – у даљем тексту: Правилник о номенклатури);
10) Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем („Сл. гласник
РС“, бр. 103/2011, 10/2012, 18/2012, 95/2012 и 99/2012 – у даљем тексту: Правилник о класификационом
оквиру);
3. Рокови вршења пописа
Према члану 13. став 2. Правилника о попису, прописано је да комисија за попис достави извештај о
извршеном попису надлежном органу правног лица најкасније 30 дана пре састављања годишњег рачуна,
односно најкасније 30 дана по завршетку пописа у току године.
Пошто Правилником о попису нити другим законским прописом, није прописано време почетка пописа,
остаје да корисници средстава ово питање регулишу одлуком о попису, односно да одреде датум почетка
пописа који може бити пре и после 31. децембра 2012. године.
Ако се попис врши пре 31. децембра 2012. године пописне листе треба кориговати за све промене (набавке,
отуђења и сл.) које су настале од дана вршења пописа до 31. децембра, јер се стање утврђује на дан 31.
децембра 2012. године.
Ако се попис врши после 31. децембра 2012. године, тј. у јануару 2013. године, стање пописа, такође треба
ускладити са стањем на дан 31. децембра 2012. године.
4. Предмет пописа
Корисници средстава врше попис, односно утврђују стварно стање имовине и обавеза које су у складу са
Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем евидентирали у
пословним књигама на одговарајућим прописаним субаналитичким контима у оквиру следећих класа:
- класа 000000 – Нефинансијска имовина,
- класа 100000 – Финансијска имовина и
- класа 200000 – Обавезе.
Према томе, пописом се обухватају све позиције биланса стања осим позиција извора капитала.
Међутим, ако корисници средстава у оквиру класе 300000 воде ванбилансну евиденцију, онда и за те
позиције врше попис .
Преглед билансних позиција у оквиру класа, категорија и група које су предмет пописа:
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КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ
АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА
АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА
ВАНБИЛАНСНА АКТИВА
ПАСИВА
ОБАВЕЗЕ
ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА
КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ
КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ
КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА
ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА
СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИЈСКИХ ДОДАТАКА
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА
ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ
ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА
ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ
ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ
ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА
ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ
ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА
ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ
ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ
ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА
ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА
ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

Поред наведених облика имовине и обавеза, за кориснике средстава који у оквиру класе 300000 воде
ванбилансну евиденцију, предмет годишњег пописа су и имовина и обавезе које су евидентиране на
контима ванбилансне активе и ванбилансне пасиве.
Корисници средстава су дужни да на дан 31. децембра 2012. године попишу и туђу имовину, која се
код њих затекла по било ком основу и један примерак пописне листе доставе њеном власнику. Такође,
корисници средстава ће пописати и сопствену имовину која се налази код другог корисника, по било ком
основу, и то на основу пописне листе коју добију од корисника код којег се њихова имовина налази.
Уколико корисник средстава до дана завршетка пописа не добије пописне листе од правних лица код
којих се налази њихова имовина, податке о тој имовини уноси у посебне пописне листе на основу
веродостојне документације (уговор, реверс о датој имовини на коришћење и сл.).
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5. Организација и припремне радње за вршење пописа
Према члану 4. Правилника о попису за организацију и правилност пописа одговоран је руководилац
обвезника пописа, односно лице које он овласти. Дато овлашћење мора бити у писменој форми.
Пре отпочињања пописа, потребно је спровести одговарајуће припремне радње, које између осталог
обухватају:
1. Усклађивање пословних књига;
2. Припрему имовине за попис;
3. Образовање комисија за попис;
4. Издавање упутства пописним комисијама о спровођењу пописа;
5. Израду плана пописа;
6. Припрему пописних листа и одговарајућег садржаја за поједине врсте имовине.
5.1. Усклађивање пословних књига
Према члану 18. став 1. Уредбе усклађивање евиденција и стања главне књиге са дневником, као и помоћних
књига и евиденција са главном књигом, врши се пре пописа имовине и обавеза и пре припреме финансијских
извештаја. Да би се те евиденције ускладиле, оне морају бити претходно ажуриране. У процесу усклађивања
морају се имати на располагању веродостојне исправе на основу којих су вршена књижења и вођене
одговарајуће евиденције.
5.2. Припрема имовине за попис
Према члану 7. Правилника о попису, лица која рукују имовином и њихови непосредни руководиоци дужни
су да, најкасније до дана одређеног за почетак пописа, изврше неопходне припреме ради што лакшег, бржег и
правилнијег пописивања.
У оквиру припреме материјалне имовине за попис, залихе треба разврстати по врстама и називу, а где је то
потребно и по техничким обележјима, односно по номенклатури.
Посебно треба водити рачуна о издвајању туђих материјалних средстава која су се, као што је речено, по било
којем основу нашла код корисника средстава у време пописа, како би се унела у посебне пописне листе туђе
имовине.
5.3. Упутство за вршење пописа
Начин вршења пописа, прописан је одредбама члана 7. до 12. Правилника о попису, што углавном треба да
буде и садржано у упутству за рад комисија за попис, које доноси директор. Упутством треба уредити задатке
свих комисија, посебно централне пописне комисије, уколико је иста формирана.
Да би пописне комисије обавиле задатак утврђен одлуком о њиховом формирању и упутством директора (или
лице којег је писмено овластио директор), потребно је да свака од њих у оквиру припрема за вршење пописа,
сачини план свог рада и достави га директору односно одговорном лицу за организацију пописа и
рачуноводству.
Пример упутства за вршење пописа и плана рада комисије за попис дајемо у наставку текста:
На основу члана ______. Правилника о организацији буџетског рачуноводства (или други назив интерног
општег акта), а у вези са тачком ____. Одлуке – Решења о попису и образовању комисија за попис са стањем
на дан 31. децембра 2012. године, старешина – директор прописује
УПУТСТВО
ЗА ПОПИС ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА
са стањем на дан 31. децембар 2012. године
1. Овим упутством ближе се уређује начин и рокови вршења пописа имовине и обавеза и усклађивања
књиговодственог стања са стварним стањем које се утврђује пописом.
2. Предмет пописа су следећа имовина и обавезе:
– нефинансијска имовина у сталним средствима и залихама,
– финансијска имовина у дугорочним пласманима,
– новчана средства,
– племенити метали,
– хартије од вредности,
– потраживања,
– краткорочни пласмани и активна временска разграничења,
– обавезе и пасивна временска разграничења, као и
– остала имовина.
3. Комисија за попис нефинансијске имовине у сталним средствима и залихама, на посебним пописним
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листама пописује имовину других правних лица (туђу имовину) која се налази код корисника средстава по
било ком основу на дан 31.12.2012. године и један примерак те пописне листе доставља власнику те имовине
4. Комисије за попис дужне су да пре почетка пописа сачине свој план рада по коме ће вршити попис.
5. Лица која руководе имовином, као и непосредни руководиоци дужни су да, најкасније до дана одређеног за
попис, изврше све припреме како би се попис обавио ефикасно.
6. Комисији за попис нефинансијске имовине у сталним средствима и залихама могу се, пре почетка пописа,
дати само листе са номенклатурним бројевима, називима, врсти и јединици мере имовине која се пописује.
7. Подаци из књиговодства, односно из одговарајућих евиденција о количинама не могу се дати пре
уписивања стања у пописне листе и пре него што чланови комисије не потпишу те листе.
8. Рад комисија за попис обухвата:
– утврђивање стварних количина сталних средстава и залиха које се пописују, а начин на који се попис врши
може бити: бројањем, мерењем, проценом и сличним поступцима, ближе описивање пописане имовине, као и
уношење тих података у пописне листе;
– уписивање у пописне листе натуралних промена насталих између дана пописа и одређеног дана под којим
се попис врши, ако се не води стална количинска и вредносна евиденција о улазима и излазима имовине која се
пописује;
– уношење књиговодственог натуралног стања имовине у пописне листе;
– утврђивање натуралних разлика између стања утврђеног пописом и књиговодственог стања;
– уношење цена пописане имовине;
– вредносно обрачунавање пописане имовине;
– утврђивање вредносних разлика између стања утврђеног пописом и књиговодственог стања;
– састављање посебних пописних листа за имовину чија је вредност умањена због оштећења,
неисправности, застарелости и слично;
– састављање посебних пописних листа за имовину која није затечена у просторијама, а за њу до дана
завршетка пописа нису примљене пописне листе од правног лица код кога се та имовина налази;
– попис готовинских еквивалената и готовине у благајни, хартија од вредности и страних средстава
плаћања врши се бројањем према апоенима и уписивањем утврђених износа у посебне листе;
– готовина и хартије од вредности које се налазе на рачунима и депо-рачунима пописују се на основу извода о
стању тих средстава на дан пописа;
– попис финансијских пласмана, потраживања и обавеза врши се према стању у пословним књигама, под
условом да је њихово стање усаглашено са дужницима и повериоцима и да о томе постоји веродостојна
исправа;
– финансијске пласмане, потраживања и обавезе за које не постоји уредна документација пописна комисија
исказује у посебним пописним листама;
– узимање изјаве од одговорних лица за утврђене неправилности и одступања књиговодственог стања од
стања утврђеног пописом,
– састављање писмених белешки о утврђеним чињеницама и донетим закључцима током пописа и
– састављање извештаја о извршеном попису, који садржи: стварно и књиговодствено стање имовине и
обавеза; разлике између књиговодственог стања и стања утврђеног пописом; узроке неслагања стања
утврђеног пописом и књиговодственог стања; предлоге за ликвидацију утврђених разлика (пребијање мањкова и
вишкова насталих по основу замене, начин накнађивања мањкова и приходовање вишкова, отписивање
неупотребљивих средстава, исправке сумњивих и спорних потраживања, отписивање застарелих
потраживања, приходовање застарелих обавеза, и др); начин књижења; примедбе и објашњења радника који
рукују, односно који су задужени материјалним и новчаним вредностима о утврђеним разликама, као и друге
примедбе и предлоге комисија за попис у вези са пописом;
9. Извештај о извршеном попису комисије достављају _______(надлежном органу или централној комисији)
најкасније до 20. јануара 2013. године.
10. Седници _________(надлежног органа) приликом разматрања извештаја о извршеном попису
присуствују: председници комисија за попис, руководилац рачуноводства (односно лице коме је поверено
вођење пословних књига и састављање рачуноводствених извештаја).
11. Извештаји о извршеном попису са пописним листама и одлуком ______ (надлежног органа) достављају
се рачуноводству на књижење ради усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем.
Лице одговорно за попис

6. Образовање комисија за попис
Према члану 4. Правилника о попису, корисник средстава у складу са општим актом, образује потребан број
комисија за вршење пописа имовине и обавеза, одређује период у коме ће комисије вршити попис, време за
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попис и рокове достављања извештаја о извршеном попису надлежном органу корисника средстава. Број
комисија зависи од обима делатности и структуре имовине и обавеза корисника средстава.
Одлуком о попису коју доноси Управни одбор (директор) корисника средстава именују се председник и
чланови комисије, при чему треба водити рачуна, да у комисију за попис не могу бити одређена лица која
рукују имовином, односно која су задужена за имовину која је предмет пописа. Такође, овом одлуком се
утврђују рокови у којима се почиње и завршава попис, као и рок до када се извештај о извршеном попису са
прилозима доставља на усвајање и одлучивање по утврђеним разликама.
На основу општег акта корисника средстава или донете одлуке о вршењу пописа, ако то општим актом није
регулисано, директор корисника средстава или лице које он овласти доноси решење којим именује комисију
или комисије за вршење пописа имовине и обавеза.
Код корисника средстава најчешће се образују: комисија за попис непокретности и опреме, комисија за попис
залиха материјала и робе, комисија за попис новчаних средстава и финансијскиих пласмана и обавеза која
истовремено проверава усклађеност потраживања и финансијских пласмана и обавеза са добијеним
извештајима (Образац ИОС) од дужника односно поверилаца.
У наставку дајемо пример одлуке о образовању комисија за попис имовине и обавеза и пример решења о
именовању комисије за попис:
На основу члана 18. Уредбе о буџетском рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 125/2003 и 12/2006), члана 26.
Уредбе о евиденцији и попису непокретности и других средстава у државној својини („Сл. гласник РС“, бр.
27/1996), члана 4. Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са
стварним стањем („Сл. гласник РС“, бр. 106/2006) и члана ___ Статута корисника средстава, Управни
одбор (или одговарајући орган корисника средстава) доноси:
ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈА ЗА ПОПИС ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА
са стањем на дан 31. децембра 2012. године
И. Ради вршења редовног пописа имовине и обавеза, са стањем на дан 31. децембра 2012. године, образују се
следеће комисије (може и само једна комисија):
1) Комисија за попис нефинансијске имовине у сталним средствима и залихама од три члана (председник и 2
члана) и
2) Комисија за попис финансијске имовине у дугорочним пласманима, новчаних средстава, племенитих
метала, хартија од вредности, потраживања и обавеза, активних и пасивних временских разграничења и
остале имовине, од три члана (председник и 2 члана).
ИИ. Комисије за попис, дужне су да благовремено, пре почетка пописа, утврде свој план рада по којем ће
вршити попис и исти доставе _________ (органу, лицу одговорном за попис) и рачуноводству корисника
средстава.
Комисије за попис, дужне су да саставе извештај о извршеном попису и исти доставе ___________ (органу,
лицу одговорном за попис) најкасније до 20. јануара 2013. године. Уз извештај доставити: пописне листе,
изјаве одговорних радника о утврђеним одступањима, забелешке и констатације комисије утврђене током
пописа и сл.
Извештај о извршеном попису и одлуку Управног одбора о начину књижења за утврђене разлике по попису
доставити рачуноводству најкасније до _______2013. године, ради благовременог спровођења књижења, у
складу са донетом одлуком и састављања годишњег финансијског извештаја, односно најкасније 30 дана пре
дана предаје финансијског извештаја.
Директор корисника средстава (лице које руководи пописом, односно одговорно лице за вршење пописа) ће у
року од___ дана од дана доношења ове одлуке издати упутство за вршење пописа и спровести друге
припреме неопходне за успешно извршење пописа.
Директор односно лице кога он писмено овласти доноси решење којим именује чланове комисија за попис.
Решењем се дефинишу права и обавезе комисије за попис.
Свака комисија за попис има три члана од којих је један члан председник. Именују се и њихови заменици.
Организацијом пописа руководи директор или лице кога директор писмено овласти.
ИИИ. Ову одлуку доставити директору (органу, лицу одговорном за попис) руководиоцу рачуноводства и
архиви.
Председник Управног одбора
(или други надлежни орган)
__________________________
Зависно од обима делатности и структуре имовине и обавеза, корисник средстава може одредити и друге
посебне комисије.
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На основу Одлуке Управног одбора о вршењу пописа имовине и обавеза, са стањем на дан 31. децембра 2012.
године од _______ 2012. године (или општег акта о вршењу пописа), доносим
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА И ЗАЛИХАМА
са стањем на дан 31. децембар 2012. године
1. Именује се Комисија за годишњи попис нефинансијске имовине у сталним средствима и залихама у
саставу:
_________________, председник,
_________________, заменик председника,
_________________, члан,
_________________, заменик члана,
_________________, члан,
_________________, заменик члана.
2. Задатак комисије је да изврши попис нефинансијске имовине у сталним средствима и залихама са стањем
на дан 31. 12. 2012. године, у пословним просторијама, на следећим адресама: (навести адресе).
3. Комисија почиње са радом ________2012. године и обавезна је да попис заврши до31. децембра 2012..
године а најкасније до 15. јануара 2013. године, о томе састави извештај и са пратећом документацијом
(пописне листе, предлогом одлуке за књижење утврђених одступања, забелешке и констатације комисије
утврђене приликом пописа, изјаве и сл.) преда _____________ (органу, лицу одговорном за попис) најкасније
до 20. јануара 2013. године.
4. Попис се може вршити само уз присуство одговорног лица.
5. Комисија је дужна да састави план рада по коме ће вршити попис.
6. Решење доставити именованим члановима комисије, и архиви.
Директор,

___________________,
На основу тачке ___. Одлуке – Решења о попису и образовању комисија за попис са стањем на дан 31.
децембра 2012. године, председник Комисије за попис ____________ доноси
ПЛАН РАДА КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС
Комисија за попис _________________ (у даљем тексту: Комисија) именована је одлуком надлежног органа,
старешине – директора од ________ 2012. године у следећем саставу:
1) ________, председник комисије;
2) ________, заменик;
3) ________, члан комисије;
4) ________, заменик;
5) ________, члан комисије;
6) ________, заменик.
Време пописа је одређено упутством старешине – директора од ____________ 2012. године.
Комисија утврђује следећи план рада.
1. Чланови Комисије ће три дана пре почетка пописа проверити да ли су обављене односно да ли се обављају
припремне радње за попис одређене упутством старешине – директора од _______ 2012. године.
2. Комисија ће се састати ______ 2012. године (дан пре почетка пописа) и тада обавити следеће послове:
– проверити да ли су завршене све припреме за попис;
– проверити да ли су обезбеђени техничка средства за попис и радници;
– преузети од књиговодства потребне обрасце пописних листа и друге помоћне обрасце и материјале.
3. Попис ће започети ______ 2012. године у __ часова и обављаће се сваког радног дана од __ до __ часова до
завршетка пописа, а најкасније до 31. децембра 2011. године, односно до 15. јануара 2013. године.
4. До _____ 2013. године Комисија ће утврдити разлике по попису и узроке њиховог настанка. Истовремено
ће затражити одговарајућу писмену изјаву одговорног лица – рачунополагача о узроцима због којих су
настале разлике.
5. До ____ 2013. године Комисија ће проценити вредност утврђених вишкова за које нема цене у
књиговодству и утврдити продајне цене за мањкове за које предлаже да иду на терет одговорних лица.
6. До _____ 2013. године Комисија ће сачинити рекапитулацију пописних листа и приложити и
спецификацију предложених промена и друге белешке и спецификацију рађену приликом пописа.
7. До ____ 2013. године Комисија ће израдити извештај о обављеном послу.
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8. До ____ 2013. године Комисија ће предати извештај о попису са пописним листама председнику Централне
пописне комисије, а ако та комисија није образована, предаје га надлежном органу односно старешини –
директору који ју је образовао (ако је образована Централна комисија за попис, све комисије достављају
извештај Централној пописној комисији која на основу њих сачињава збирни извештај; Централна пописна
комисија доставља надлежном органу односно старешини – директору, поред свог извештаја, и извештаје
пописних комисија).
9. Чланови Комисије ће присуствовати седници надлежног органа када буде разматрао резултате пописа и
пружити евентуална потребна допунска објашњења о обављеном послу.
Председник комисије за попис
_________________________

7. ПОПИС НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА
Код пописа нефинансијске имовине у сталним средствима посебно се пописују: некретнине и опрема,
култивисана имовина, драгоцености, природна имовина, нефинансијска имовина у припреми и аванси, као и
нематеријална имовина.
7.1. Попис некретнина и опреме
7.1.1. Попис зграда и грађевинских објеката (011100)
У оквиру овог синтетичког конта садржана су аналитичка конта на којима се књиже стамбене зграде и
станови, пословне зграде, пословни простор и други објекти, саобраћајни објекти, водоводна инфраструктура
и остали објекти.
Зграде и грађевински објекти су у књиговодству разврстани по различитим амортизационим групама у
зависности од материјала од којег су изграђени и од намене самог објекта.
Комисији за попис се дају припремљене пописне листе које могу садржати следеће податке: номенклатурни
број средстава, назив и адресу грађевинског објекта.
Комисија за попис утврђује стварно стање на лицу места и у пописне листе уписује стање по попису, а после
тога уноси књиговодствено стање (количински и вредносно), и то на основу података на дан 31. децембра
2012. године.
Ако комисија за попис утврди да поједини објекти нису употребљиви, пописаће их у посебне листе и дати
предлог за њихово расходовање или продају. За поједине грађевинске објекте који су оштећени, а који нису
још за расходовање, комисија за попис даје предлог за њихово санирање.
Комисија за попис треба да утврди да ли је било додатних улагања у постојеће објекте, односно да ли је
вршена реконструкција, адаптација и модернизација или друга доградња ради повећања капацитета,
побољшања квалитета или промене намене односно продужетка века коришћења објекта.
Набавну вредност основних средстава приликом додатних улагања извршених при реконструкцији,
адаптацији и модернизацији или другој доградњи ради повећања капацитета, побољшања квалитета или
промене намене односно продужетка века коришћења инвестиционих добара чини збир неотписане вредности
и вредности новог улагања.
Додатним улагањем може се повећати набавна вредност или смањити исправка вредности ако се тиме рок
отписа реалније прилагођава веку употребе средства у која су вршена додатна улагања.
Набавна вредност се може утврдити и на основу збира отписане вредности и вредности новог улагања и
процењеног процента преосталог века у односу на укупни век употребе тог средства.
У случају да на постојећим објектима нису вршена нова додатна улагања (замена крова), онда је реч о текућем
одржавању које не повећава вредност објекта, већ терети трошкове пословања.
У посебне пописне листе се уносе и улагања у туђа основна средства.
Ако грађевински објекат припада већем броју правних лица, у пописне листе се уноси само део објекта који
припада одређеном кориснику средстава. У случају да је купљен већ коришћени грађевински објекат,
потребно је да пописна комисија утврди да ли је правилно утврђена набавна вредност таквог објекта.
7.1.2. Попис опреме (011200)
На синтетичком конту 011200 – Опрема, исказује се опрема која се сматра основним средствима, сходно
Правилнику о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава ("Сл. лист СРЈ", бр. 17/97 и
24/2000).
Опрема се прибавља куповином или израдом у сопственој режији или преносом без накнаде.
Основицу за отписивање опреме чини набавна вредност или цена коштања.
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Субаналитичка конта за опрему се могу рашчланити на субсубаналитичка конта према амортизационим
групама из Номенклатуре средстава за амортизацију.
Комисија за попис треба да утврди да ли су вршена додатна улагања у опрему односно да ли су настале
промене капацитета и друге измене које имају третман инвестиција, па стога повећавају вредност опреме.
Опрема за коју постоји документација да се налази код другог правног лица, пописује се на основу те
документације или на основу пописне листе коју доставља правно лице код кога се опрема налази.
Опрема која није више за употребу уноси се у посебне пописне листе и предлаже за расходовање.
У посебне пописне листе се пописују и основна средства која су трајно ван употребе, при чему треба имати у
виду да се у књиговодству ова средства књиже на посебним субсубаналитичким контима у оквиру
субаналитичког конта на коме се књиже та средства у употреби. Под основним средствима која су трајно ван
употребе се подразумевају основна средства која се дуже време непрекидно не користе због физичке
дотрајалости, техничке застарелости и сл.
Туђа опрема која се у време пописа налази код корисника средстава се уноси у посебне пописне листе, а један
примерак пописне листе се доставља правном лицу чија је опрема.
7.1.3. Попис осталих некретнина и опреме (011300)
Попис осталих некретнина и опреме обухвата остале некретнине и опрему које нису обухваћене Правилником
о номенклатури нематеријалних улагања и основ-них средстава.
7.2. Попис култивисане имовине
У оквиру синтетичког конта култивисана имовина (012110) обухваћено је основно стадо и вишегодишњи
засади.
С обзиром да код корисника средстава у пракси не постоје основна стада и вишегодишњи засади, самим тим
је изостављен и текст о попису.
7.3. Попис драгоцености (013000)
Попис драгоцености обухвата вредности злата, сребра, накита од племенитих метала, антике и других
предмета, као и остале драгоцености.
Уколико корисници средстава имају овакав вид нефинансијске имовине, дужне су да је попишу.
7.4. Попис природне имовине (014000)
Попис природне имовине обухвата попис земљишта, попис подземних блага и попис шума.
Према основној намени којој служе, земљишта се исказују као пољопривредна и грађевинска. У оквиру конта
према врсти земљишта, прописана су субаналитичка конта, и то:
014111 – Пољопривредна земљишта, која служе у пољопривредне сврхе;
014112 – Грађевинско земљиште;
014113 – Земља која је испод зграда и објеката
014114 – Спортски терени и придружена водена површина и др;
014115 – Остало земљиште и придружена водена површина.
Комисија за попис врши попис земљишта посебно за сваку врсту земљишта на основу документације о
куповини земљишта, што значи да се не мора вршити премеравање, осим у изузетним случајевима, ако је то
потребно, о чему одлучује комисија за попис.
У пописне листе се уписују подаци о величини земљишта (хектар, ар, квадратни метар) и вредности која је
исказана у књиговодству, јер се не врши обрачун амортизације.
За земљиште које је узето у закуп попис се врши на исти начин, с тим што се у посебне пописне листе уписују
подаци који се обезбеђују из уговора о закупу закљученим са другим правним лицем.
Шумом се сматра земљиште обрасло шумским дрвећем. Шумом се не сматрају дрвореди и паркови у
насељеним местима. Комисија за попис вредност шуме утврђује према подацима утврђеним пописом односно
проценом количине дрвне масе појединих врста дрвећа, дебљинске структуре и квалитета дрвне масе.
7.5. Попис нефинансијске имовине у припреми (015100)
Нефинансијска имовина у припреми обухвата: грађевинске објекте у припреми, опрему у припреми, остале
некретнине и опрему у припреми, култивисану имовину у припреми, драгоцености у припреми, земљиште у
припреми, подземна блага у припреми, шуме и воде у припреми.
Основна средства у припреми обухватају улагања у све облике основних средстава од дана улагања до дана
почетка коришћења.
Попис нефинансијске имовине у припреми се врши појединачно по основном средству.
Комисија за попис је дужна да утврди да ли степен довршености инвестиција одговара степену довршености
по привременим обрачунским ситуацијама односно по другим обрачунима, као и да ли су исплате по овим
обрачунима правилно извршене. Треба проверити да ли је инвеститор правилно оверио обрачунске ситуације
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односно друге обрачуне. Комисија за попис за ове послове може да ангажује и вештаке, у складу са чланом 5.
став 2. Правилника о начину и роковима и вршењима пописа.
За инвестиције које су довршене и за инвестиције које су делимично активиране треба утврдити дан када су
завршене односно када је почела њихова употреба и пренети их на одговарајућа конта основних средстава.
На исти начин се пописују и евентуално обустављене инвестиције, с обзиром на то да се књиже на контима
основних средстава у припреми, с тим што комисија за попис треба да утврди разлоге обустављања и да
предложи могућност довршења или евентуалне ликвидације оваквих инвестиција. При попису треба да се
провери да ли постоји одлука органа, односно решење надлежног органа о обустављању инвестиције за коју
се оцени да више не може да се користи.
Обустављене инвестиције се пописују у посебне пописне листе.
7.6. Аванси за нефинансијску имовину – 015200
Пописом се обухватају дати аванси за стицање свих облика основних средстава.
У оквиру синтетичког конта 015200 обухваћена су аналитичка конта на којима се евидентирају:
015210 – Аванси за грађевинске објекте;
015220 – Аванси за опрему;
015230 – Аванси за остале некретнине и опрему;
015240 – Аванси за култивисану имовину;
015250 – Аванси за драгоцености;
015260 – Аванси за земљиште;
015270 – Аванси за подземна блага;
015280 – Аванси за шуме и воде.
Дати аванси се пописују према књиговодственом стању, с тим што треба проверити да ли је извршено
усаглашавање стања са примаоцем аванса (као код других потраживања).
Попис аванса за основна средства се врши на исти начин као и за потраживања. Комисија за попис треба да
утврди да ли је пре пописа са дужницима извршено усаглашавање потраживања по основу датих аванса и да
ли о томе постоји одговарајућа исправа.
Камата на дате авансе на основна средства се обрачунава само ако је уговорена. За дате авансе у девизама
врши се њихово усклађивање најкасније последњег дана обрачунског периода по средњем курсу на тај дан и
по том основу утврђују негативне односно позитивне курсне разлике и врше одговарајућа књижења.
7.7. Попис нематеријалне имовине (016000)
Попис нематеријалне имовине обухвата попис нематеријалних улагања у компјутерски софтвер, књижевна и
уметничка дела, патенте, трошкове за развој и остала нематеријална основна средства.
Под књижевним и уметничким делима подразумевају се нематеријална улагања у: дела ликовне и вајарске
уметности, књиге и часописе у библиотекама, дела филмске уметности, дела музејске вредности, и сл.).
Приликом пописа књига, с обзиром на њихов значај, комисија за попис треба, поред осталог, да сагледа
исправност њиховог смештаја, чувања, одржавања и руковања.
Према члану 18. став 3. Уредбе, интерним општим актом се може предвидети и дужи период за вршење
пописа (књига, филмова, фотоса, архивске грађе и др.), с тим што тај период не може бити дужи од пет
година.
8. ПОПИС НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ У ЗАЛИХАМА
Нефинансијска имовина у залихама обухвата:
– 021000 залихе (робне резерве, залихе производње и роба за даљу продају)
– 022000 залихе ситног инвентара и потрошног материјала
8.1. Попис залиха (група 021000)
8.1.1. Попис залиха производње (021200)
Попис залиха производње обухвата:
– попис материјала и залиха за производњу (021210)
– попис недовршене производње (021220), и
– попис готових производа (021230)
Попис наведених залиха врши се појединачно, с тим што попис недовршене производње и готових производа
врше само они корисници средстава који на крају 2012. године имају ове залихе.
Пописна комисија на лицу места утврђује степен довршености производње, када се ради о недовршеној
производњи и исту усклађује са одговарајућим подацима у радним налозима.
Пописна комисија пописује све готове производе (на складишту – сопственом или туђем, у продавници и у
доради, обради и манипулацији).
Готови производи се пописују према квалитету и по класама у оквиру посебних пописних листа.
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Комисија пописује обустављену производњу, растур, квар и слично и евидентира на посебним пописним
листама ради лакшег и тачнијег утврђивања мањка.
Комисија је дужна да утврди стварне количине материјала, недовршене производње и готових производа које
пописује и да унесе податке у пописне листе у натуралним показатељима, а да након тога подацима из
књиговодства комплетира податке о цени коштања, односно вредности тих залиха, како би се утврдило
стварно стање залиха.
8.1.2. Попис робе за даљу продају (021300)
Попис залиха робе за даљу продају врше корисници средстава који имају регистровану делатност за
обављање промета, апотеке и апотекарске установе.
Попис робе врши се по местима где се роба налази и по одговорном лицу.
Роба се може пописати као:
– роба у магацину,
– роба у промету на велико,
– роба у промету на мало,
– роба у магацину или продавницама других правних лица.
Пре почетка пописа у сваком објекту комисија за попис треба да утврди да ли се у објекту води туђа роба и по
којим документима је примљена.
Попис туђе робе врши се по власницима робе. Листа се израђује у три примерка од којих се два примерка
достављају власницима робе.
Роба се пописује тако што се у посебне пописне листе пописује: исправна роба, роба чији је рок употребе
истекао па је стављена ван промета, роба оштећена или са грешком, туђа роба.
Натурални попис робе врши се тако што се сваки артикал броји, односно мери зависно од тога у којим је
јединицама мере роба изражена. Тако утврђене количине се уносе у пописне листе. У пописну листу уносе се
сви подаци који се утврђују пописом, и то: номенклатурни број, назив артикла, јединица мере, количина
утврђена бројањем и мерењем, цена (са етикете, уз проверу цене из калкулације) и вредност сваке робе, као и
разлика између стварног стања утврђеног пописом и стања у књиговодству и то за сваку врсту робе.
Залихе робе пописују се по ценама по којима се воде у књиговодству, односно по набавној или продајној
цени. Ако је попис извршен пре или после 31.12.2012. године врши се свођење пописа на дан 31.12.2012.
године.
Комисија је дужна да на основу пријемнице и друге документације утврди количину продате робе од дана
извршеног пописа до последњег дана у години, односно да пописано стање сведе на 31. децембар 2012.
године. За тако утврђено стање комисија уноси и утврђује вредност стварног стања.
Након пописом утврђеног стања комисија за попис уноси податке из робног књиговодства и утврђује за сваку
врсту робе разлике између стања у робном књиговодству и стања утврђеног пописом.
8.2. Попис залиха ситног инвентара и потрошног материјала (022000)
Залихе ситног инвентара и потрошног материјала обухватају:
– 022100 – залихе ситног инвентара и
– 022200 – залихе потрошног материјала.
На конту 022100 – Залихе ситног инвентара, исказује се ситан инвентар чији је век трајања, по правилу, до
једне године, а најдуже до три године.
Приликом стављања ситног инвентара у употребу, исти се, у складу са чланом 10. Правилника о стандардном
класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем, отписује 100%.
Комисија за попис треба прво да провери да ли су одређена средства правилно сврстана у ситан инвентар.
Посебно се пописују залихе ситног инвентара, а посебно залихе потрошног материјала.
Начин обављања пописа зависи од врсте и карактеристика материјала и ситног инвентара. Исти се може
вршити нпр. бројањем, мерењем или индиректно преко формула.
Попис се врши према врсти, према рачунополагачима, односно по магацинима, а по ценама по којима се воде
у књиговодству.
Комисија за попис на посебним листама евидентира материјал који је слабијег квалитета или који није више
употребљив.
Комисија је дужна да утврди стварне количине ситног инвентара и потрошног материјала, да унесе те податке
у пописне листе (по количини и вредности), да утврди разлике између стварног и књиговодственог стања.
Такође је дужна да састави и достави надлежном органу извештај о извршеном попису са предлогом начина
регулисања разлика утврђених пописом.
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9. ПОПИС ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАСМАНА, ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗА
9.1. Попис финансијских пласмана и потраживања
Финансијски пласмани и потраживања, према члану 11. Правилника о Контном плану, исказују се на
следећим контима:
Дугорочна домаћа финансијска имовина
Синтетички конто 111100 – Дугорочне домаће хартије од вредности, изузев акција;
Синтетички конто 111200 – Кредити осталим нивоима власти;
Синтетички конто 111300 – Кредити домаћим јавним финансијским институцијама;
Синтетички конто 111400 – Кредити домаћим пословним банкама;
Синтетички конто 111500 – Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама;
Синтетички конто 111600 – Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи;
Синтетички конто 111700 – Кредити домаћим невладиним организацијама;
Синтетички конто 111800 – Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима;
Синтетички конто 111900 – Домаће акције и остали капитал.
Дугорочна страна финансијска имовина
Синтетички конто 112100 – Дугорочне стране хартије од вредности, изузев акција;
Синтетички конто 112200 – Кредити страним владама;
Синтетички конто 112300 – Кредити међународним организацијама;
Синтетички конто 112400 – Кредити страним пословним банкама;
Синтетички конто 112500 – Кредити страним нефинансијским институцијама;
Синтетички конто 112600 – Кредити страним невладиним организацијама;
Синтетички конто 112700 – Стране акције и остали капитал;
Синтетички конто 112800 – Страни финансијски деривати.
Краткорочна потраживања и пласмани
Синтетички конто 122100 – Потраживања по основу продаје и друга потраживања;
Синтетички конто 123100 – Краткорочни кредити;
Синтетички конто 123200 – Дати аванси, депозити и кауције;
Синтетички конто 123300 – Хартије од вредности намењене продаји;
Синтетички конто 123900 – Остали краткорочни пласмани;
Корисници средстава интерним општим актом уређују питања:
1) за које пласмане и потраживања се врши исправка вредности и на основу које документације се утврђује
основ за вршење исправке;
2) у којој висини се врши исправка вредности у односу на вредност у пословним књигама;
3) у којим случајевима се врши директан отпис пласмана и потраживања и на основу које документације.
Потраживања, без обзира на рок доспећа, могу се отписивати методом индиректног отписа (преко исправке
вредности) ако се процени да се потраживање у целини или делимично вероватно неће наплатити, што мора
на одговарајући начин бити образложено. Потраживања се могу отписати и методом директног отписа, ако се
из документације јасно може видети да се то потраживање не може наплатити.
Потраживања се пописују у три групе посебних пописних листа, и то:
1) потраживања у динарима, чији рок за наплату није истекао и која нису спорна;
2) потраживања у девизама, чији рок за наплату није истекао и која нису спорна;
3) потраживања која су сумњива, односно спорна или чији је рок за наплату истекао.
Задатак комисије за попис је да утврди основаност потраживања, као и начин и рокове њихове наплате.
С обзиром на то да је чланом 18. Уредбе прописано обавезно усаглашавање са дужницима и повериоцима,
комисија за попис треба да провери да ли је извршено усаглашавање. Од дужника и поверилаца треба да се
прибави сагласност салда на дан 31. децембра 2012. године, да би се на прописан начин извршила
одговарајућа исправка стања потраживања и обавеза.
Потраживања за која не постоји уредна документација комисија за попис исказује у посебним пописним
листама.
Промене између стања на дан са којим се врши попис и стања на дан када је фактички извршен попис уносе се
у пописне листе накнадно, на основу књиговодствене документације о тим променама.
Комисија за попис је дужна да провери да ли је потраживање сумњиво, спорно или ненаплативо и из којих
разлога.
9.2. Попис готовине и готовинских еквивалената
Готовина и готовински еквиваленти, према члану 11. Правилника о Контном плану, исказују се на следећим
контима:
– синтетичком конту 121100 – Жиро-рачуни и текући рачуни;
– синтетичком конту 121200 – Издвојена новчана средства и акредитиви;
– синтетичком конту 121300 – Благајна;
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– синтетичком конту 121400 – Девизни рачуни;
– синтетичком конту 121500 – Девизни акредитиви;
– синтетичком конту 121600 – Девизна благајна;
– синтетичком конту 121700 – Остала новчана средства;
– синтетичком конту 121800 – Племенити метали;
– синтетичком конту 121900 – Хартије од вредности.
Попис готовинских еквивалената и готовине у благајни, хартија од вредности и страних средстава плаћања
врши се бројањем према апоенима и уписивањем утврђених износа у посебне пописне листе.
Готовина и хартије од вредности које се налазе на подрачунима и депо-рачунима пописују се на основу извода
о стању тих средстава на дан 31. децембра 2012. године.
Попис готовине и готовинских еквивалената треба извршити по одговарајућим рачунима на посебној
пописној листи, и то тако што ће се у пописну листу уносити подаци према редоследу конта на којима су
евидентирани готовина и готовински еквиваленти.
Садржај пописне листе није прописан, већ се он утврђује према потреби.
Пописна листа за попис готовине и других готовинских еквивалената треба да садржи следеће колоне: редни
број, конто, назив конта, стање по попису, стање по књигама и разлику.
Попис чекова се врши тако што се одвојено пописују чекови послати на наплату, а посебно чекови који још
нису послати на наплату. Комисија за попис треба да провери да ли су чекови послати на наплату, наплаћени у
прописаним роковима. Чекови се пописују по номиналним вредностима.
Девизна новчана средства се пописују на исти начин као и динарска средства.
Утврђене курсне разлике на дан 31. децембра 2012. године по стањима на рачунима представљају приходе,
односно расходе.
9.3. Попис обавеза (категорија 020000)
Према члану 12. Правилника о Контном плану, обавезе се исказују на следећим контима:
Домаће дугорочне обавезе
Синтетички конто 211100 – Обавезе по основу емитовања хартија од вредности, изузев акција;
Синтетички конто 211200 – Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих нивоа власти;
Синтетички конто 211300 – Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих јавних финансијских
институција;
Синтетички конто 211400 – Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака;
Синтетички конто 211500 – Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих домаћих кредитора;
Синтетички конто 211600 – Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћинстава у земљи;
Синтетички конто 211700 – Дугорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата;
Синтетички конто 211800 – Дугорочне обавезе по основу домаћих меница;
Синтетички конто 211900 – Дугорочне обавезе за финансијске лизинге.
Стране дугорочне обавезе
Синтетички конто 212100 – Дугорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев
акција;
Синтетички конто 212200 – Обавезе по основу дугорочних кредита од страних влада;
Синтетички конто 212300 – Обавезе по основу дугорочних кредита од мултилатералних институција;
Синтетички конто 212400 – Обавезе по основу дугорочних кредита од страних пословних банака;
Синтетички конто 212500 – Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих страних кредитора;
Синтетички конто 212600 – Дугорочне обавезе по основу страних финансијских деривата;
Синтетички конто 213100 – Дугорочне обавезе по основу гаранција.
Краткорочне домаће обавезе
Синтетички конто 221100 – Краткорочне домаће обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев
акција;
Синтетички конто 221200 – Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих нивоа власти;
Синтетички конто 221300 – Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих јавних финансијских
институција;
Синтетички конто 221400 – Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих пословних банака;
Синтетички конто 221500 – Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих домаћих кредитора;
Синтетички конто 221600 – Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћинстава у земљи;
Синтетички конто 221700 – Краткорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата;
Синтетички конто 221800 – Краткорочне обавезе по основу домаћих меница;
Краткорочне стране обавезе
Синтетички конто 222100 – Краткорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев
акција;
Синтетички конто 222200 – Обавезе по основу краткорочних кредита од страних влада;
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Синтетички конто 222300 – Обавезе по основу краткорочних кредита од мултилатералних институција;
Синтетички конто 222400 – Обавезе по основу краткорочних кредита од страних пословних банака;
Синтетички конто 222500 – Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих страних кредитора;
Синтетички конто 222600 – Краткорочне обавезе по основу страних финансијских деривата;
Синтетички конто 223100 – Краткорочне обавезе по основу гаранција.
Краткорочне обавезе по основу расхода за запослене
Група 231000 – Обавезе за плате и додатке;
Група 232000 – Обавезе по основу накнада запосленима;
Група 233000 – Обавезе за награде и остале посебне расходе;
Група 234000 – Обавезе по основу социјалних доприноса на терет послодавца;
Група 235000 – Обавезе по основу накнада у натури;
Група 236000 – Обавезе по основу социјалне помоћи запосленима;
Група 237000 – Службена путовања и услуге по уговору;
Група 238000 – Обавезе по основу посланичких додатака;
Група 239000 – Обавезе по основу судијских додатака.
Краткорочне обавезе по основу осталих расхода
Група 241000 – Обавезе по основу отплате камата и пратећих трошкова задуживања;
Група 242000 – Обавезе по основу субвенција;
Група 243000 – Обавезе по основу донација, дотација и трансфера;
Група 244000 – Обавезе за социјално осигурање;
Група 245000 – Обавезе за остале расходе.
Краткорочне обавезе из пословања
Група 251000 – Примљени аванси, депозити и кауције;
Група 252000 – Обавезе према добављачима;
Група 253000 – Обавезе за издате чекове и обвезнице;
Група 254000 – Остале обавезе.
Предмет пописа су и доспеле и недоспеле обавезе.
У пописним листама обавезе се уписују према субаналитичким контима у главној књизи на којима су
евидентиране, према повериоцима и према исправама на којима се заснивају.
За сваки субаналитички конто могу се у посебне пописне листе уносити подаци према повериоцима.
Попис обавеза се врши у одвојеним пописним листама за обавезе у динарима, обавезе у страној валути и
обавезе за које не постоје уредне исправе.
Све што је наведено за попис потраживања односи се и на попис обавеза, као и на обавезу комисије за попис
да провери да ли је извршено усаглашавање обавеза са стањем на дан 31. децембра 2012. године.
Застарелост потраживања и обавеза је уређена Законом о облигационим односима (чл. 360. до 393, 422, 423,
987. и 988).
10. Извештај о извршеном попису и одлука о усвајању извештаја о попису
10.1. Извештај о извршеном попису
Комисија за попис након извршеног натуралног пописа материјалне вредности имовине и обавеза, вредносног
обрачуна пописане и обавеза и утврђивања разлике између стања исказаног у књиговодству и стања
утврђеног пописом, саставља извештај о извршеном попису, који према члану 13. Правилника о попису треба
да садржи:
- стварно и књиговодствено стање имовине и обавеза;
- разлике између стварног стања утврђеног пописом и књиговодственог стања;
- узроке неслагања између стања утврђеног пописом и књиговодственог стања;
- предлоге за ликвидацију утврђених разлика (пребијање мањкова и вишкова насталих по основу замена – које
је могуће само код очигледних замена сличних врста односно димензија, начин накнађивања мањкова и
приходовања вишкова, отписивања неупотребљивих средстава, исправке сумњивих и спорних потраживања,
отписивање застарелих потраживања, приходовање застарелих обавеза и др.);
- начин књижења; примедбе и објашњења радника који рукују, односно који су задужени материјалним и
новчаним средствима о утврђеним разликама, као и друге примедбе и предлоге комисије за попис у вези са
пописом.
Извештај о извршеном попису, комисија за попис доставља надлежном органу (управном одбору) корисника
средстава, најдоцније 30 дана пре састављања годишњег рачуна.
Надлежни орган корисника средстава разматра и усваја извештај о извршеном попису у присуству
председника комисије за попис и руководиоца рачуноводства.
Извештај о извршеном попису, уз пописне листе и одлуке надлежног органа, достављају се рачуноводству на
књижење ради усклађивања књиговодственог са стварним стањем.
Облик и садржина извештаја о извршеном попису зависиће пре свега од тога да ли је здравствена установа за
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попис образовала једну или више пописних комисија. Ако је за попис образована само једна комисија, тада се
саставља само један извештај о извршеном попису са садржајем из члана 13. став 1. Правилника о попису.
Међутим, уколико је за извршење пописа образовано више пописних комисија, у упутству за вршење пописа,
односно у плану рада по којем ће се вршити попис, треба између осталог да буде уређен и садржај извештаја о
извршеном попису који састављају појединачне комисије (то ће бити садржина из члана 13. став 1.
Правилника о попису). На основу појединачних извештаја о попису, централна пописна комисија саставља
извештај о извршеном попису целокупне имовине и обавеза здравствене установе и исти доставља надлежном
органу здравствене установе. Наравно, овај извештај мора да има најмање садржину која је прописана чланом
13. став 1. Правилника о попису.
У наставку дајемо пример извештаја о извршеном попису нефинансијске имовине у сталним средствима и
залихама
На основу члана 13. Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања
са стварним стањем ("Сл. гласник РС", бр. 106/2006) и
на основу члана____ Одлуке Управног одбора о извршењу пописа имовине и обавеза, са стањем на дан
31.12.2012. године, Комисија за попис нефинансијске имовине, подноси Управном одбору
ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕНОМ ПОПИСУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ У
СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА И ЗАЛИХАМА
на дан 31.12.2012. године
Комисија за попис нефинансијске имовине у сталним средствима и залихама у саставу:
1._______________, председник,
2._______________, члан,
3._______________, члан,
извршила је попис са стањем на дан 31.12.2012. године према Плану рада и у складу са Правилником о
попису и Упутством руководиоца пописа бр.___од_____2012. године.
Попис имовине и обавеза је обављен у времену од _____ 2012. до _____ 2013. године.
10.2. Попис нефинансијске имовине у сталним средствима
У току обављања пописа комисија је констатовала следеће неправилности и пропусте у начину коришћења,
чувања и одржавања имовине у сталним средствима:
– један део возног парка је неисправан и ван функције те би исти требало поправити и ставити у функцију,
– раније расходована опрема, још увек је код рачунополагача,
– у зградама____________недостају противпожарни апарати.
2. Због дотрајалости и немогућности даље употребе предлаже се за расход на терет извора нефинансијске
имовине у сталним средствима следећа опрема:
Набавна
Исправка
Садашња
Конто
Инв. број
Назив
вредност
вредности
вредност
1

2

3

4

5

6

011211

558

Комби

150.000

100.000

50.000

011222

648

Компјутер

100.000

60.000

40.000

3. Пописом нефинансијске имовине у сталним средствима, утврђено је следеће стање:
Стварно стање
Књигов. стање
Вишак
Мањак
Конто Назив
Набавна Отпис. Набавна Отпис. Набавна Отпис. Набавна Отпис.
011123 Зграде

10.000.000 800.000 10.000.000

800.000

–

–

–

–

011211 Саоб.
опр.

250.000 100.000

250.000

100.000

–

–

–

–

011221 Канц.
опр.

200.000 150.000

200.000

150.000

–

–

–

–

011222 Рач.
опр.

300.000 100.000

230.000

50.000

70.000

50.000

–

–

011251 Мед.
опр.

600.000 200.000

600.000

200.000

–

–

–

–
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Комисија предлаже да се утврђени вишак рачунарске опреме по набавној вредности од 70.000 динара и
исправци вредности од 50.000 динара књижи у корист извора капитала.
Вишак опреме настао је тако што је на поклон добијен један компјутер и један штампач без пропратне
документације о вредности поклона.
Набавну вредност на поклон добијене опреме комисија је утврдила према тржишној вредности за ту
врсту и тип опреме а исправку вредности према процени времена коришћења и годишње амортизационе
стопе за ту амортизациону групу, а у складу са Правилником о номенклатури основних средстава.
Набавна
Исправка
Садашња
Конто
Инв. број
Назив
вредност
вредности
вредност
1

2

3

4

5

6

011222

858

Компјутер

50.000

40.000

10.000

011222

748

Штампач

20.000

10.000

10.000

10.3. Попис нефинансијске имовине у залихама
1. Комисија је извршила попис нефинансијске имовине у залихама, са стањем на дан 31. 12. 2012. године.
Попис је обављен у следећим магацинима:
Пописом су обухваћене:
– залихе робе за даљу продају, које се у књиговодству воде на конту 021311 – Роба за даљу продају и
– залихе потрошног материјала, које се у књиговодству воде на конту 022237 – Залихе медицинског и
лабораторијског материјала.
Стање залиха утврђено је непосредним бројањем, односно мерењем.
Претходни припремни послови, обављени су добро и благовремено.
Рачунополагач био је цело време присутан и помагао је комисији у раду.
Комисија нема примедби на припремљене услове за обављање пописа, као и на сарадњу руководиоца залиха
које су биле предмет пописа.
2. Пописом је утврђено следеће стање:
– Утврђен је мањак робе за даљу продају – артикла 100231 у износу од 10.000 динара. Комисија није
прихватила образложење одговорног радника које се даје у прилогу овог извештаја, па предлаже да се за
износ утврђеног мањка робе заједно са обрачунатим ПДВ по посебној стопи задужи руководилац робом у
вредности од 11.000 динара.
– Стање залиха медицинског и лабораторијског материјала утврђено пописом слаже се са стањем у
књиговодству.
10.4. Попис туђе имовине
Комисија је пописала и имовину_________________, која је изнајмљена по уговору бр. ____од______2012.
године. Ради се о рачунарској опреми.
Један примерак пописне листе достављен је власнику пописане имовине.
10.5. Прилози уз извештај:
У прилогу овог извештаја Комисија прилаже:
1) пописне листе основних средстава од 1. до 10. закључно са ред. Бр. 300;
2) пописна листа основних средстава, која су дотрајала и нису више за употребу од 1. до 1. закључно са
редним бројем 2;
3) пописна листа утврђеног вишка основних средстава од 1. до 1. закључно са редним бројем 2;
4) пописне листе залиха од 1. до 5. закључно са редним бројем 205;
5) пописна листа туђе имовине од 1. до 1. закључно са редним бројем 3.;
6) изјаве руководиоца имовином за утврђена одступања и белешке састављене за време пописа.
Попис завршен и предат___ јануара 2013. године.
Комисија у саставу:
Извештај о извршеном попису са сличном садржином поднеле би и друге комисије. На основу поднетих
извештаја, централна комисија саставила би обједињени извештај о извршеном попису са сличним садржајем
и предложила би га надлежном органу на разматрање и усвајање.
10.6. Одлука о усвајању извештаја о попису
Извештај пописних комисија разматра и усваја надлежни орган корисника средстава и одлучује о начину
књижења пописом утврђених одступања.
Извештај комисија о извршеном попису заједно са одлукама, решењима и закључцима надлежног органа,
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доставља се књиговодству ради усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем које је утврђено
пописом.
Пример одлуке о усвајању извештаја о попису (пример делимичног извештаја о попису), дајемо у наставку.
На основу члана____ Статута корисника средстава и члана 14. Правилника о начину и роковима вршења
пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем („Сл. гласник РС“, бр. 106/2006)
Управни одбор на седници одржаној _____ јануара 2013. године, донео је следећу:
Одлуку
о усвајању Извештаја о попису имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2012. године
1. Усваја се Извештај о попису имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2012. године, који је саставила
Централна комисија за попис на основу пописа који је извршен од стране пописних комисија, образованих
Одлуком о образовању комисија за попис са стањем на дан 31.12.2012. године, коју је Управни одбор донео на
седници одржаној дана ______ године.
2. Са утврђеним разликама по попису, поступити на следећи начин:
– опрему која је дотрајала и није више за употребу расходовати на терет извора нефинансијске имовине у
сталним средствима, по набавној вредности од 250.000 динара и исправци вредности од 160.000 динара;
– утврђени вишак опреме који је настао добијањем поклона без пратеће документације, књижити у корист
извора нефинансијске имовине у сталним средствима по утврђеној вредности (набавној 70.000 динара и
исправци од 50.000 динара);
– за утврђени мањак залиха робе за даљу продају у износу од 10.000 динара, заједно са обрачунатим ПДВ, у
укупној вредности од 11.000 динара, задужити одговорног радника и наплатити приликом исплате плате;
3. Руководилац рачуноводства ускладиће књиговодствено стање пописане имовине и обавеза са стварним
стањем, на основу ове Одлуке.
4. Саставни део ове Одлуке су извештаји о извршеном попису комисија за попис имовине и обавеза.
5. Спровођење ове Одлуке обезбедиће руководилац______________.
6. Одлуку доставити руководиоцу рачуноводства и лицу одговорном за вршење пописа.
Председник Управног одбора

___________________________

11. ОБРАЧУН ПДВ НА РАЗЛИКЕ УТВРЂЕНЕ ПО ПОПИСУ
Разлике утврђене пописом (резултати пописа), могу бити значајне и с пореског аспекта, јер у одређеним
условима, утврђени мањак подлеже обавези обрачунавања и плаћања ПДВ.
Порески третман мањкова, уређен је следећим прописима:
• Законом о ПДВ („Сл. гласник РС“, бр, 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007 и 93/2012);
• Правилником о утврђивању шта се сматра узимањем и употребом добара које су део пословне имовине
пореског обвезника, пружањем услуга и сваким другим прометом без накнаде и о утврђивању уобичајених
количина пословних узорака и поклона мање вредности („Сл. гласник РС“, бр. 114/2004 – у даљем тексту:
Правилник о сопственој потрошњи);
• Уредбом о количини расхода (кало, растур, квар и лом) на који се не плаћа ПДВ („Сл. гласник РС“, бр.
124/2004 – у даљем тексту: Уредба о расходима);
• Правилником о облику, садржини и начину вођења евиденција о ПДВ („Сл. гласник РС“, бр. 107/2004 и
67/2005)
11.1. Обрачун ПДВ на мањак утврђен пописом
Према одредбама члана 4. став 4. и 5. Закона о ПДВ и члана 3. Правилника о сопственој потрошњи, ПДВ
обрачунава обвезник који по попису 31. децембра 2012. године:
– утврди мањак свих добара које је набавио, односно увезао пре 01. јануара 2005. године, осим мањка услед
више силе или на други прописани начин;
– утврди мањак свих добара која је набавио односно увезао од 01. јануара 2005. године, ако је приликом
набавке тих добара имао право на одбитак претходног пореза у потпуности или сразмерно, осим мањака
услед више силе или на други прописани начин.
Према томе, корисници средстава који врше искључиво промет добара и услуга из члана 25. Закона о ПДВ, за
који је прописано пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза, а пописом 31.12.2012. године
утврде мањак добара:
– на добрима која су набавиле или увезле од 01. јануара 2005. године не обрачунавају ПДВ, јер исте нису
имале право на одбитак претходног пореза, а на
– добрима која су набавиле или увезле до 31.12.2004. године обрачунавају ПДВ (осим мањка добара који
може да се правда вишом силом или на други прописани начин).
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Корисник средстава који поред промета добара и услуга из члана 25. Закона о ПДВ, врши и промет добара и
услуга са правом на одбитак претходног пореза, а пописом 31.12.2012. године утврде мањак добара (осим
мањка добара који може да се правда вишом силом или на други прописани начин) обрачунавају ПДВ, јер су
имале право на одбитак претходног пореза (или сразмерног дела).
11.2. Мањак добара који може да се правда вишом силом или на други прописани начин
Прометом добара у смислу члана 4. став 4. тачка 1) Закона о ПДВ не сматра се мањак добара који може да се
правда вишом силом или на други прописани начин (елементарне непогоде, крађе, саобраћајни удеси и сл.)
утврђен на основу акта надлежног органа, односно организације (члан 3. став 2. Правилника о сопственој
потрошњи).
Према томе, ПДВ се не обрачунава на мањак свих добара (постројења, опреме, материјала, готових
производа, робе и сл.) ако мањак може да се правда вишом силом или на други прописани начин, а на
основу акта надлежног органа, односно организације.
Акт надлежног органа, односно организације је нпр., записник органа унутрашњих послова о провалној
крађи, решење односно потврда других државних органа и инспекције, записник саобраћајне полиције у
случају саобраћајног удеса, решење осигуравајућег друштва о утврђивању штете у случају елементарних
непогода.
Закључак:
У свим случајевима када мањак добара може да се правда вишом силим или на други прописан начин, мањак
добара треба да терети правно лице, наравно без ПДВ:
Уколико је мањак добара настао услед елементарне непогоде, провалне крађе, саобраћајног удеса и сл., а
корисник средстава нема одговарајућа документа надлежних органа, односно организација, на утврђени
мањак дужан је да обрачуна ПДВ. У том смислу, Министарство финансија Републике Србије, дало је
мишљење бр. 413-00-01237/2008-04 од 27.08.2008. године, које наводимо у целини:
„1. Одредбом члана 4. став 1. Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, бр. 84/04, 61/05
и 61(07 – у даљем тексту: Закон о ПДВ) прописано је да је промет добара, у смислу овог закона, пренос
права располагања на телесним стварима (у даљем тексту: добара) лицу које тим добрима може
располагати као власник, ако овим законом није другачије одређено.
Добрима се, сагласно са одредбама члана 4. став 2. Закона о ПДВ, сматрају и вода, електрична енергија, гас
и топлотна енергија.
Са прометом добара уз накнаду изједначава се узимање добара која су део добара пословне имовине пореског
обвезника за личне потребе оснивача, запослених или других лица (члан 4. став 4. тачка 1. Закона о ПДВ).
Узимање добара, односно сваки други промет добара из става 4. овог члана сматра се прометом добара уз
накнаду под условом да се ПДВ обрачунат у претходној фази промета на та добра или њихове саставне
делове може одбити у потпуности или сразмерно (члан 4. став 5. Закона о ПДВ)
Одредбом члана 2. став 1. Правилника о утврђивању шта се сматра узимањем и употребом добара која су
део пословне имовине пореског обвезника, пружањем услуга и сваким другим прометом без накнаде и о
утврђивању уобичајених количина пословних узорака и поклона мање вредности („Службени гласник РС“, бр.
114/04 – у даљем тексту: Правилник) прописано је да је узимање добара, у смислу члана 4. став 4. тачка 1)
Закона о ПДВ сматра узимање добара која су део пословне имовине пореског обвезника, за личне потребе
оснивача, запослених или других лица (у дањем тексту: сопствена потрошња).
Према одредбама члана 3. став 1. и 2. Правилника сопственом потрошњом сматра се и мањак добара, осим
мањка добара који се може правдати вишом силом или на други прописани начин (елементарна непогода,
крађа, саобраћајни удес и сл.), утврђен на основу акта надлежног органа, односно организације, као и
порески признат расход утврђен у складу са прописом којим се уређује количина расхода (кало, растур, квар,
лом) на који се не плаћа ПДВ.
Имајући у виду наведене одредбе, утврђени мањак добара, уколико се не може правдати вишом силом или на
други прописани начин (елементарна непогода, крађа, саобраћајни удес и сл.), утврђен на основу акта
надлежног органа, односно организације, подлеже обавези плаћања пореза на додату вредност“.
Према томе мањак свих добара који не може да се правда вишом силом или на други прописани начин, по
правилу треба да терети одговорно лице и то заједно са ПДВ. Изузетно, овако утврђени мањак, може да се
стави на терет правног лица, тј. корисника средстава – обвезника ПДВ, ако није могуће утврдити
одговорност за настали мањак (нпр. када пословни простор и имовина, нису заштићени на одговарајући
начин од крађе и сл.).
12. Обрачун ПДВ на мањак добара
Корисник средстава који утврди опорезиви мањак добара, обрачунава ПДВ по општој стопи од 20% или по
посебној стопи од 8% на основицу из члана 18. Закона о ПДВ.
У складу са чланом 18. Закона о ПДВ, основица на коју се обрачунава ПДВ на мањак добара је набавна
цена, односно цена коштања тих или сличних добара у моменту промета.
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Сматрамо да је пореска основица набавна цена, ако се ради о набављеним добрима, а цена коштања ако је реч
о произведеним добрима. Битно је истаћи, да се не ради о набавној цени по којој је корисник средстава
набавио добро и по којој је исто евидентирао у својим пословним књигама, већ да је реч о цени по којој би, у
моменту доношења одлуке о мањку, корисник средстава могао набавити то добро. Значи, да се на мањак
набављених добара ПДВ обрачунава на цену по којој би се то добро могло набавити, односно на
процењену набавну цену у моменту доношења одлуке о мањку.
Обавеза обрачунавања ПДВ на мањак добара, у складу са чланом 16. Закона о ПДВ настаје даном
утврђивања мањка добара, а то је у конкретном случају, дан када је орган управљања корисника средстава
донео одлуку о утврђивању мањка добара.
Напомињемо да је у складу са чланом 14. став 3. Правилника о попису, орган управљања правног лица,
односно предузетник дужан да најкасније до 28. јануара 2013. године донесе одлуку о усвајању извештаја о
извршеном попису на дан 31. децембра 2012. године, тј. одлуку о утврђивању мањка и расхода добара.
Ако је одлука о усвајању извештаја о попису донесена 28. јануара 2013. године, на тај дан настаје обавеза
обрачунавања ПДВ на мањак добара који је утврђен одлуком.
Обрачунати ПДВ на мањак добара исказује се у пореској пријави – Обрасцу ПППДВ за порески период
(месец или тромесечје) у којем је орган управљања донео одлуку о мањку добара.
У обрасцу ПППДВ за јануар, односно јануар–март 2013. године, на утврђени мањак по попису 31.12.2012.
године, обрачунати ПДВ по стопи од 20% уноси се у поље 103, а обрачунати ПДВ по стопи од 8% у поље 104.
Пореска основица по којој је обрачунат ПДВ не уноси се у поље 003 и 004, јер није извршен промет добара.
Ако корисник средстава подноси месечне пореске пријаве, обавезан је да пореску пријаву за јануар 2013.
године подносе, као и да исказану обавезу по основу ПДВ плати до 15. фебруара 2013. године.
Ако корисник средстава подноси тромесечне пореске пријаве, обавезан је да пореску пријаву за јануар–март
2013. године поднесе и да исказану обавезу ПДВ плати до 15. априла 2013. године.
12.1. Обрачун ПДВ на мањак добара у трговини на мало (апотеке)
Апотеке врше промет добара на мало, која се опорезују по стопи од 20% и по стопи од 8%. Ради правилног
обрачуна ПДВ на мањак робе у апотеци, треба обезбедити податке о укупном задужењу апотеке по продајним
ценама са ПДВ и то, посебно о задужењу по продајним ценама за робу која се опорезује по стопи од 20%, као
и о задужењу за робу која се опорезује по стопи од 8%.
Приликом обрачуна ПДВ на мањак робе у апотеци, мањак треба разврстати на део који се опорезује по стопи
од 20% и на део који се опорезује по стопи од 8%.
Апотеке не воде робно књиговодство, па податке о раздужењу апотеке (о продатој роби) могу обезбедити
одвојено по стопама ПДВ преко извештаја фискалне касе, тако да стање по попису упоређују са
књиговодственим стањем одвојено по стопама ПДВ, и утврђују мањкове и вишкове одвојено по стопама
ПДВ.
У случају да апотека не обезбеђује податке о раздужењу одвојено по стопама ПДВ, разврставање мањка на
део који се опорезује по стопи од 20% и на део који се опорезује по стопи од 8% може да врши на основу
коефицијената учешћа утврђеног мањка у укупном задужењу продавнице. Утврђени коефицијент примењује
се на вредност задужења апотеке разврстане на део који је опорезив по стопи од 18% и на део који је опорезив
по стопи од 8%. Распоређени мањак множи се прерачунатом стопом ПДВ и утврђује се износ обрачунатог
ПДВ.
12.2. ПДВ код замене сродних добара
Приликом пописа материјала, робе и сл. где се води евиденција по врсти, количини и цени, могу да се утврде
разлике које су настале заменом сличних, односно сродних добара. Сматрамо, да је у случајевима где је
очигледно да је дошло до замене сродних добара и где је количина мањка једнака вишку, корисник средстава
не обрачунава ПДВ јер није извршен промет добара. У оваквим случајевима не треба констатовати мањак и
вишак, већ треба ускладити књиговодствено и стварно стање.
У случају замене сродних добара, пописна комисија треба да утврди зашто је дошло до замене сродних
добара и да предложи међусобно пребијање мањка и вишка добара, а да разлику која се не може пребити
утврди као мањак, односно вишак добара.
Пребијање мањка и вишка може да се врши само ако се води материјално књиговодство по врсти, количини и
вредности.
12.3. Обрачун ПДВ на расход добара
Одредбама члана 4. став 4. тачка 3) Закона о ПДВ, прописано је да се прометом добара уз накнаду, тј. са
прометом добара који је предмет опорезивања ПДВ, изједначава и исказани расход (кало, расход, квар и лом)
изнад количина утврђених актом који доноси Влада Републике Србије.
Влада Републике Србије донела је Уредбу о количини расхода (кало, растур, квар и лом) на који се не плаћа
ПДВ („Сл. гласник РС“, бр. 12/2004 – у даљем тексту: Уредба о расходу), саставни део ове Уредбе је
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Норматив за утврђивање расхода на који се не плаћа порез на додату вредност (у дањем тексту: Норматив).
У вези са утврђивањем расхода, Уредбом о расходу је прописано следеће:
1) Расходом се сматрају губици који настају при манипулацији добара, као последица природних утицаја,
технолошких процеса или као последица предузимања неопходних радњи у поступку производње и промета
добара;
2) Обвезник ПДВ утврђује расход непосредно пошто је одређени расход настао, или редовним или ванредним
пописом робе у складишту, стоваришту магацину, продавници или другом сличном објекту. Утврђивање
расхода врши овлашћено лице или пописна комисија обвезника, а о извршеном попису обавезно се
састављају записник и пописна листа;
3) ПДВ се не плаћа на расход до количине утврђене према Нормативу за утврђивање расхода на који се не
плаћа ПДВ;
4) Норматив расход изражава се у проценту од количине добара која је у одређеном пореском периоду
набављена, прерађена, произведена или продата;
5) ПДВ се не плаћа на расход добара настао услед дејства више силе у количини утврђеној актом
осигуравајуће организације, односно актом надлежног државног органа;
6) На расход настао због протека рока трајања производа ПДВ се не плаћа, под условом да је рок трајања
утиснут одштампавањем на производу или је на други начин одређен од стране произвођача и ако је при
утврђивању расхода био присутан представник пореске управе.
По питању пореског третмана расхода, Министарство финансија Републике Србије, дало је мишљење бр. 41300-00084/2006-04 од 14. фебруара 2006. године, које гласи:
„Одредбом члана 3. Закона о ПДВ („Сл. гласник РС“, бр. 84/2004 и 61/2005 – у даљем тексту: Закон)
прописано је да су предмет опорезивања ПДВ испорука добара и пружање услуга које порески обвезник
изврши у Републици уз накнаду, у оквиру обављања делатности, као и увоз добара у Републику.
Са прометом добара уз накнаду, у смислу овог закона, а у складу са одредбом члана 4. став 4. тачка 3)
Закона, изједначава се и исказани расход (кало, растур, квар и лом) изнад количине утврђене актом који
доноси Влада Републике Србије.
Према одредбама члана 2. Уредбе о количини расхода (кало, растур, квар и лом) на који се не плаћа
ПДВ,(„Сл. гласник РС“, бр. 124/2004 – у даљем тексту: Уредба) расходом се сматрају губици који настају
при манипулацији добрима, као и последица природних утицаја, технолошког процеса или као последица
предузимања неопходних радњи у поступку производње и промета.
Одредбом члана 3. Уредбе предвиђено је да обвезник ПДВ (даље: обвезник) утврђује расход непосредно
пошто је одређени расход настао, или редовним или ванредним пописом робе у складишту, стоваришту,
магацину, продавници или другом сличном објекту.
Утврђивање расхода врши овлашћено лице или пописна комисија обвезника, а о извршеном попису обавезно се
састављају записник и пописна листа (став. члана 3. Уредбе).
Према одредбама члана 4. став 1. и 2. Уредбе, ПДВ не плаћа се на расход из члана 2. и 3. ове уредбе до
количине утврђене према Нормативу за утврђивање расхода на који се не плаћа ПДВ (у даљем тексту:
Норматив расхода), који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део, а за добра која нису
обухваћена Нормативом расхода, количина расхода се утврђује према нормативу обвезника, ако надлежни
порески орган не утврди другу количину.
Норматив расхода из става 1. овог члана изражава се у проценту од количине робе која је у одређеном
пореском периоду набављена , прерађена, произведена или продата (став 3. члана 4. Уредбе).
У складу са наведеним одредбама Закона и Уредбе, када се ради о утврђивању расхода редовним или
ванредним пописом робе у складишту, стоваришту, магацину, продавници или другом сличном објекту,
обвезник ПДВ утврђује расход за сваки порески период (календарски месец или календарско тромесечје),
применом процента предвиђеног Нормативом расхода, односно нормативом обвезника, на количину робе
(добара) која је у том пореском периоду набављена, прерађена, произведена или продата“.
Из наведеног мишљења произилази да обвезник који на крају пореског периода не изврши попис нема права
да за тај период утврди расход на који се не плаћа ПДВ, као и да обвезник нема право да утврђује расход
добара на годишњем нивоу приликом пописа у складу са Законом о рачуноводству и ревизији.
Према томе, обвезник који не врши попис у току године, за пореске периоде, већ само на крају године, тј.
под 31. децембром, утврђује расход на који се не плаћа ПДВ само за месец децембар, ако је порески
период календарски месец, односно за октобар – децембар, ако је порески период календарско тромесечје,
и то применом норматива на количину добара која је набављена, прерађена, произведена или продата у
децембру односно у периоду октобар – децембар текуће године.
12.4. Расход добара на који се не плаћа ПДВ
ПДВ се не плаћа:
1) на расход опреме који се врши у складу са прописима о рачуноводству и
2) на расход (кало, растур, квар и лом) добара у складу са Уредбом.
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У складу са Уредбом о расходу, ПДВ се не плаћа на расход добара:
1) до количине утврђене према Нормативу, а за добра која нису обухваћена овим нормативом, према акту
обвезника, тј. корисника средстава;
2) који је настао услед дејства више силе у количини утврђеној актом организације надлежне за осигурање,
односно актом надлежног државног органа за процену штете;
3) који је настао због протека рока трајања производа, ако су испуњени услови из члана 5. став 2. Уредбе о
расходу.
12.5. Расход опреме
По правилу, одлука о расходу опреме доноси се када је опрема физички и функционално неупотребљива, па
се уништава или продаје као отпадни материјал, односно врши се процена резервних делова који могу да се
користе. Расходована опрема се не продаје као опрема, већ као отпадни материјал.
На расход опреме у складу са прописима о рачуноводству и општим актом корисници средстава не
обрачунавају ПДВ, а на отпадни материјал ПДВ се обрачунава.
За опрему коју корисник средстава не користи, односно која му није потребна, а која је физички и
функционално употребљива и може да се прода, не треба доносити одлуку о расходу, већ одлуку о стављању
ван употребе или одлуку о продаји. На продајну цену опреме, корисник средстава је дужан да обрачуна ПДВ.
Везано за порески третман расходовања основних средстава, давања без накнаде расходованих основних
средстава и уништења ових средстава, Министарство финансија Републике Србије дало је мишљење
број: 413-00-1323/2007-04 од 29. 10. 2007. године, према којем:
1) На расход основних средстава, који се врши у складу са одредбама Закона о рачуноводству и ревизији које
се односе на амортизацију основних средстава, ПДВ се не обрачунава;
2) На уништена основна средства обвезник је дужан да обрачуна ПДВ по стопи од 20%, а основицу за
обрачун ПДВ чини набавна цена тих или сличних добара утврђена у складу са чланом 18. став 1. и 2. Закона.
Набавну цену основних средстава за које је одлучено да се униште, јер не могу да се продају, нити да се
поклоне, утврђује комисија проценом. То може да буде и вредност отпадног материјала од расходованих
основних средстава која се уништавају. Законом није прописана обавеза обавештавања пореског органа о
уништавању основних средстава;
3) Ако се расходована основна средства, која су набављена до 1. јануара 2005. године, дају без накнаде, тј.
поклањају, ПДВ се обрачунава по стопи од 20% на набавну цену, односно цену коштања у моменту
поклањања;
4) Ако се расходована основна средства, која су набављена почев од 1. јануара 2005. године, дају без накнаде,
тј. поклањају, ПДВ се обрачунава по стопи од 20%, ако је обвезник приликом набавке имао право на одбитак
претходног пореза у целини или сразмерно;
5) Ако се расходована основна средства, која су набављена од 1. јануара 2005. године, дају без накнаде, ПДВ
се не обрачунава, ако обвезник приликом набавке није имао право на одбитак претходног пореза (добра из
члана 29. став 1. тачка 1) Закона, обвезници који врше само промет добара и услуга из члана 25. Закона).
12.6. Расход добара
а) Расход добара до количина утврђених у Нормативу
У Нормативу су прописани проценти за утврђивање неопорезивог расхода за одређене врсте репродукционог
материјала, готових производа и за робу у промету на велико и у промету на мало.
За добра која су наведена у Нормативу, порески признати расход на који се не плаћа ПДВ утврђује се
множењем процента прописаног у Нормативу са укупно, произведеном, прерађеном, набављеном односно
продатом количином добара у одређеном пореском периоду.
Утврђивање расхода, према члану 3. став 2. Уредбе о расходу, врши овлашћено лице или пописна комисија
обвезника. Пошто се расход утврђује у пореском периоду у коме је настао, на расход добара преко количине
утврђене у Нормативу, ПДВ се обрачунава и исказује у пореској пријави за календарски месец или тромесечје
у којем је утврђен расход.
Значи, ако се стварни расход који је настао у пореском периоду креће до висине која је утврђена
Нормативом, на тај расход не плаћа се ПДВ, а ако је стварни расход већи од Норматива, на разлику се
плаћа ПДВ.
б) Расход добара која нису утврђена Нормативом (расход добара до количина утврђених општим актом)
За добра која нису обухваћена Нормативом, према члану 4. став 2. Уредбе о расходу, количина расхода
утврђује се према нормативу обвезника. У овом случају, порески обвезник – корисник средстава уколико
жели да оствари пореско изузимање дужан је да донесе општи акт (Правилник) којим ће утврдити
нормативе расхода. Норматив се утврђује у проценту од количине добара која су у пореском периоду
набављена, прерађена, произведена или продата. Значи, на расход добара до количине утврђене у општем
акту корисника средстава ПДВ се не обрачунава, а на расход преко ових количина (осим расхода услед више
силе), корисник средстава је дужан да обрачуна ПДВ.
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12.7. Расход добара због истека рока трајања
У складу са чланом 5. став 2. Уредбе о расходу, ПДВ се не плаћа на расход настао због протека рока трајања
производа, ако је рок трајања утиснут одштампавањем на производу или је на други начин одређен од стране
произвођача (означен у декларацији) и ако је приликом утврђивања расхода био присутан представник
Пореске управе.
Обвезник који утврди да је истекао рок трајања одређених добара, треба да та добра издвоји и попише, а
затим да упути писмени захтев пореском органу да присуствује утврђивању расхода. Ако се представник
Пореске управе у року од пет дана од дана подношења захтева не одазове на позив обвезника, ПДВ се не
плаћа на количине исказане у записнику обвезника.
Обвезник који расходује добра због истека рока трајања, а не упути захтев пореском органу да присуствује
утврђивању расхода (или нема доказ да је упутио захтев), на утврђени расход обрачунава ПДВ, јер није
испунио услове из члана 5. став 2. Уредбе о расходу.
12.8. Расход добара услед више силе
У складу са чланом 5. став 1. Уредбе о расходу ПДВ се не плаћа на расход добара настао услед дејства више
силе у количини утврђеној актом организације надлежне за осигурање, односно актом надлежног државног
органа за процену штете.
Уредбом није одређено шта се сматра вишом силом, али имајући у виду одредбе члана 3. став 2. Правилника
о утврђивању шта се сматра узимањем и употребом добара која су део пословне имовине пореског обвезника,
пружањем услуга и сваким другим прометом без накнаде и о утврђивању уобичајених количина пословних
узорака и поклона мање вредности („Сл. гласник РС“, бр. 114/2004), под вишом силом подразумевамо
елементарне непогоде, провалне крађе, саобраћајне удесе и сл.
На расход који је настао услед више силе ПДВ се обрачунава ако обвезник не поседује одговарајућа
документа /записник, решење, потврду и др.) организације за осигурање или државног органа за процену
штете.
Такође, ПДВ се обрачунава и на расход добара изнад количине која је утврђена у акту организације за
осигурање, односно у акту надлежног државног органа.
У случају више силе треба одмах обавити попис и утврдити количине расхода. За добра код којих су настали
губици, а која су била осигурана, обвезник треба да захтева процену штете од организације за осигурање јер
се ПДВ не плаћа на расход у количини коју утврди организација за осигурање.
У случају провалне крађе, саобраћајног удеса, поплаве, пожара, епидемија и других случајева више силе,
обвезник треба да захтева од надлежног државног органа да процени штету која је настала услед дејства више
силе. На количине расхода по решењу, записнику или потврди државног органа не плаћа се ПДВ. Међутим,
ако обвезник накнадно утврди већу штету односно већу количину расхода, та разлика подлеже ПДВ.
12.9. Настанак пореске обавезе и пореска основица код обрачуна ПДВ на опорезиви расход добара
Расход добара утврђује овлашћено лице или пописна комисија обвезника. Ако се утврди расход добара изнад
количина у складу са Уредбом о расходу, на разлику између укупног расхода и неопорезивог расхода ,
обвезник обрачунава ПДВ.
Настанак пореске обавезе код расхода добара утврђује се у складу са чланом 16., а пореска основица у складу
са чланом 18. Закона о ПДВ. На опорезиви расход добара ПДВ се обрачунава по општој стопи од 20% или по
посебној стопи од 8%.
Настанак пореске обавезе код расхода добара није посебно уређен Законом о ПДВ. Сматрамо, да у складу са
чланом 16. Закона о ПДВ, обавеза обрачунавања ПДВ на расход добара настаје даном утврђивања расхода, а
то је дан када је обвезник донео одлуку о расходу добара.
Обрачунати ПДВ на расход добара исказује се у пореској пријави – Обрасцу ПППДВ за порески период
(календарски месец или тромесечје).
Пореска основица на коју се обрачунава ПДВ на расход добара изнад количине утврђене Уредбом о расходу
утврђује се у складу са чланом 18. Закона о ПДВ. То је набавна цена, односно цена коштања тих или сличних
добара у моменту промета. Пореска основица је набавна цена ако се ради о набављеним добрима, односно
цена коштања, ако се ради о произведеним добрима, без ПДВ, на дан када је донета одлука о расходу добара.
Значи, у пореској пријави – Обрасцу ПППДВ за календарски месец или тромесечје у којем је обвезник донео
одлуку о расходу добара исказује се обрачунати ПДВ, а пореска основица се не уноси у пријаву.
13. КЊИЖЕЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОПИСА
Одлука надлежног органа корисника средстава о усвајању извештаја о попису, са начином регулисања
утврђених одступања са стањем на дан 31. децембра 2012. године, пописне листе и записници, достављају се
књиговодственој служби у року који је утврђен општим актом корисника средстава. Све настале промене
утврђене пописом на дан 31. децембра 2012. године, морају бити прокњижене на начин који обезбеђује
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свођење књиговодствене на стварну вредност која је утврђена пописом. У примерима који следе, дата су
књижења у складу са готовинском основом.
У приказаним примерима књижења резултата пописа обухваћени су и поступци обрачуна ПДВ на утврђене
разлике по попису.
13.1. Књижење резултата пописа на нефинансијској имовини у сталним средствима
13.1.1. Расходовање опреме
Пример:
На предлог пописне комисије, по извршеном годишњем попису, УО корисника средстава донео је одлуку о
расходовању комби возила с тим да се расходовани комби по искњижењу прода као отпадни материјал.
Расходовани комби продат је предузећу за откуп секундарних сировина по процењеној вредности од 10.000
динара. На фактури, која је испостављена купцу исказан је ПДВ у износу од 2.000 динара. По изводу текућег
рачуна, купац је у уговореном року извршио уплату фактурисаног износа (10.000+2.000 ПДВ).
Књиговодствени подаци расходованог комбија су следећи:
– набавна вредност
55.000 динара
– исправка вредности
50.000 динара
– садашња вредност
5.000 динара
Књижење:
Р. бр.

Конто

Назив конта

Дугује

Потраж.

1

2

3

1

311112

Опрема

011219

Исправка вредности саобраћајне опреме
011211

4

Износ
Дугује

Потраж.

5

6
5.000

50.000

Опрема за копнени саобраћај

55.000

– искњижавање расходоване опреме
на дан 31.12.2012. године
2

Купци у земљи

122111

12.000

291312

Обрач. ненапл. прим. од прод. неф. имов.

10.000

245241

Обав. за ПДВ по издат. фак. по опш. стопи

2.000

– по факт. за продати комби
3

Текући рачун

121112
122111

12.000

Купци у земљи

12.000

– за наплату потраживања

4

Обрач. ненапл. прим. од прод. неф. имов

291312
812161

Примања од продаје покретних ствари у корист
РФЗО

10.000
10.000

– за евидентирање примања
13.2. Вишак опреме
Пример:
Пописом је утврђен вишак једног рачунара. На основу процене старости и искоришћености рачунара
утврђене су следеће вредности:
– набавна вредност
65.000 динара
– исправка вредности
50.000 динара
– садашња вредност
15.000 динара
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Књижење:
Конто

Р. бр.

Дугује

Потраж.

1

2

3

1

011222

Назив конта
4
Рачунарска опрема

Износ
Дугује

Потраж.

5

6

65.000

011229

Исправка вредности админист. опреме

50.000

311112

Опрема

15.000

– за укњижени вишак опреме на дан
31.12.2012. године
13.3. Мањак опреме
Пример (мањак на терет одговорног лица):
Пописом је утврђен мањак једног рачунара, чије су вредности према књиговодственој евиденцији следеће:
– набавна вредност
65.000 динара
– исправка вредности
50.000 динара
– садашња вредност
15.000 динара
На основу Одлуке надлежног органа, за износ мањка задужује се одговорно лице према процењеној продајној
вредности у износу од 25.000 динара.
ПДВ по стопи од 20% плаћа се на основицу коју чини процењена продајна вредност у тренутку промета, што
у конкретном случају износи 5.000 динара.
Одговорно лице извршило је уплату на текући рачун корисника средстава у укупним износу од 30.000 динара
(25.000 на име мањка и 5.000 на име ПДВ), о чему је примљен извод Управе за трезор.
Књижење:
Р. бр.

Конто

Назив конта

Износ

Дугује

Потраж.

1

2

3

1

011229

Исправка вредности админист. опреме

50.000

311112

Опрема

15.000

011222

4

Дугује

Потраж.

5

6

Рачунарска опрема

65.000

– за искњижавње опреме на дан 31.12.2012.
године
2

Потраживања по основу мањкова

122144
291312

Обрач. ненап. прим. од прод. неф. имов.

245241

Обав. за ПДВ по општој стопи

30.000
25.000
5.000

– задуж. одгов. лица за мањак опреме
3

Текући рачун

121112
122144

30.000

Потраживања по основу мањкова

30.000

– за уплату одговорног лица – по изводу
Управе за трезор
4

Обрач. ненапл. прим. од прод. неф. имов

291312
812161

Примања од продаје покретних ствари у
корист РФЗО

25.000
25.000

– за примања по основу мањка
У приказаном примеру књижења, утврђени мањак рачунарске опреме односи се на рачунар који је
набављен до 31. 12. 2004. године, па је у складу са напред изнетим ставовима о начину обрачуна ПДВ
извршен обрачун ПДВ на утврђени мањак.
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У случају да је пописом утврђен мањак рачунарске опреме која је набављена у 2005. години и касније,
која се искључиво користила за обављање услуга које су ослобођене од ПДВ без права на одбитак
претходног пореза (члан 25. Закона о ПДВ) и да приликом набавке није остварено право на одбитак
претходног пореза у целости или сразмерном делу, тада на овај мањак се ПДВ не би обрачунавао.
Уколико се утврђени мањак код рачунарске опреме која је набављена у 2005. години и касније, односи на
рачунарску опрему која се искључиво користи за обављање комерцијалне (тржишне) делатности и када
је приликом набавке остварено право на одбитак претходног пореза у целини или у сразмерном делу,
врши се обрачун ПДВ на утврђени мањак.
13.3.1. Пример (мањак на терет обвезника пописа – корисника средстава):
Пописом је утврђен мањак једног рачунара, чије су вредности према књиговодственој евиденцији следеће:
– набавна вредност
65.000 динара
– исправка вредности
50.000 динара
– садашња вредност
15.000 динара
На основу Одлуке надлежног органа, мањак пада на терет обвезника пописа – корисника средстава. ПДВ по
стопи од 20% плаћа се на основицу коју чини тржишна вредност рачунара, тј. вредност по којој би се рачунар
могао набавити у тренутку утврђивања мањка – 25.000 динара, тако да је ПДВ обрачунат у износу од 5.000
динара (25.000 х 20% = 5.000).
Књижење:
Конто
Износ
Р. бр.
Назив конта
Дугује
Потраж.
Дугује
Потраж.
1

2

3

1

011229

Исправка вредности админист. опреме

50.000

311112

Опрема

15.000

011222

4

5

6

Рачунарска опрема

65.000

– за искњижавње опреме на дан 31.12.2012.
године
2

Обрачунати неплаћени расходи

131211
245241

5.000

Обав. за ПДВ по осн. сопст. потр. опш. ст.

5.000

– обавеза за ПДВ за исказани мањак
14. Књижење резултата пописа на нефинансијској имовини у залихама робе
14.1. Вишак робе за даљу продају
Пример:
Пописом је утврђен вишак робе у малопродајном објекту. Комисија је извршила процену и утврдила следеће
вредности:
– продајна вредност
10.000 динара
– укалкулисана разлика у цени
1.550 динара
– укалкулисани ПДВ
740 динара
– набавна вредност
7.710 динара
Књижење:
Конто
Износ
Р.бр.
Назив конта
Дугује
Потраж.
Дугује
Потраж.
1

2

1

021312

3

4
Роба за даљу продају на мало

5

6

10.000

021313

Укалкулисана разлика у цени робе за даљу
продају – малопродаја

1.550

021314

Укалкулисани порез робе за даљу продају –
малопродаја

740

311251

Залихе робе за даљу продају –малопродаја

7.710

– према одлуци о попису – за утврђени вишак на
дан 31.12.2012. године
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14.2. Мањак робе за даљу продају
Пример:
Пописом је утврђен мањак робе у малопродајном објекту у износу од 30.000 динара. Према калкулацији у
исказаној продајној вредности утврђеног мањка садржана је разлика у цени од 4.240 динара и укалкулисани
ПДВ у износу од 4.580 динара.
По одлуци надлежног органа мањак терети одговорно лице, које је у предвиђеном року обавезу по основу
мањка измирило уплатом на текући рачун.
Књижење:
Конто
Износ
Р.бр.
Назив конта
Дугује
Потраж.
Дугује
Потраж.
1

2

3

1

311251

Залихе робе за даљу продају – малопродаја

021313

Укалкулисана разлика у цени робе за даљу
продају – малопродаја

4.240

021314

Укалкулисани порез робе за даљу продају –
малопродаја

4.580

021312

4

5

6

21.180

Роба за даљу продају на мало

30.000

– према одлуци о попису – за утврђени мањак на
дан 31.12.2012. године
2

Потраживања по основу мањкова

122144
291312

Обр. ненап. прим. од продаје нефин. имов.

245241

Обавезе за ПДВ по општој стопи

30.000
25.420
4.580

– задужење одговор. лица за утврђени мањак
3

Текући рачун

121112
122144

30.000

Потраживања по основу мањкова

30.000

– за наплаћена потр. за мањак од одг. лица
4

Обр. ненап. прим. од продаје нефин. имов.

291312
823121

25.420

Прим. од прод. робе за даљу продају

25.420

– за примања по основу мањка
14.3. Расход робе по основу истека рока трајања
Пример:
Приликом пописа лекова и друге робе у апотеци, Комисија за попис утврдила је да је једном броју лекова
истекао рок трајања који је био утиснут на амбалажи лекова. Продајна вредност ових лекова износи 40.000
динара, а према калкулацији продајна вредност садржи: набавну вредност 30.840 динара, укалкулисану
разлику у цени 6.200 и укалкулисани ПДВ 2.960 динара.
Књижење:
Р.бр.

Конто

Назив конта

Дугује

Потраж.

1

2

3

1)

311251

Залихе робе за даљу продају – малопродаја

021313

Укалкулисана разлика у цени робе за даљу
продају – малопродаја

6.200

021314

Укалкулисани порез робе за даљу продају –
малопродаја

2.960

021312

4

Роба за даљу продају на мало
– према одлуци о попису – за утврђени расход на
дан 31.12.2012. године
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Износ
Дугује

Потраж.

5

6

30.840

40.000

У складу са чланом 5. став 2. Уредбе о расходима не обрачунава се ПДВ.
15. Књижење резултата пописа на нефинансијској имовини у залихама материјала и ситног инвентара
15.1. Вишак потрошног материјала
Пример:
Пописом је утврђен вишак канцеларијског материјала у износу од 5.000 динара.
Књижење:
Конто
Износ
Р. бр.
Назив конта
Дугује
Потраж.
Дугује
Потраж.
1

2

3

1)

022231

4

5

Залихе административног материјала
311261

6
5.000

Залихе потрошног материјала

5.000

– за укњижење пописом исказаног вишка
материјала на дан 31.12.2012. године
15.2. Мањак потрошног материјала
Пример:
Пописом је утврђен мањак медицинског материјала у износу од 15.000 динара, који по одлуци надлежног
органа пада на терет корисника средстава. Потрошни материјал код којег је пописом утврђен мањак
искључиво се користи за обављање основне делатности, а исти је набављен у 2008. години, па се на утврђени
мањак не обрачунава ПДВ, јер приликом набавке истог корисник средстава није имао право на одбитак
претходног пореза.
Књижење:
Р.бр.

Конто
Дугује

Потраж.

1

2

3

1)

311261

Назив конта
4
Залихе потрошног материјала

022237

Износ
Дугује

Потраж.

5

6

15.000

Залихе медицинског и лаборат. материјала

15.000

– за искњижење пописом исказаног мањка
материјала на дан 31.12.2012. године
15.3. Вишак ситног инвентара на залихама
Пример:

Пописом је утврђен вишак ситног инвентара у износу од 10.000 динара, који је по налазу
пописне комисије настао услед пропуста у евиденцији приликом издавања ситног
инвентара из магацина.
Књижење:
Р. бр.

Конто
Дугује

Потраж.

1

2

3

1)

022111

Назив конта
4
Залихе ситног инвентара

311271

Залихе ситног инвентара

Износ
Дугује

Потраж.

5

6

10.000
10.000

– за укњижење пописом исказаног вишка ситног
инвентара на дан 31.12.2012. год.
15.4. Мањак ситног инвентара у употреби
Пример:
Пописом је утврђен мањак ситног инвентара (алата) у износу од 30.000 динара, који је исказан по набавној
цени. По одлуци надлежног органа мањак ситног инвентара, по умањењу за процењени износ дотрајалости, у
вредности од 20.000 динара, увећан за ПДВ по стопи од 20% у износу од 4.000 динара пада на терет

27

одговорног лица који је путем реверса задужен за примљени ситан инвентар. По благајничком извештају
одговорно лице је уплатило обавезу по основу мањка, у износу од 24.000 динара.
Књижење:
Конто
Износ
Р. бр.
Назив конта
Дугује
Потраж.
Дугује
Потраж.
1

2

3

1

022129

4
Исправка вредности ситног инвентара

022121

5

6

30.000

Ситан инвентар у употреби

30.000

– за искњижење пописом исказаног мањка ситног
инвенвентара у употреби на дан 31.12.2012.
године
2

Потраживања по основу мањкова

122144

24.000

291311

Обрачунати ненаплаћени приходи

20.000

245241

Обавезе за ПДВ по општој стопи

4.000

–за књижење потраживања по основу мањка - по
одлуци
3

Главна благајна

121311
122144

24.000

Потраживања по основу мањкова
Обрачунати ненаплаћени приходи

291311
745161

24.000
20.000

Мешовити и неодр. приходи у корист РФЗО

20.000

– по благајничком извештају за уплаћену обавезу
по основу мањка
16. Књижење резултата пописа на финансијској имовини
16.1. Вишак новчаних средстава (вишак у благајни)
Пример:
Пописом новца у благајни утврђен је вишак у износу од 1.000 динара.
Књижење:
Р.бр.

Конто
Дугује

Потраж.

1

2

3

1

121311

Назив конта
4
Главна благајна

745161

Износ
Дугује

Потраж.

5

6
1.000

Мешовити и неодређени приходи

1.000

– за утврђени вишак у благајни на дан
31.12.2012. године
2

Прелазни рачун

121113
121311

1.000

Главна благајна

1.000

– за пренос на текући рачун утврђеног вишак у
благајни
3

Текући рачун

121112
121113

Прелазни рачун

1.000
1.000

– уплата вишка на текући рачун – по изводу
Управе за трезор
16.2. Мањак новчаних средстава (мањак у благајни)
Пример:
Пописом новца у благајни утврђен је мањак у износу од 1.000 динара. За мањак је одговоран благајник, који је
након спроведеног поступка уплатио износ за мањак у благајну.
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Књижење:
Р.бр.

Конто
Дугује

Потраж.

1

2

3

1)

122144

Назив конта

Износ
Дугује

Потраж.

5

6

4
Потраживања по основу мањкова

121311

1.000

Главна благајна

1.000

– за утврђени мањак у благајни на дан
31.12.2012. године
2)

Главна благајна

121311
122144

1.000

Потраживања по основу мањкова

1.000

– за уплату мањка у благајну
16.3. Отпис потраживања од купаца
Пример:
На предлог пописне комисије надлежни орган донео је одлуку о отпису потраживања у земљи, и то:
а) потраживања која су настала закључно до краја 2002. године у износу од 100.000 динара, и
б) потраживања из периода 2003. до 2009. године, у износу од 200.000 динара.
Књижење отписа потраживања, за потраживања из периода до краја 2002. године:
Р. бр.

Конто
Дугује

Потраж.

1

2

3

1

321311

Назив конта

Износ
Дугује

Потраж.

5

6

4
Нерасп. вишак прихода из ранијих година

122111

100.000

Потраживања од купаца

100.000

– отпис потраживања по одлуци надл. орг.
Књижење отписа потраживања, за потраживања из периода 2003. до 2010. године:
Р. бр.

Конто
Дугује

Потраж.

1

2

3

1

291311

Назив конта
4
Обрачунати ненаплаћени приходи

122111

Потраживања од купаца

Износ
Дугује

Потраж.

5

6

200.000
200.000

– отпис потраживања по одлуци надл. орг.
У наведеним примерима књижења отписа потраживања постоји разлика у начину књижења.
У првом случају, потраживања од купаца из периода до краја 2002. године, и ранијих година, здравствена
установа је у складу са одредбама Закона о рачуноводству и Контним планом за друга правна лица по
којима је водила пословне књиге до краја 2002. године исказала као остварени приход по систему
фактурисане реализације који је садржан у финансијским резултатима периода, односно година у којима
су настала та потраживања. На крају 2009. године, када та потраживања корисник средстава отписује,
нормално је да овај отпис терети финансијски резултат из ранијих година, односно конто 321311 –
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година.
У другом случају, потраживања из периода 2003. до 2011. године, која се отписују на крају 2012. године,
не терети финансијски резултат 2012. године, јер у складу са прописима о буџетском рачуноводству,
односно Контном плану за буџетски систем, корисник средстава приходе исказује тек у моменту наплате
потраживања, односно по систему наплаћене реализације, а у моменту фактурисања потраживања су
евидентирана преко пасивних временских разграничења, конто 291311.
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16.4. Отпис обавеза према добављачима
Пример:
На предлог пописне комисије надлежни орган донео је одлуку о отпису обавеза према добављачима услед
застарелости, и то:
а) обавезе које су настале у 2002. години у износу од 100.000 динара, и
б) обавезе из периода 2003. до 2005. године, у износу од 200.000 динара.
Књижење отписа обавеза, за обавезе настале у 2002. години:
Конто
Р. бр.
Назив конта
Дугује
Потраж.
1

2

1)

252111

3

4
Добављачи у земљи

321311

Износ
Дугује

Потраж.

5

6

100.000

Нерасп. вишак прихода из ранијих година

100.000

– отпис обавеза по одлуци надлежног органа
Књижење отписа обавеза, за обавезе настале у периоду 2003 до 2005. године:
Конто
Р. бр.
Назив конта
Дугује
Потраж.
1

2

1)

252111

3

4
Добављачи у земљи

131211

Обрачунати ненаплаћени расходи

Износ
Дугује

Потраж.

5

6

200.000
200.000

– отпис обавеза по одлуци надлежног органа
Код отписа обавеза према добављачима, такође постоји разлика у начину књижења.
Код отписа обавеза према добављачима која потичу из 2002. године, обавезе према добављачима су по
обрачунској методи, књижене као расход, што је непосредно утицало на умањење финансијског
резултата за 2002. годину. Из тог разлога, отпис ових обавеза треба спровести употребом конта 321311 –
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година.
Приликом отписа обавеза према добављачима која потичу из периода од 2003. ове обавезе у складу са
готовинском основом, нису књижене на терет расхода, већ као активна временска разграничења на терет
конта 131211, па се у конкретном случају овај конто за извршени отпис обавеза смањује.
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Проф. др Србобран СТОЈИЉКОВИЋ
САСТАВЉАЊЕ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗДРАВСТВЕНИХ И
АПОТЕКАРСКИХ УСТАНОВА ЗА 2012. ГОДИНУ
1. Увод
У складу са чланом 75. став 2. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012 – у даљем тексту: Закон) министар уређује начин вођења
буџетског рачуноводства и садржај и начин финансијског извештавања за директне и индиректне
кориснике буџетских средстава, кориснике средстава организација за обавезно социјално
осигурање и буџетске фондове Републике Србије и локалне власти, а може донети посебна
упутства о финансијском извештавању за одређене органе државне управе.
У складу са чланом 75. став 4. Закона, министар уређује начин припреме, састављања и подношења
финансијских извештаја директних и индиректних корисника буџетских средстава, корисника
средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова Републике Србије и
локалне власти.
У члану 106. став 1. Закона је уређено да ће се прописи на основу овлашћења из овог закона донети
у року од годину дана од дана његовог ступања на снагу, а у ставу 2. истог члана је прописано да ће
се подзаконски акти донети до дана ступања на снагу овог закона примењивати, ако нису у
супротности са овим законом, до доношења одговарајућих прописа на основу овог закона. До
објављивања овог текста министар финансија није донео подзаконска акта у складу са чланом 75.
ст. 2. и 4. Закона.
Због тога ћемо у овом напису објашњења у вези израде годишњег финансијског извештаја за 2012.
годину дати у складу са одредбама Уредбе о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“,
бр. 125/2003 и 12/2006, у даљем тексту: Уредба) и одредбама 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, - у даљем тексту: Правилник о начину примене), како је то прописано чланом 106. став 2.
Закона о буџетском систему.
Према члану 2. став 1. тачка 9) Корисници средстава организација за обавезно социјално
осигурање су организације за обавезно социјално осигурање и корисници средстава
Републичког фонда за здравствено осигурање (здравствене и апотекарске установе чији је
оснивач Република Србија, односно локална власт - у даљем тексту: корисници средстава);
Према одредби члана 2. став 1. тачка 3) Правилника о начину припреме и члана 8. став 4.
Уредбе, корисници средстава обавезни су да по истеку 2012. године саставе и периодични
извештај о извршењу својих финансијских планова (Извештај о извршењу буџета – образац 5)
за период јануар-децембар 2012. године и поднесу га Републичком фонду за здравствено
осигурање (у даљем тексту: Републички фонд) до 10. јануара 2013. године.
Корисници средстава Образац 5 састављају само по готовинској основи.
Према одредби члана 1. Правилника и члана 3. Уредбе, корисници средстава су у обавези да по
истеку 2012. године поднесу финансијске извештаје за 2012. годину.
Прописи који се примењују при изради периодичних извештаја и годишњих извештаја (завршних
рачуна) корисника средстава за 2012. годину јесу:
1) Закон о здравственом осигурању („Службени гласник РС“, бр. 107/2005, 109/2005 - ispr. i
57/2011),
2) Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС“, бр. 107/2005, 72/2009 - dr. zakon, 88/2010,
99/2010 i 57/2011),
3) Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и
93/2012),
4) Закон о облигационим односима („Службени лист СФРЈ“, бр. 29/1978 ... 57/1989 и „Службени
лист СРЈ“, бр. 31/1993 и „Службени лист СЦГ“, бр. 1/2003 – Уставна повеља),
5) Закон о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005,
61/2007 i 93/2012 - у даљем тексту: Закон о ПДВ),
6) Уредба о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 125/2003 и 12/2006,) ,
7) Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем
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(„Службени гласник РС“, бр. 103/2011, 10/2012, 18/2012, 95/2012 i 99/2012 - у даљем тексту:
Правилник о класификационом оквиру);
8) Правилник 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 – у даљем тексту: Правилник о начину припреме);
9) Правилник о рачуноводству Републичког фонда и правилници здравствених установа,
10) Правилник о условима, критеријумима и мерилима за закључивање уговора са даваоцима
здравствених услуга и за утврђивање накнаде за њихов рад за 2012. годину („Службени гласник РС“,
бр. 61/2012, 65/2012 - ispr. i 88/2012 – у даљем тексту: Правилник о закључивању уговора),
11) Инструкција о начину и поступку спровођења годишњег обрачуна припадајуће накнаде
даваоцима здравствених услуга за 2012. годину.
11) Упутства која се налазе на сајту Министарства финансија – Управе за трезор.
Објашњења која следе садрже све потребне елементе за израду финансијских извештаја за 2012.
годину, почев од свођења књижења по готовинској основи до обављања свих потребних радњи за
израду финансијских извештаја као и утврђивање и књижење резултата пословања.
Правилником о начину припреме је регулисано састављање финансијских извештаја у складу са
чланом 5. Уредбе на готовинској основи, по којој се трансакције и остали догађаји евидентирају у
тренутку када се готовинска средства приме односно исплате.
Корисници средстава могу водити рачуноводствене евиденције и према обрачунској основи за
потребе интерног извештавања, под условом да се финансијски извештаји израђују на готовинској
основи ради консолидованог извештавања.
У члану 6. став 2. Уредбе прописано је да се годишњи финансијски извештаји организација
обавезног социјалног осигурања заснивају на консолидованим подацима садржаним у њиховим
главним књигама и подацима из извештаја завршних рачуна њихових индиректних корисника.
Према члану 4. Правилника о начину припреме обрасци који чине завршни рачун су:
– Образац 1 – Биланс стања;
– Образац 2 – Биланс прихода и расхода;
– Образац 3 – Извештај о капиталним издацима и финансирању;
– Образац 4 – Извештај о новчаним токовима;
– Образац 5 – Извештај о извршењу буџета.
Поред наведених образаца у складу са чланом 79. став 1. Закона, завршни рачун садржи и извештаје
који се достављају у писменој форми извештаја, за које нису прописани обрасци, и то:
1) годишњи финансијски извештај о извршењу буџета, са додатним напоменама, објашњењима и
образложењима;
2) годишњи финансијски извештај о извршењу плана организација за обавезно социјално
осигурање, као и годишњи консолидовани финансијски извештај Републичког фонда за
здравствено осигурање са додатним напоменама, објашњењима и образложењима;
3) извештај екстерне ревизије.
С обзиром да министар није донео акт којим се уређују облик и садржај додатних напомена,
објашњења и образложења, која се достављају уз годишње финансијске извештаје из става 1. тач. 1)
и 2) члана 79. Закона, здравствене установе Републичком фонду достављају као и до сада писмене
извештаје, и то:
1) објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења;
2) извештај о примљеним донацијама и кредитима (домаћим и иностраним) и извршеним отплатама
дугова;
Поред ових извештаја, здравствене установе достављају и:
1) Образац 6 - извештај о стању залиха,
2) Образац 7 и Образац 7а - извештај о стању обавеза,
3) Образац 8 - извештај о стању потраживања.
Приликом израде годишњег финансијског извештаја за 2012. годину, претходно треба проверити да
ли су сва књижења спроведена у складу са Правилником о стандардном класификационом оквиру и
контном плану за буџетски систем, па тек онда приступити завршним књижењима и изради
финансијских извештаја у складу са Правилником о начину припреме, састављања и подношења
финансијских извештаја, Уредбе о буџетском рачуноводству и другим прописима.
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2. Достављање финансијских извештаја
Обрасци за завршни рачун састављају се у три примерка у писменој форми (члан 5. став 1.
Правилника о начину припреме).
Међутим, здравствене установе састављају и достављају попуњене обрасце у два примерка.
Филијала Републичког фонда, по извршеној контроли, један примерак враћа подносиоцу а други
задржава за себе.
Здравствене установе такође попуњене обрасце достављају филијали Републичког фонда и у електронској
форми.
Рокови за достављање завршних рачуна и годишњих финансијских извештаја за 2012. годину су
утврђени у члану 78. Закона о буџетском систему.
Према календару за подношење годишњих финансијских извештаја, корисници средстава
Републичког фонда за здравствено осигурање припремају годишњи финансијски извештај за
претходну будџетску годину и подносе га Републичком фонду до 28. фебруара 2013. године.
Из наведеног произилази обавеза да здравствене и апотекарске установе своје годишње
финансијске извештаје за 2012. годину достављају својој матичној филијали до 28. фебруара 2013.
године.
Републички фонд за здравствено осигурање контролише, сравњује податке из годишњих извештаја
о извршењу финансијског плана корисника средстава који се налазе у његовој надлежности,
консолидује податке и саставља консолидовани годишњи извештај о извршењу финансијског
плана, који подноси Управи за трезор, до 30. априла 2013. године.
3. Послови који претходе изради годишњег финансијског извештаја
Пре него се приступи самој изради годишњих финансијских извештаја здравствених и
апотекарских установа, неопходно је извршити одговарајуће благовремене и квалитетне
припремне активности, и то:
1) испостављање фактура за извршене услуге здравствене заштите и издате лекове на рецепт
осигураним лицима Републичког фонда у 2012. години. Да би се евидентирале све пословне
промене које произилазе из закључених уговора за 2012. годину, здравствене установе и други
субјекти са којима је Републички фонд закључио уговоре за 2012. годину дужни су да најкасније до
15. јануара 2013. године испоставе ове фактуре;
2) усклађивање евиденција и стања главне књиге са дневником, као и помоћних књига и евиденција
са главном књигом, врши се пре пописа имовине и обавеза и пре припреме финансијских извештаја
(члан 18. став 1. Уредбе);
3) усклађивање стања имовине и обавеза у књиговодственој евиденцији корисника средстава
Републичког фонда са стварним стањем које се уређује пописом, врши се на дан 31. децембра 2012.
године (члан 18. став 2. Уредбе);
4) Према члану 18. ст. 4. и 5. Уредбе, усаглашавање стања финансијских пласмана, потраживања и
обавеза врши se на дан 31. децембра 2012. године, с тим да корисници средстава Републичког
фонда ово усаглашавање врше након коначног обрачуна са филијалама Републичког фонда;
5) израда коначног обрачуна накнаде по закљученом уговору и другим документима којим су до
краја 2012. године пренета средства здравственој установи;
6) спровођење коначног обрачуна између Републичког фонда и здравствених установа и његово
евидентирање у пословним књигама здравствених установа и филијала Фонда.
7) попис нефинансијске и финансијске имовине и свођење књиговодственог на стварно стање
утврђено пописом;
8) књижење 31. децембра 2012. године, којим се обезбеђује израда финансијских извештаја по
готовинској основи, сходно одредби члана 5. Уредбе и члана 3. Правилника о начину припреме.
Напомена:
Корисници средстава Републичког фонда који књиговодствену евиденцију воде по обрачунској
основи у складу са Правилником о стандардном класификационом оквиру, а не како је то
предвиђено у члану 5. став 1. Уредбе, по готовинској основи, имају обавезу да приликом
достављања периодичних извештаја, односно приликом израде годишњих финансијских
извешштаја, изврше потребна књижења која ће омогућити да се периодични извештаји,
односно годишњи финансијски извешштаји израде по готовинској основи.
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У наставку текста, а у складу са чланом 3. Правилника о начину припреме, дајемо потребна
објашњења у вези књижења, помоћу којих се књиговодствена евиденција по обрачунској своди на
готовинску основу приликом израде годишњих финансијских извешштаја за 2012. годину.
1. Приходи који су наплаћени у 2012. години, а односе се на наредну 2013. годину и књижени су на
одговарајућим субаналитичким контима синтетичког конта 291100 – Разграничени приходи,
преносе се са тог конта на одговарајући субаналитички конто класе 700000 – Текући приходи.
Овако пренети приходи утичу на исказивање резултата пословања у Обрасцу 2 – Биланс прихода и
расхода на позицији ОП 2355.
Пример 1
Здравствена установа је на дан 31. децембра 2012. године на конту 291191 – Разграничени остали
приходи, имала исказан наплаћени приход од издавања пословног простора у закуп за период од 1.
јануара до 30. јуна 2013. године у износу од 40.000,00 динара; ПДВ по стопи од 20% у износу од
8.000,00 динара је књижен у корист конта 245241.
Књижење на дан 31. децембра 2012. године:
Конто
Ред.
Опис
број Дугује Потражује
1

2

1

3

4

291191

Разграничени остали приходи

742161

Приходи од закупа од стране тржишних
организација у корист Републичког фонда за
здравствено осигурање

Износ
Дугује

Потражује

5

6
(40.000,00)

40.000,00

– пренос прихода са конта разграничени
приходи на конто текућих прихода
2. Плаћени аванси за набавку материјала и куповину услуга који су књижени на одговарајућем
конту синтетичког конта 123200 – Дати аванси, депозити и кауције, књиже се и на одговарајућем
субаналитичком конту класе 400000 – Текући расходи, уз одобрење конту 291211 – Плаћени аванси
за набавку материјала односно конту 291213 – Плаћени аванси за куповину услуга.
Пример 2
Здравствена установа је 31. децембра 2012. године на конту 123211 – Аванси за набавку материјала
исказала износ од 60.000,00 динара на име уплаћеног аванса добављачу за набавку канцеларијског
материјала. ПДВ по стопи од 20% износи 10.000,00 динара је садржан у авансу. Са испоруком
канцеларијског материјала 20. јануара 2013. године уследила је и фактура добављача у износу од
90.252,00 динара. Здравствена установа нема право на одбитак претходног пореза по овом рачуну.
Књижење:
Конто
Ред.
број Дугује Потражује
1

2

3

Опис
4

Износ
Дугује

Потражује

5

6

Књижење на дан 31. децембра 2012. године
1

426111

Канцеларијски материјал

60.000,00

291211 Плаћени аванси за набавку материјала

60.000,00

– књижење расхода за плаћени аванс
Књижење у 2013. години
2
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022231

Залихе административног материјала

60.000,00

311261

Залихе потршног материјала

60.000,00

– по фактури добављача
3

Плаћени аванси за набавку материјала
Обрачунати неплаћени расходи

291211
131211
252111

60.000,00
30.252,00

Добављачи у земљи

90.252,00

– за обавезу према добављачу и затварање
конта 291211
4

Добављачи у земљи

252111
123211
121112

90.252,00

Аванси за набавку материјала
Текући рачун

60.000,00
30.252,00

– за измирен дуг добављачу из плаћеног
аванса и са текућег рачуна
5

Канцеларијски материјал

426111
131211

30.252,00

Обрачунати неплаћени расходи

30.252,00

– књижење расхода за плаћање дела обавезе
3. Износи плаћених аконтација за службена путовања исказани као потраживања на
субаналитичком конту 122141 – Аконтација за службено путовање у земљи односно на конту
122142 – Аконтација за службено путовање у иностранство, књиже се и на одговарајућа
субаналитичка конта класе 400000 – Текући расходи, уз одобрење конту 291221 – Аконтација за
пословна путовања.
Пример 3
Здравствена установа Републичког фонда је исплатила запосленом аконтацију за службено
путовање у земљи у износу од 60.000,00 динара, од чега се 20.000,00 динара односи на трошкове
дневница (исхране), 8.000,00 динара на трошкове превоза и 32.000,00 динара на трошкове смештаја.
Исплаћена аконтација за службена путовања није оправдана до краја 2012. године.
Књижење:
Конто
Ред.
број Дугује Потражује
1

2

3

Опис
4

Износ
Дугује

Потражује

5

6

Књижење на дан 31. децембра 2012. године
1

422111

Трошкови дневница (исхране) на службеном
путу

20.000,00

422121

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

8.000,00

422131

Трошкови смештаја на службеном путу
291221

32.000,00

Аконтације за пословна путовања

60.000,00

– за исплаћену аконтацију која није
оправдана до краја 2012. године
Књижење у 2013. години
2

Аконтације за пословна путовања

291221
122141

Аконтација за службено путовање у земљи

60.000,00
60.000,00

– по коначном обрачуну аконтације
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Међутим, ако у 2013. години приликом обрачуна аконтације не би био утрошен цео износ
аконтације, нпр. да није утрошено 10.000,00 од датих 60.000,00 динара, онда би се књижење у
2013. години на редном броју 2 у претходном примеру књижења, спровело на следећи начин:
Књижење у 2013. години по коначном обрачуну аконтације
1
2
3
4
2

Аконтације за пословна путовања

291221
122141

5

6

50.000,00

Аконтација за службено путовање у земљи

50.000,00

– за утрошена средства по коначном обрачуну
аконтације
122141

Аконтација за службено путовање у земљи

121311

Главна благајна

(10.000,00)
10.000,00

– за повраћај средстава у благајну
291221

Аконтације за пословна путовања

745161

Мешовити и неодређени приходи у корист
Републичког фонда за здравствено осигурање

(10.000,00)
10.000,00

– приходовање за повраћај средстава у
благајну
4. Износ унапред плаћених расхода за наредну 2013. годину из средстава текућих прихода за
2012. годину, који су књижени на субаналитичким контима категорије 130000 – Активна
временска разграничења, књиже се и на одговарајућим субаналитичким контима класе 400000 –
Текући расходи, уз одобрење одговарајућим субаналитичким контима категорије 130000 –
Активна временска разграничења.
Пример 4
Здравствена установа је на име закупа нестамбеног простора исплатила закупнину у износу од
90.000,00 динара, која се односи на закуп за период јануар–јун 2013. године. Поменути износ заједно
са износом ПДВ по стопи од 20% од 18.000,00 динара, без права на одбитак, је књижен на терет конта
131112 – Унапред плаћена закупнина у 2013. години.
Књижење на дан 31. децембра 2012. године:
Конто
Ред.
Опис
број Дугује Потражује
1

2

1

131112

3
421612

4

Износ
Дугује

Потражује

5

6

Унапред плаћена закупнина

(108.000,00)

Закуп нестамбеног простора

108.000,00

– књижење расхода за унапред плаћену
закупнину
5. За износ извршене исплате који је књижен на синтетичком конту 015200 – Аванси за
нефинансијску имовину, када се имовина набавља из текућих прихода, задужује се одговарајући
субаналитички конто у оквиру класе 500000 – Издаци за нефинансијску имовину, уз одобрење
конта 291212 – Плаћени аванси за нематеријална улагања и основна средства.
Пример 5
Здравствена установа је 31. децембра 2012. године на конту 015222 – Аванси за администратитвну
опрему исказала износ од 1,200.000,00 динара на име датих аванса за набавку канцеларијске опреме
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заједно са ПДВ по стопи од 20%, здравствена установа нема право одбитка претходног пореза.
Уплатом аванса од 1,200.000,00 динара измирен је цео износ обавезе за набавку канцеларијске
опреме.
Књижење:
Ред.
број
1

Конто
Дугује Потражује
2

Износ

Опис

3

4

Дугује

Потражује

5

6

Књижење на дан 31. децембра 2012.
године
1

Намештај

512211
291212

1,200.000,00

Плаћени аванси за нематеријална
улагања у основна средства

1,200.000,00

– издаци за набавку канц. опреме по
авансу
Књижење у 2013. години по добијању
фактуре
2

Административна опрема у припреми

015122
311151

1,200.000,00

Нефинансијска имовина у припреми

1,200.000,00

– за књижење у припреми – по фактури
добављача
3

Плаћени аванси за нематеријална
улагања у основна средства

291212
252111

Добављачи у земљи
– за обавезу према
затварање конта 291212

4

1,200.000,00
1,200.000,00

добављачу

и

Добављачи у земљи

252111
015222

1,200.000,00

Аванси за администратитвну опрему

1,200.000,00

– за измирен дуг добављачу из плаћеног
аванса
5

Канцеларијска опрема

011221
015122

1,200.000,00

Административна опрема у припреми

1,200.000,00

– пренос из припреме на основна
средства
7

Нефинансијска имовина у припреми

311151
311112

Опрема

1,200.000,00
1,200.000,00

– евидентирање на изворима капитала
6. Књижења која на дан 31. децембра 2012. године треба извршити у књиговодству корисника
средстава Фонда не спадају књижења расхода на терет класе 400000 – Текући расходи, када тако
књижени расходи нису исплаћени до краја 2012. године.
Спроведена књижења расхода на терет одговарајућих субаналитичких конта у класи 400000 –
Текући расходи, треба сторнирати са тих конта, уз истовремено задужење субаналитичког конта
131211 – Обрачунати неплаћени расходи.
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Пример 6
Кориснику средстава Републичког фонда је приспео рачун за телефонске услуге за децембар 2012.
године у износу од 9.000,00 динара. ПДВ по стопи од 20% износи 1.800,00 динара, без права на
одбитак.
У књиговодству је спроведено књижење задужењем субаналитичког конта 421411 – Телефон,
телекс и телефакс, а уз одобрење субаналитичком конту 252111 – Добављачи у земљи. Рачун је
плаћен 9. јануара 2013. године.
Књижење:
Ред.
број
1

Конто

Опис

Дугује Потражује
2

3

4

Износ
Дугује

Потражује

5

6

Књижење на дан 31. децембра 2012.
године
1

421411

Телефон, телекс и телефакс – сторно

131211

Обрачунати неплаћени расходи

(10.800.00)
10.800,00

– сторно за трошак у корист 131211
Књижење у 2013. години
1.1

Добављачи у земљи

252111
121112

10.800,00

Текући рачун

10.800,00

– за плаћање фактуре – по изводу
1.2

Телефон, телекс и телефакс

421411
131211

Обрачунати неплаћени расходи

10.800,00
10.800,00

– за поновни пренос на трошкове по
извршеној уплати
4. Обрачунавање амортизације – исправке вредности
У вези са обрачуном исправке вредности – амортизације по годишњем финансијском извештају, односно завршном рачуну за 2012. годину, треба имати у виду да је још 2006. године на вебсајту Министарства финансија – Управе за трезор последњи пут објављена Инструкција за попис
имовине и обавеза и обрачун амортизације за све кориснике буџетских средстава, организације обавезног социјалног осигурања, као и кориснике средстава Републичког фонда за здравствено осигурање, који своје пословне књиге воде у складу са Уредбом. Према наведеној инструкцији амортизација се за 2006. годину вршила на исти начин као и 2002, 2003, 2004. и 2005. године.
Аналогно томе, а имајући у виду чињеницу да нову инструкцију за попис имовине и обавеза и обрачун амортизације Министарство финансија – Управа за трезор није још објавила, обрачун и књижење амортизације за 2012. годину вршиће се као и ранијих година, тј. као и за 2011. годину, на
основу следећих прописа:
– Правилника о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са стопама амортизације („Службени лист СРЈ“, бр. 17/97 и 24/2000);
– Закона о буџету Републике Србије за 2012. годину („Службени гласник РС“, бр. 101/2011 i 93/2012
– у даљем тексту: Закон о буџету), као и одлуке о буџету органа локалне самоуправе;
– Инструкције за књижење обрачунате амортизације Министарства финансија – Управе за трезор
(објављене на веб-сајту фебруара 2006. године), уколико се до краја израде финансијских извештаја
не објави нова инструкција;
– општег акта корисника средстава Републичког фонда за здравствено осигурање (здравствених и
апотекарских установа).
У члану 18. Закона о буџету је прописано да директни и индиректни корисници буџетских средстава чија се делатност у целини или претежно финансира из буџета, умањују обрачунату амортизаци-
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ју средстава за рад у 2012. години, сразмерно делу средстава обезбеђених из буџета и средстава
остварених по основу донација.
Корисници средстава Републичког фонда за здравствено осигурање, аналогно члану 18. Закона, могу умањити обрачунату амортизацију средстава за рад у 2012. години сразмерно делу средстава
добијених од Републичког фонда, средстава од локалне самоуправе, буџетских средстава и средстава из донација. Из одредбе члана 18. Закона о буџету, такође произилази да део обрачунате амортизације средстава за рад у 2012. години који је сразмеран делу остварених сопствених прихода пада
на терет сопствених прихода, а расходи по овом основу се исказују на субаналитичким контима у
оквиру категорије 430000.
4.1. Предмет амортизације
Предмет амортизације је нефинансијска имовина у сталним средствима, где према члану 10. Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем спадају: некретнине и опрема, култивисана имовина, драгоцености, природна имовина и нематеријална имовина. Код корисника средстава Фонда највише је заступљена амортизација имовине на контима групе
011000 – Некретнине и опрема, где спадају:
011100 – Зграде и грађевински објекти;
011200 – Опрема;
011300 – Остале некретнине и опрема.
4.2. Основна средства која не подлежу обавези амортизације
Обрачун амортизације за 2012. годину неће се вршити за следећа основна средства:
1) земљиште и шуме као природна богатства која се не троше;
2) грађевинске објекте и ствари који су, у складу са законом, проглашени за споменике културе и
историјске споменике (осим ако се ти објекти не користе за обављање делатности на основу којих
се стичу приходи), односно који су музејске вредности, као и дела ликовне, вајарске, филмске и
друге уметности;
3) путеве локалног значаја са земљаном или макадамском подлогом, као и објекте који су саставни
део тих путева;
4) грађевинске објекте (осим станова и стамбених зграда) и опрему установа и јединица Војске Србије и грађевинске објекте (осим станова и стамбених зграда) и опреме који, на основу посебних
прописа, служе као резерва за потребе одбране земље, односно за обављање функције јавне и државне безбедности;
5) доњег слоја железничких и других пруга, путева, аеродрома, улица, тргова, паркова и других изграђених јавних површина;
6) аванси за нематеријална улагања у основна средства, као ни нематеријална улагања у основна
средства у припреми;
7) књиге и часописи у библиотекама које делатност обављају у складу са прописима о библиотечком пословању, тј. према Закону о библиотечкој делатности (,Сл. гласник РС‘, бр. 34/94 и
101/2005), док се остале књиге и часописи распоређују и отписују по стопи од 20% годишње (члан
4., 5. и 6. Правилника о номенклатури);
8) средства која су у потпуности отписана – једном отписано нематеријално улагање или основно
средство, без обзира на то што се и даље користи, не може бити предмет поновног процењивања
вредности и не подлеже отписивању док се користи у истом правном лицу.
4.3. Настанак обавезе обрачуна амортизације
Обрачун амортизације нематеријалних улагања и основних средстава отпочиње по истеку месеца у
којем је почело коришћење улагања, односно употреба основних средства.
За нематеријална улагања и основна средства која су оштећена вишом силом и за основна средства
која су функционално повезана са основним средствима оштећеним вишом силом и са којима чине
једну производну или другу целину, омогућено је привремено обустављање њиховог отписивања
док се иста не почну поново користити за исте или друге намене.
4.4. Распоређивање основних средстава у амортизационе групе
Амортизација се обрачунава појединачно за основна средства, што значи да се отписивање врши за
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једно основно средство или више основних средстава из исте амортизационе групе, датих на коришћење у истом месецу (члан 2. Правилника о номенклатури основних средстава).
Ако корисник средстава Републичког фонда располаже са основним средством које по називу или
ближем опису није наведено у Номенклатури, такво основно средство се распоређује у амортизациону групу у којој је распоређено њему најсличније основно средство, а сличност се одређује на
основу намене и материјала највише употребљеног за његову изградњу или израду.
Уколико је за изградњу, односно израду основног средства употребљен различит материјал, за одређивање сличности узима се онај материјал, који је претежно коришћен за изградњу, односно израду, а претежност се одређује у зависности од вредности тог материјала у односу на друге материјале употребљене за изградњу односно израду.
4.5. Основица за обрачун амортизације
Основица за обрачун амортизације нематеријалних улагања и основних средстава је набавна вредност или цена коштања.
За основна средства која се набављају, основица за обрачун амортизације је набавна вредност
коју чини фактурна вредност добављача увећана за зависне трошкове набавке (трошкови транспорта, трошкови осигурања у транспорту, трошкови утовара, претовара и истовара и други зависни
трошкови) и трошкови довођења у стање функционалне приправности (трошкови монтаже, надзора
и други трошкови довођења у стање функционалне приправности).
За основна средства која се израђују у сопственој режији, односно ако се прибављају употребом
сопствених производа и услуга, основицу за обрачун амортизације чини цена коштања, уколико је
она нижа од набавне (тржишне) цене истог или сличног производа.
Основица за обрачун амортизације за купљена а коришћена основна средства је набавна вредност код продавца. Неотписану вредност таковог основног средства чини фактурна цена увећана за
зависне трошкове набавке и трошкове довођења у стање функционалне приправности, а разлика између тих вредности представља исправку вредности.
У случају да је набавна вредност основног средства код продавца мања од новоформиране неотписане вредности код купца, или је набавна вредност продавца непозната (основна средства добијена
на поклон), набавна вредност ће се утврдити на основу процењене тржишне вредности основног
средства.
Основица за обрачун амортизације код додатних улагања извршених при адаптацији и модернизацији, реконструкцији или другој доградњи ради повећања капацитета, побољшања квалитета
или промене намене, односно продужења века коришћења инвестиционих добара је набавна вредност коју чини збир неотписане вредности и вредности новог улагања, с тим што вредност додатног
улагања у сопственој режији не може бити већа од тржишне вредности.
4.6. Стопе амортизације
Стопе амортизације прописане су Правилником о номенклатури.
Увећање прописаних стопа амортизације прописано је чланом 8. Правилника о номенклатури и
то за опрему која је у Номенклатури средстава за амортизацију распоређена у амортизационе групе
33 до 51 и 65 до 77, групу 98 и амортизациону групу 100 тачка 9, ако се та опрема у години за коју
се обрачунава амортизација користи већим интезитетом од интезитета рада који одговара раду у
две смене, а највише до 50% изнад прописане стопе.
Према члану 7. Правилника о номенклатури, сматра се да је опрема коришћена интезитетом већим
од интезитета који одговара раду у две смене ако је у години за коју се амортизација обрачунава била у употреби више од 4.400 сати укључујући и време припремања за почетак рада и време распремања по завршетку рада.
За транспортна средства у друмском саобраћају сматра се да су коришћена интезитетом који одговара интезитету рада у две смене ако су у години за коју се обрачунава амортизација коришћена за
превоз, тј. била у употреби више од 60.000 километара.
Пример 1:
Санитетско возило које се амортизује по годишњој стопи од 14,30%, прешло је 70.000 км за 12 месеци (интезитет рада је већи од интезитета рада у две смене, од 60.000 км).
Увећана стопа амортизације се утврђује на следећи начин:
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14,30 х (70.000 : 60.000) = 14,30 х 1,17 = 16,731%
Овако утврђена стопа амортизације сматра се утврђеном Номенклатуром и може се употребити за
обрачун амортизације санитетског возила.
У случају да је повећање стопе преко 50% (нпр. санитетско возило прешло је 110.000 км па повећање износи 1,83 или 83% ) узима се максимално повећање од 50% или 1,5 и стопа амортизације би
била 21,45%.
4.7. Методе обрачуна амортизације
У овом напису употребљавамо често два појма: “исправка вредности“ и “амортизација“. Исправку
вредности треба схватити као рачунску категорију без утицаја на расходе, док је амортизација економска категорија која има утицаја на резултат пословања.
У буџетском рачуноводству је прикладнији појам “исправка вредности“ због тога што се основно
средство применом Контног плана за буџетски систем 100% амортизује приликом набавке, јер се у
тренутку набавке терете издаци у целокупном износу. Применом амортизационих стопа се само
евидентно врши отпис ради приказивања вредности основних средстава према степену истрошености.
Исправка вредности – амортизација основних средстава спада у припремне радње за састављање
годишњег финансијског извештаја, односно завршног рачуна за 2012. годину.
Обрачун амортизације треба књиговодствено евидентирати са стањем на дан 31. децембра 2012. године.
Отпис основних средстава је могућан применом трију метода:
1) пропорционалног метода, односно метода једнаких годишњих квота у процењеном веку трајања,
тј. применом годишњих стопа амортизације из Правилника о амортизацији;
2) дегресивног метода, односно метода опадајућих годишњих квота у процењеном веку трајања;
3) функционалног метода, кад је дозвољена и употреба ниже годишње стопе отписа, али не нижа
од половине прописане стопе; трајање отписа не сме да буде дуже од периода који произилази из
прописане стопе.
4.7.1. Пропорционални метод
Пропорционални метод полази од претпоставке да се средства у току свог века трајања равномерно троше и да су због тога износи обрачунате амортизације из године у годину једнаки.
Пропорционални метод је најраспрострањенији у пракси, и то не само због једноставне примене већ
и због тога што се за највећи број средстава трошење тешко може прецизно измерити.
Обрачун амортизације за одређени период се утврђује на тај начин што се годишњи износ амортизације дели са 12 месеци и добијени износ множи са бројем месеци у одређеном периоду, односно
према следећој формули.
Основица x годишња амортизациона стопа
Износ амортизације =
: 12 x број месеци
100
Препоручује се да корисници средстава Републичког фонда примењују пропорционални метод
(што је и најчешћи случај) и да то уреде својим интерним општим актом.
Стопа отписа се примењује од првог у наредном месецу у односу на месец набавке односно
стављања основног средства у употребу, а приликом отуђивања отпис се врши до краја месеца у коме је основно средство отуђено.
Пример 2:
У мају 2012. године је набављена медицинска опрема чија је набавна вредност 620.000,00 динара и
ПДВ 124.000,00 динара, а трошкови превоза 80.000,00 динара, трошкови монтаже 40.000,00 динара
и ПДВ 24.000,00 динара. Корисник средстава Фонда нема право на одбитак претходног пореза, па
због тога у набавну вредност улази и претходни порез. Опрема је активирана – стављена у употребу
у јуну 2012. године.
Обрачун амортизације за набављено основно средство у току године:
1) вредност опреме (620.000,00 + 124.000,00 + 80.000,00 +
40.000,00 + 24.000,00)
888.000,00 динара;
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2) годишња стопа амортизације према номенклатури
3) годишњи износ амортизације (ред. бр. 1 x ред. бр. 2)
4) месечни износ амортизације (ред. бр. 3 : 12 месеци)
5) износ амортизације за 6 месеци
од 1. јула до 31. децембра (ред. бр. 4 x 6 месеци)
6) проценат учешћа сопствених прихода
у укупним приходима и примањима је
7) део амортизације на терет сопствених прихода
(ред. бр. 5 x ред. бр. 6) износи
8) део амортизације на терет средстава добијених од Фонда и
локалне самоуправе износи (ред. бр. 5 – ред. бр. 7)
Књижење 1:
РедКонто
ни
број Дугује Потражује
1

2

1

431211

Опис

3

4
Амортизација опреме

14,30%;
126.984,00 динара;
10.582,00 динара;
63.492,00 динара;
8,50%;
5.396,82 динара;
58.095,18 динара;
Износ
Дугује

Потражује

5

6

63.492,00

011259 Исправка вредности медицинске и лабораторијске опреме

63.492,00

– отпис амортизационе вредности опреме
по завршном рачуну за 2011. годину
2

431211

Амортизација опреме

311112

Опрема

(58.095,18)
58.095,18

– за умањење извора основних средстава,
за део обрачунате амортизације на терет
средстава добијених од Фонда и локалне
самоуправе
3

311112 Опрема
311519 Остали извори новчаних средстава

(5.396,82)
5.396,82

– за пренос дела обрачунате амортизације
на терет сопствених прихода, са извора
основних средстава на изворе осталих новчаних средстава
С обзиром на то да је у пракси веома чест случај да корисници средстава Фонда у обављању редовне делатности поред средстава добијених од Фонда и локалне самоуправе, остварују и сопствене
приходе на тржишту, у наставку текста приказаћемо два начина књижења обрачунате амортизације
приликом израде годишњих финансијских извештаја.
4.8. Обрачун и књижење обрачунате исправке вредности – амортизације на дан 31. децембра
2012. године
Корисници средстава Републичког фонда на крају године приликом израде годешњег финансијског
извештаја, врше обрачун амортизације и за укупан износ обрачунате амортизације спроводе књижења задужењем одговарајућих субаналитичких конта у оквиру категорије 430000 – Амортизација и
употреба средстава за рад, уз одобрење одговарајућим субаналитчким контима исправке вредности
у класи 000000. Затим се за део обрачунате амортизације на терет трансферних средстава од Фонда
и локалне самоуправе као и буџетских и средстава из донација, на дуговној страни врши сторнирање субаналитичких конта у оквиру категорије 430000 на терет субаналитичких конта класе 300000
по изворима основних средстава, док се на потражној страни, за део обрачунате амортизације на терет сопствених прихода (за део који се не сторнира у оквиру категорије 430000) сторнирају одгова-
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рајући извори основних средстава у класи 300000, у корист субаналитичког конта 311519 – Остали
извори новчаних средстава.
Пример 3:
Корисник средстава Републичког фонда је обрачунао исправку вредности – амортизацију применом
стопа прописаних Правилником о амортизацији за 2012. годину, према следећем:
1) грађевински објекти у износу од
2,500.000,00 динара:
а) пословне зграде
2,000.000,00 динара;
б) пословни простор и други објекти
500.000,00 динара.
2) Опрема у износу од
1,200.000,00 динара:
а) административна опрема
400.000,00 динара;
б) медицинска и лабораторијска опрема
800.000,00 динара;
Први случај – када су кориснику средстава Републичког фонда обезбеђена средства за рад у финансијском плану Фонда и финансијском плану локалне самоуправе у целости (корисник средстава
Републичког фонда не остварује сопствене приходе), књижење изгледа овако:
Књижење 2:
РедКонто
ни
број Дугује Потражује
1

2

1

431111

Износ

Опис

3

4

Дугује

Потражује

5

6

Амортизација зграда и грађевинских објеката
2,500.000,00
011129

Исправка вредности пословних зграда

011139

Исправка вредности пословног простора и
других објеката

2,000.000,00
500.000,00

– отпис зграда и грађевинских објеката по
завршном рачуну за 2012. годину
2

Амортизација опреме

431211
011229
011259

Исправка
опреме

вредности

1,200.000,00
административне
400.000,00

Исправка вредности медицинске и лабораторијске опреме

800.000,00

– отпис опреме по завршном рачуну за
2012. годину
3

431111

Амортизација зграда и грађевинских обје- (2,500.000,00
ката
)

311111

Зграде и грађевински објекти

2,500.000,00

– за умањење извора основних средстава,
за износ обрачунате амортизације за зграде и грађевинске објекте на терет извора
капитала
4

431211

Амортизација опреме

311112

Опрема

(1,200.000,00
)
1,200.000,00

– за умањење извора основних средстава,
за износ обрачунате амортизације за опрему на терет извора капитала
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Други случај – када су кориснику средстава Републичког фонда обезбеђена средства за рад у висини од 80% у финансијском плану Фонда и финансијском плану локалне самоуправе, а 20% из остварених сопствених прихода на тржишту од укупно остварених прихода и примања у 2012. години,
тј. када 80% од укупно обрачунате амортизације пада на терет средстава добијених од Фонда и локалне самоуправе, а 20% на терет сопствених прихода односно на терет трошка, обрачун амортизације је следећи:
– на терет средстава добијених од Фонда и локалне самоуправе и донација
1) грађевински објекти (2,500.000,00 x 80%)
2,000.000,00 динара;
а) пословне зграде (2,000.000,00 x 80%)
1,600.000,00 динара;
б) пословни простори и други објекти (500.000,00 x 80%)
400.000,00 динара;
– на терет сопствених прихода
2) грађевински објекти (2,500.000,00 x 20%)
500.000,00 динара;
в) пословне зграде (2,000.000,00 x 20%)
400.000,00 динара;
г) пословни простори и други објекти (500.000,00 x 20%)
100.000,00 динара;
– на терет средстава добијених од Фонда, локалне самоуправе и донација
3) Опрема (1,000.000,00 x 80%)
960.000,00 динара;
д) административна опрема (400.000,00 x 80%)
320.000,00 динара;
ђ) медицинска и лабораторијска опрема (800.000,00 x 50%)
400.000,00 динара;
– на терет сопствених прихода
4) Опрема (1,200.000,00 x 20%)
240.000,00 динара;
е) административна опрема (400.000,00 x 20%)
80.000,00 динара;
ж) медицинска и лабораторијска опрема (800.000,00 x 20%)
160.000,00 динара;
5) свега на терет добијених средстава
од Заводам лок. самоуправе и донација
(2,000.000,00 + 960.000,00)
2,960.000,00 динара;
6) свега на терет сопствених прихода (500.000,00 + 240.000,00)
740.000,00 динара.
Књижење 3:
Конто
Редни
број Дугује Потражује
1

2

1

431111

Износ

Опис

3

4

Дугује

Потражује

5

6

Амортизација зграда и грађевинских
објеката
2,500.000,00
011129

Исправка вредности пословних зграда

011139

Исправка вредности пословног простора
и других објеката

2,000.000,00
500.000,00

– отпис зграда и грађевинских објеката за
2012. годину
2

Амортизација опреме

431211
011229
011259

Исправка
опреме

вредности

1,200.000,00
административне
400.000,00

Исправка вредности медицинске и лабораторијске опреме

800.000,00

– отпис опреме за 2012. годину
3

431111

Амортизација зграда и грађевинских
објеката
(2,000.000,00)

311111

Зграде и грађевински објекти
– за умањење извора основних средста-
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2,000.000,00

ва, за износ обрачунате амортизације за
зграде и грађевинске објекте на терет
извора капитала
4

311111

Зграде и грађевински објекти

311519

Остали извори новчаних средстава

(500.000,00)
500.000,00

– за пренос дела обрачунате амортизације на терет сопствених прихода, са извора
основних средстава на изворе новчаних
средстава
5

431211

Амортизација зграда и грађевинских
објеката
(960.000,00)

311112

Опрема

960.000,00

– за умањење извора основних средстава, за износ обрачунате амортизације за
опрему на терет извора капитала
6

311112

Опрема

311519

Остали извори новчаних средстава

(240.000,00)
240.000,00

– за пренос дела обрачунате амортизације на терет сопствених прихода, са извора
основних средстава на изворе новчаних
средстава
Из табеле књижења под ред. бр. 4 и ред. бр. 6 видљиво је да се део обрачунате амортизације основних средстава на терет сопствених прихода, преноси са извора основних средстава (субаналитичког
конта 311111 – Зграде и грађевински објекти, и субаналитичког конта 311112 – Опрема), на изворе
новчаних средстава (субаналитички конто 311519 – Остали извори новчаних средстава). Износ од
740.000,00 динара (500.000,00 динара + 240.000,00 динара) са субаналитичког конта 311519 – Остали извори новчаних средстава се 1. јануара 2013. године приликом отварања пословних књига (у
почетном стању) преноси на субаналитички конто 311712 – Пренета неутрошена средства за посебне намене (отворити субсубаналитику за амортизацију).
Затварање субсубаналитичког конта 311712 – се врши приликом кориговања резултата пословања
код израде годишњег финансијског извештаја за 2013. годину, и то за износ издатака новчаних
средстава из амортизације из ранијих година за набавку основних средстава у 2013. години. Неутрошена средства из амортизације на овом конту преносе се у наредну годину.
У вези са набавком основних средстава из амортизације на терет сопствених прихода, у наставку
текста даћемо нека појашњења која могу бити од значаја, приликом одлучивања о начину обезбеђења и утрошку ових средстава:
– корисници средстава Републичког фонда пословне књиге воде у складу са Уредбом о буџетском
рачуноводству и сва књижења спроводе како је то прописано Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем;
– корисници средстава Републичког фонда, на исти начин као и остали буџетски корисници могу
увећати зараде до 30% из остварених сопствених прихода (што и чине у пракси у зависности од
остварених сопствених прихода);
– корисници средстава Републичког фонда такође, врше обрачун амортизације у сразмери као и
остали буџетски корисници, јер се добијена средства од Републичког фонда, локалне самоуправе и
донација у смислу израчунавања процента учешћа сопствених средстава у укупним приходима и
примањима код обрачуна амортизације, третирају на исти начин као и код корисника буџетских
средстава.
– корисници средстава Републичког фонда као недобитне организације, по предаји завршног рачуна за 2012. годину пореској Управи достављају порески биланс (Образац ПБН) до 15. марта 2013.
године, у који уносе остварене приходе на тржишту (сопствене приходе) и извршене расходе који
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су настали у вези са оствареним приходима. Под тачком 16) Обрасца ПБН корисници Републичког
фонда уносе део обрачунате амортизације, односно износ који је исказан у оквиру категорије
430000, који се признаје као трошак у пореском билансу.
Према томе корисници Републичког фонда имају обавезу да за износ дела обрачунате амортизације
који се односи на остварене сопствене приходе у 2012. години, и који терети расходе (исказане у
оквиру категорије 430000), обезбеде новчана средства из остварених сосптвених прихода у 2012.
години, односно наплаћених новчаних средстава по основу остварених сопствених прихода, јер се
годишњи финансијски извештај за 2012. годину израђује и доставља по готовинској основи.
5. Обрачунавање ревалоризације
Према члану 5. став 8. Уредбе о изменама и допунама Уредбе о буџетском рачуноводству
(„Службени гласник РС“, бр. 12/2006), прописано је да се непокретности, опрема и остала основна
средства у државној својини код корисника буџетских средстава, организација обавезног
социјалног осигурања 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 произилази да се за 2012. годину не врши
ревалоризација основних средстава, међутим, овом приликом напомињемо да се код продаје
имовине, односно код установљеног мањка на терет запосленог обавезно врши процена те имовине.
6. Резултат пословања – начин утврђивања резултата пословања и књижења
После књижења свих пословних промена које се односе на 2012. годину, укључујући и спровођење
одређених књижења којима се обезбеђује израда годишњег финансијског извештаја по готовинској
основи, здравствене установе, у складу са чланом 5. Уредбе о буџетском рачуноводству, по
готовинској основи, приступају утврђивању резултата пословања, расподели и књижењу резултата
пословања.
Резултат пословања за 2012. годину утврђује се у складу са чланом 7. Правилника о начину
припреме, на Обрасцу 2 – Биланс прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2012.
године.
Пре утврђивања резултата пословања здравствене установе треба да сачине закључни лист, у коме
је постигнута равнотежа између дуговне и потражне стране, као гаранција тачности извршених
књижења пословних промена у 2012. години.
Форма закључног листа није прописана, па се препоручује употреба класичног обрасца, који се већ
дуго користи у пракси.
Утврђивање резултата пословања и књижења његове расподеле за 2012. годину приказаћемо на
примеру.
Пример 1
Према подацима из закључног листа је утврђено да је корисник средстава Републичког фонда у
периоду од 1. јануара до 31. децембра 2012. године имао остварене текуће приходе у класи 700000 и
текућа примања у класи 800000, према следећем:
Конто

Опис

Износ

Текући приходи (класа 700000) и текућа примања (класа 800000)
Конто

Опис

Износ

733100 Текући трансфери од других нивоа власти
1,360.000,00
742100 Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних
организација
960.000,00
744100 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица
240.000,00
781100 Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу
57,200.000,0
0
812100 Примања од продаје покретне имовине
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160.000,00

Конто
Опис
822100 Примања од продаје залиха производње

Износ
1,300.000,00

823100 Примања од продаје робе за даљу продају

12,500.000,00

УКУПНО ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:

73,720.000,00

Пример 2

Такође, према подацима из закључног листа је утврђено да је корисник средстава Републичког
фонда у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2012. године имао извршене текуће расходе у класи
400000 и текуће издатке у класи 500000, према следећем:
Текући расходи (класа 400000) и текући издаци (класа 500000)
Конто

Опис

411100 Плате, додаци и накнаде запослених

Износ
16,240.000,00

412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање

3,572.800,00

412200 Допринос за здравствено осигурање

1,997.520,00

412300 Допринос за осигурање од незапослености

243.600,00

413100 Накнада у натури

108.000,00

414300 Отпремнине и помоћи

660.000,00

415100 Накнаде трошкова за запослене
421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга

1,080.000,00
216.000,00

421200 Енергетске услуге

1,336.000,00

421300 Комуналне услуге

1,360.000,00

422100 Трошкови службених путовања у земљи
423100 Административне услуге

480.000,00
60.000,00

423700 Репрезентација

596.000,00

423900 Остале опште услуге

108.000,00

424300 Медицинске услуге

500.000,00

424900 Остале специјализоване услуге

120.000,00

425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката

16,200.000,00

425200 Текуће поправке и одржавање опреме

10,800.000,00

426100 Административни материјал

1,480.000,00

426300 Материјал за образовање и усавршавање запослених

350.000,00

426800 Материјал за домаћинство и угоститељство

240.000,00

431100 Амортизација зграда и грађевинских објеката

1,100.000,00

431200 Амортизација опреме

700.000,00

482100 Остали порези

276.000,00

511300 Капитално одржавање зграда и објеката

2,300.000,00

512200 Административна опрема

2,100.000,00

512500 Медицинска и лабораторијска опрема

3,400.000,00

523100 Залихе робе за даљу продају

9,800.000,00

УКУПНО ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:

77,423.920,00
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За утврђивање резултата пословања, који представља разлику између класе 700000 – Текући
приходи односно класе 800000 – Текућа примања, и класе 400000 – Текући расходи односно класе
500000 – Текући издаци, прописан је посебан конто 321111 – Обрачун прихода и примања и
расхода и издатака пословања. Утврђивање резултата пословања се врши на тај начин што се
задужује сваки појединачни субаналитички конто у класи 700000 односно класи 800000 а одобрава
конту 321111, и појединачно одобрава сваком субаналитичком конту у класи 400000 односно класи
500000 а задужује конто 321111. Ако је потражна страна конта 321111 већа од дуговне онда
добијени износ представља буџетски суфицит, а ако је дуговна страна конта 321111 већа од
потражне онда добијени износ представља буџетски дефицит.
У нашем примеру укупно остварени приходи и примања износе 73,720.000,00 динара, док укупни
расходи и издаци износе 77,423.920,00 динара, тако да је остварен буџетски дефицит у износу од
3,703.920,00 динара, који се исказује у билансу прихода и расхода (Образац 2) на ОП – 2345 у
колони 5.
УКУПНО ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: 77,423.920,00
УКУПНО ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА: 73,720.000,00
МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ

3,703.920,00

На основу података из примера у наставку текста дајемо начин књижења приликом затварања класа
7, 8, 4 и 5, као и начин кориговања и књижења резултата пословања који је првобитно утврђен као
буџетски дефицит у износу од 3,703.920,00 динара:
1) Књижење преноса прихода и примања на конто 321111 – Обрачун прихода и примања и
расхода и издатака пословања, на основу података из примера 1
Конто
Износ
Ред.
Опис
број Дугује Потражује
Дугује
Потражује
1

2

1

733100

3

742100

744100

4

5

Текући трансфери од других нивоа
власти

1,360.000,00

Приходи од продаје добара и услуга или
закупа
од
стране
тржишних
организација

960.000,00

Текући добровољни трансфери
физичких и правних лица

240.000,00

од

781100

Трансфери између буџетских корисника
на истом нивоу
57,200.000,00

812100

Примања од продаје покретне имовине

822100

Примања од продаје залиха производње

823100

Примања од продаје робе за даљу
продају
12.500.000,00
321111

Обрачун прихода и примања и расхода
и издатака пословања
– за пренос прихода и примања на конто
321111
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6

160.000,00
1,300.000,00

73,720.000,00

2) Књижење за пренос расхода и издатака на конто 321111 – Обрачун прихода и примања и
расхода и издатака пословања, на основу података из примера 2
Конто
Износ
Ред.
Опис
број Дугује Потражуј
Дугује
е
Потражује
1

2

1

321111

3

4

5

6

Обрачун прихода и примања и расхода и
издатака пословања
77,423.920,00
411100 Плате и додаци запослених

16,240.000,00

412100 Допринос за пензијско и инвалидско
осигурање

3,572.800,00

412200 Допринос за здравствено осигурање

1,997.520,00

412300 Допринос за осигурање од незапослености

243.600,00

413100 Накнада у натури

108.000,00

414300 Отпремнине и помоћи

660.000,00

415100 Накнаде трошкова за запослене
421100 Трошкови платног промета и банкарских
услуга

1,080.000,00
216.000,00

421200 Енергетске услуге

1,336.000,00

421300 Комуналне услуге

1,360.000,00

422100 Трошкови службених путовања у земљи
423100 Административне услуге

480.000,00
60.000,00

423700 Репрезентација

596.000,00

423900 Остале опште услуге

108.000,00

424300 Медицинске услуге

500.000,00

424900 Остале специјализоване услуге

120.000,00

425100 Текуће поправке и одржавање зграда и
објеката

16,200.000,00

425200 Текуће поправке и одржавање опреме

10,800.000,00

426100 Административни материјал

1,480.000,00

426300 Материјал за образовање и усавршавање
запослених

350.000,00

426800 Материјал за домаћинство и угоститељство

240.000,00

431100 Амортизација зграда и грађевинских
објеката

1,100.000,00

431200 Амортизација опреме

700.000,00

482100 Остали порези

276.000,00

511300 Капитално одржавање зграда и објеката

2,300.000,00

512200 Административна опрема

2,100.000,00

512500 Медицинска и лабораторијска опрема

3,400.000,00

523100 Залихе робе за даљу продају

9,800.000,00

49

– за пренос расхода и издатака на конто
321111
Након извршеног књижења на дуговној страни конта 321111 је остао износ од 3,703.920,00 динара.
Овај износ се преноси на конто 321122 – Мањак прихода и примања – дефицит.
Књижење:
Конто

Износ

Ред.
број

Дугује

Потражуј
е

Опис

1

2

3

4

1

321122

Мањак прихода и примања – дефицит

Дугује

Потражује

5

6

3,703.920

321111 Обрачун прихода и примања и расхода
и издатака пословања

3,703.920

– за пренос буџетског дефицита на
конто – 321122
У даљем поступку утврђивања резултата по годишњем финансијском извештају исказани
буџетски дефицит на ОП – 2345 (обрасца 2) у износу од 3,703.920,00 динара (из нашег
примера), се коригује на ОП – 2346 (у плусу), а на ОП – 2352 се врши покриће извршених
издатака из текућих прихода и примања односно из распоређеног вишка прихода и примања,
након кориговања мањка прихода и примања, на следећи начин:
1) На ОП – 2347 (Обрасца 2) у колони 5 исказује се део нераспоређеног вишка прихода и примања
из ранијих година (конто 321311) који је у 2012. години коришћен за покриће текућих расхода и
издатака (у нашем примеру 2,155.000,00 динара).
Књижење:
Ред.
број

Конто

Опис

Дугује Потражује

1

2

1

321311

3

4
Нераспоређени вишак прихода и примања
из ранијих година

321122

Износ
Дугује

Потражује

5

6

2,155.000

Мањак прихода и примања – дефицит.

2,155.000

– за покриће текућих расхода и издатака
на терет конта 321311
2) На ОП – 2348 (Обрасца 2) у колони 5 исказује се део новчаних средстава амортизације (конто
311712-1) из ранијих година, који је у 2012. години коришћен за набавку нефинансијске имовине, (у
нашем примеру 1,898.920,00 динара).
Књижење:
Конто

Ред.
број

Дугује

Потражује

1

2

3

1

311712-1
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Опис
4
Пренета неутрошена средства за посебне
намене (амортизација из ранијих година)

Износ
Дугује

Потражује

5

6

1,898.840

321122

Мањак прихода и примања – дефицит.

1,898.840

– за покриће издатака на терет
амортизације из ранијих година
3) На ОП – 2349 (Обрасца 2) у колони 5 исказује се део пренетих неутрошених средстава из ранијих
година (конта 311712 и 311713) који је у 2012. години коришћен за покриће текућих расхода и
издатака (у нашем примеру 199.000,00 динара).
Књижење:
Ред.
број

Конто
Дугује Потражује

1

2

1

311713

Опис

3

4

321122

Пренета неутрошена средства за стамбену
изградњу
Мањак прихода и примања – дефицит
– за покриће расхода и издатака који се
односе на стамбене зграде и сл. на терет
конта 311713

Износ
Дугује

Потражује

5

6

199.000
199.000

4) На ОП – 2351 (Обрасца 2) у колони 5 исказује се износ средстава од приватизације (конто
311711) који је у 2012. години коришћен за покриће текућих расхода и издатака. Међутим, пошто
корисници средстава Републичког фонда немају средства од приватизације, то на овој позицији не
могу исказати било какав износ којим би вршили покриће расхода и издатака по овом основу.
Након извршених корекција (покрића текућих расхода и издатака) на ОП-2346 добија се износ од
4,252.840,00 динара. На потражној страни конта 321122 – Мањак прихода и примања – дефицит,
након извршених корекција остао је износ од 548.920,00 динара, који представља кориговани
суфицит. Овај износ од 548.920,00 динара се преноси на конто 321121 – Вишак прихода и примања
– суфицит.
Књижење:
Ред.
број

Конто
Дугује Потражује

1

2

1

321122

3

Опис
4
Мањак прихода и примања – дефицит

321121

Износ
Дугује

Потражује

5

6

548.920

Вишак прихода и примања – суфицит

548.920

– за пренос коригованог буџетског суфицита
на конто суфицита текуће године
5) На ОП – 2353 (Обрасца 2) у колони 5 исказује се износ утрошених средстава текућих прихода и
примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима (конто 311611) у
2012. години (у нашем примеру 148.654,00 динара).
Књижење:
Конто
Износ
Ред.
Опис
број Дугује Потражује
Дугује
Потражује
1

2

1

321211

3

4

311611

Распоред вишка прихода и примања
Утрошена средства текућих прихода и
примања од продаје нефинансијске имовине

5

6

148.654
148.654
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за отплату обавеза по кредитима
– за покриће издатака на терет конта 321211
6) На ОП – 2354 (Обрасца 2) у колони 5 исказује се део средстава текућих прихода и примања од
продаје нефинансијске имовине који је коришћен за набавку финансијске имовине (конто 311612) у
2012. години. С обзиром на то, да корисници средстава Републичког фонда нису могли куповати
хартије од вредности, односно вршити набавку финансијске имовине, на овој позицији не могу
исказати било какав износ за покриће издатака по овом основу.
7) Пошто је износ на конту 311611 покривен на терет конта 321211 – Распоред вишка прихода и
примања, на дуговној страни конта 321211 је остао износ од 148.654,00 динара. У даљем поступку
овај износ се пребија са коригованим суфицитом на конту 321121 – Вишак прихода и примања –
суфицит.
Књижење:
Ред.
број

Конто
Дугује Потражује

1

2

1

321121

3
321211

Опис
4
Вишак прихода и примања – суфицит
Распоред вишка прихода и примања
– за затварање конта 321211

Износ
Дугује

Потражује

5

6

148.654
148.654

8) Након извршеног кориговања буџетског дефицита на ОП-2346 (у нашем примеру за износ од
4,252.920,00 динара) и покрића издатака на ОП-2352 (у нашем примеру за износ од 148.654,00 динара),
резултат пословања за 2012. годину је исказан суфицит од 400.266,00 динара.
Овакав резултат пословања текуће године подразумева да су у складу са готовинском основом сви
остварени приходи и примања у 2012. години наменски утрошени, да су обезбеђена средства из
текућих прихода и примања за износ обрачунате амортизације на терет сопствених прихода у
2012. години и да су прокњижена средства на контима 311712, 311713 и 321311 са којима је
вршено кориговање буџетског дефицита била обезбеђена на жиро-рачуну, а да су у 2012. години
резервисана наменска средства за покриће расхода и издатака у 2013. години у износу од
150.000,00 динара.
Овде напомињемо да здравствене установе у складу са готовинском основом не могу исказати
дефицит у резултату пословања, јер имају законску обавезу да остварене приходе и примања
наменски троше, а да за износ обрачунате амортизације на терет сопствених прихода обезбеде
средства из текућих сопствених прихода и примања у 2012. години.
8. Састављање образаца код израде годишњег финансијског извештаја
Након спроведених књижења свих пословних промена које се односе на 2012. годину, као и
завршних књижења која се односе на утврђивање финансијског резултата, здравствене установе
приступају попуњавању образаца, који су прописани Правилником о начину припреме.
У чл. 6. до 10. Правилника о начину припреме је прописано да се подаци у обрасце уносе према
броју синтетичких конта из колоне 2 образаца, односно према опису тих конта датих у колони 3
образаца.
Синтетичка конта у колони 2 образаца и њихови описи из колоне 3 су дати према Контном плану
који је саставни део Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за
буџетски систем.
Приликом попуњавања образаца, износи се уписују у хиљадама динара.
Здравствене установе које пословне књиге воде од 1. јануара 2012. године или од неког периода у
2012. години применом Контног плана за буџетски систем, при изради завршног рачуна за 2012.
годину у обрасце 1, 2, 3 и 4 не уносе податке у колону 4 за претходну 2011. годину.
С обзиром на велики обим прописаних образаца, у складу са одредбама Правилника, дајемо
одређена објашњења у вези са попуњавањем прописаних образаца, а Образац 2 и са унетим
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подацима датим у примеру написа за утврђивање резултата пословања.
Образац 1 – Биланс стања
У образац 1 – Биланс стања уносе се подаци према броју конта из колоне 2 обрасца, односно према
опису тих конта датих у колони 3 обрасца.
Попуњавање података у обрасцу Биланс стања је уређено чланом 6. Правилника о начину
припреме.
У колону 4 се уносе подаци за претходну годину са одговарајућих конта активе и пасиве из
претходне године (почетно стање), у складу са чланом 6. став 2. Правилника.
У колоне 5 и 6 активе подаци за текућу годину се уносе према члану 6. став 3. Правилника, односно
у колону 5 пасиве, преузимањем стања са конта на крају периода за који се обрачун саставља, што
значи да се преузимају са наведених конта из колоне 2 на дан 31. децембра 2012. године после свих
књижења на наведеним контима која се односе на ту годину.
У колони 7 активе подаци се утврђују одузимањем износа у колони 6 од износа у колони 5. (члан 6.
став 4. Правилника о начину припреме)
Под ознаком ОП број 1225, уноси се износ вишка прихода и примања – суфуцит из Обрасца 2 –
Биланс прихода и расхода са ознаке ОП број 2355.
Под ознаком ОП број 1226, уноси се износ мањка прихода и примања – дефицит из Обрасца 2 –
Биланс прихода и расхода са ознаке ОП број 2356
За уношење података у колону 4, на ознаци ОП 1073 – Ванбилансна актива и ОП 1236 –
Ванбилансна пасива, могу се користити подаци из помоћних евиденција, који се односе на
ванбилансну активу и пасиву.
здравствене установе ће у билансу стања на оп-1229 – Позитивне промене у вредности и обиму, унети
само износ промена у обиму са позиције 1233 – Друге промене у обиму – потражни салдо за вредност
примљених донација у натуралном облику или по другом основу добијених основних средстава и
опреме без накнаде у 2012. години.
на оп-1230 – Негативне промене у вредности и обиму здравствене установе треба да унесу износ са
ОП-1234 – Друге промене у обиму – дуговни салдо, уколико су у 2011. години давали донације у
натуралном облику или на други начин отуђивали основна средства без накнаде.
Промене у вредности и обиму не утичу на резултат пословања у 2012. години, јер ове промене
нису везане ни за остварене приходе и примања, ни за извршене текуће расходе и издатке.
Образац 2 – Биланс прихода и расхода
У образац 2 – Биланс прихода и расхода уносе се подаци према броју конта из колоне 2 обрасца,
односно према опису тих конта датих у колони 3 обрасца.
Према члану 2. став 1. тачка 24) Закона о буџетском систему резултат пословања се исказује кроз
буџетски суфицит, односно буџетски дефицит који чине разлику између укупног износа прихода и
примања (класа 700000 и 800000) остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног
износа расхода и издатака (класа 400000 и 500000) за набавку нефинансијске имовине.
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 књиговодствене
евиденције (главне књиге) на крају 2012. године.
У наставку текста даћемо објашњење у вези са исказивањем резултата пословања корисника
средстава Републичког фонда у Обрасцу 2 – Биланс прихода и расхода.
Под ознаком ОП 2344 се исказује вишак прихода и примања – буџетски суфицит као разлика
између износа исказаног на позицији ОП 2001 и ОП 2129.
Под ознаком ОП 2345 се исказује мањак прихода и примања – буџетски дефицит као разлика
између износа исказаног на позицији ОП 2129 и ОП 2001, уколико је износ на позицији ОП 2129
већи од износа на ОП 2001.
Под ознакама ОП 2346 се уноси износ за кориговање вишка, односно мањка прихода и примања са
ОП-2347, 2348, 2349 и 2350, а на ОП 2352 се уноси износ за покриће извршених издатака из
текућих прихода и примања са ОП-2353 у 2012. години.
Кориговање буџетског суфицита односно буџетског дефицита на позицији ОП–2346 и покриће
издатака на ОП–2352 је дато у примерима књижења под тач. 1) до 7) код утврђивања резултата,
тако да код уноса у образац треба користити те податке који се уносе у колону 5 обрасца.
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Под ознакама ОП 2355 и ОП 2356 се исказују износи коригованог суфицита, односно коригованог
дефицита, за податак исказан под ознаком ОП 2344 односно 2345.
Под ознаком ОП 2357 (2357=2355) се исказује део вишка прихода и примања који потиче од
наплаћених прихода и примања у 2012. години а који су наменски опредељени за покриће расхода
који ће настати у 2013. години (ОП–2358) или/и нераспоређени део вишка прихода и примања (ОП–
2359).
Под ознаком ОП–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 (оприходована) у 2012. години а наменски ће се користити за покриће расхода и издатака
у 2013. години (наплаћене школарине за целу школску годину, наменске донације, као и наменски
опредељена средства за набвку нефинансијске имовине у 2013. години и слично).
Под ознаком ОП–2359 уноси се нераспоређени део вишка прихода који се преноси у наредну годину,
а који је такође исказан на конту 321121 – Вишак прихода и примања – суфицит.

Образац 2
ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР – ФИЛИЈАЛА

1 2 3

4 5 6 7 8 9

Врста
посла

Јединствени
број КБС

1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5 6 7

1 1 2 2 2
8 9 0 1 2

2 2 2 2 2
3 4 5 6 7

Седиште
УТ

Надлежни
директни
КБС

2
8

2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
9 0 1 2 3 4 5 6 7 8

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ______________________________________
СЕДИШТЕ _________________________ Матични број _________________________________
ПИБ __________________________ Број подрачуна ____________________________________
НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)
БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА
у периоду од ______________ 200 __до ____________ 200 _____ године
(У хиљадама динара)
1

2

Ознак Бројко
а ОП
нта
1
2001

2002

2

3

5
Износ

Опис

Претходна
година

Текућа година

3

4

5

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД
ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
(2002 + 2104)

73.720

700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ(2003 + 2047 + 2057 + 2067 +
2092 + 2097 + 2101)

59.760

2003

710000 ПОРЕЗИ(2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030
+ 2033 + 2040)

2004

711000 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ
ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007)

2005

711100 Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају
физичка лица

2006

711200 Порези на добит и капиталне добитке које плаћају

54

4

1

2

3

4

5

предузећа и друга правна лица
2007

711300 Порези на доходак, добит и капиталне добитке који
се не могу разврстати између физичких и правних
лица

2008

712000 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (2009)

2009

712100 Порез на фонд зарада

2010

713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016)

2011

713100 Периодични порези на непокретности

2012

713200 Периодични порези на нето имовину

2013

713300 Порези на заоставштину, наслеђе и поклон

2014

713400 Порези на финансијске и капиталне трансакције

2015

713500 Други једнократни порези на имовину

2016

713600 Други периодични порези на имовину

2017

714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ(од 2018 до 2022)

2018

714100 Општи порези на добра и услуге

2019

714300 Добит фискалних монопола

2020

714400 Порези на појединачне услуге

2021

714500 Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на
дозволу да се добра употребљавају или делатности
обављају

2022

714600 Други порези на добра и услуге

2023

715000 ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И
ТРАНСАКЦИЈЕ (од 2024 до 2029)

2024

715100 Царине и друге увозне дажбине

2025

715200 Порези на извоз

2026

715300 Добит извозних или увозних монопола

2027

715400 Добит по основу разлике између куповног и
продајног девизног курса

2028

715500 Порези на продају или куповину девиза

2029

715600 Други порези
трансакције

2030

716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032)

2031

716100 Други порези које искључиво плаћају предузећа,
односно предузетници

2032

716200 Други порези које плаћају остала лица или који се
не могу идентификовати

2033

717000 АКЦИЗЕ (од 2034 до 2039)

2034

717100 Акцизе на деривате нафте

2035

717200 Акцизе на дуванске прерађевине

2036

717300 Акцизе на алкохолна пића

2037

717400 Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића

2038

717500 Акциза на кафу

2039

717600 Друге акцизе

на

међународну

трговину

и
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2040

719000 ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ
И
ЕКСТРА
ИМОВИНУ
СТЕЧЕНУ
КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ
(од 2041 до 2046)

2041

719100 Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет
физичких лица

2042

719200 Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет
предузећа и осталих правних лица

2043

719300 Порез на доходак, добит и капиталну добит
нераспоредив између физичких и правних лица

2044

719400 Остали једнократни порези на имовину

2045

719500 Остали порези које плаћају искључиво предузећа и
предузетници

2046

719600 Остали
порези
које
неидентификована лица

2047

720000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (2048 + 2053)

2048

721000 ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ
(од 2049 до 2052)

2049

721100 Доприноси за социјално осигурање на терет
запослених

2050

721200 Доприноси за социјално осигурање на терет
послодавца

2051

721300 Доприноси за социјално осигурање лица која
обављају самосталну делатност и незапослених
лица

2052

721400 Доприноси за социјално осигурање који се не могу
разврстати

2053

722000 ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ(од 2054
до 2056)

2054

722100 Социјални доприноси на терет осигураника

2055

722200 Социјални доприноси послодаваца

2056

722300 Импутирани социјални доприноси

2057

730000 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2064)

2058

731000 ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (2059
+ 2060)

2059

731100 Текуће донације од иностраних држава

2060

731200 Капиталне донације од иностраних држава

2061

732000 ДОНАЦИЈЕ
ОД
МЕЂУНАРОДНИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА (2062 + 2063)

2062

732100 Текуће донације од међународних организација

2063

732200 Капиталне донације од међународних организација

2064

733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ
(2065 + 2066)

1.360

2065

733100 Текући трансфери од других нивоа власти

1.360

2066

733200 Капитални трансфери од других нивоа власти

56

плаћају

друга

или

1.360

1
2067

2

3

4

740000 ДРУГИ ПРИХОДИ (2068 + 2075 + 2080 + 2087 +
2090)

2068

741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2069 до 2074)

2069

741100 Камате

2070

741200 Дивиденде

2071

741300 Повлачење прихода од квази корпорација

2072

741400 Приход од имовине који припада имаоцима полиса
осигурања

2073

741500 Закуп непроизведене имовине

2074

741600 Финансијске промене на финансијским лизинзима

2075

742000 ПРИХОДИ
ОД ПРОДАЈЕ
УСЛУГА(од 2076 до 2079)

2076

ДОБАРА

5
1.200

И
960

742100 Приходи од продаје добара и услуга или закупа од
стране тржишних организација

960

2077

742200 Таксе и накнаде

2078

742300 Споредне продаје добара и услуга које врше
државне нетржишне јединице

2079

742400 Импутиране продаје добара и услуга

2080

743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА
КОРИСТ (од 2081 до 2086)

2081

743100 Приходи од новчаних казни за кривична дела

2082

743200 Приходи од новчаних казни за привредне преступе

2083

743300 Приходи од новчаних казни за прекршаје

2084

743400 Приходи од пенала

2085

743500 Приходи од одузете имовинске користи

2086

743900 Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете
имовинске користи

2087

744000 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ
И ПРАВНИХ ЛИЦА (2088 + 2089)

240

744100 Текући добровољни трансфери од физичких и
правних лица

240

2088
2089

744200 Капитални добровољни трансфери од физичких и
правних лица

2090

745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ
(2091)

2091

745100 Мешовити и неодређени приходи

2092

770000 МЕМОРАНДУМСКЕ
СТАВКЕ
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2093 + 2095)

ЗА

2093

771000 МЕМОРАНДУМСКЕ
СТАВКЕ
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2094)

ЗА

2094

771100 Меморандумске ставке за рефундацију расхода

2095

772000 МЕМОРАНДУМСКЕ
СТАВКЕ
ЗА
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ
ГОДИНЕ (2096)

2096

772100 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из
претходне године
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2097

780000 ТРАНСФЕРИ
ИЗМЕЂУ
БУЏЕТСКИХ
КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2098)

57.200

2098

781000 ТРАНСФЕРИ
ИЗМЕЂУ
БУЏЕТСКИХ
КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2099 +
2100)

57.200

2099

781100 Трансфери између буџетских корисника на истом
нивоу

57.200

2100

781300 Трансфери
између
социјалног осигурања

2101

790000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2102)

2102

791000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2103)

2103

791100 Приходи из буџета

2104

800000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ (2105 + 2112 + 2119 + 2122)

2105

810000 ПРИМАЊА
ОД
ПРОДАЈЕ
СРЕДСТАВА (2106 + 2108 + 2110)

2106

811000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ
(2107)

2107

811100 Примања од продаје непокретности

2108

812000 ПРИМАЊА
ОД
ИМОВИНЕ(2109)

2109

812100 Примања од продаје покретне имовине

2110

813000 ПРИМАЊА
ОД
ПРОДАЈЕ
ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА(2110)

2111

813100 Примања од продаје осталих основних средстава

2112

820000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (2113 + 2115
+ 2117)

2113

821000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ
(2114)

2114

821100 Примања од продаје робних резерви

2115

822000 ПРИМАЊА
ОД
ПРОИЗВОДЊЕ (2116)

2116

822100 Примања од продаје залиха производње

2117

823000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ
ПРОДАЈУ (2118)

12.500

2118

823100 Примања од продаје робе за даљу продају

12.500

2119

830000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ
(2120)

2120

831000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ
(2121)

2121

831100 Примања од продаје драгоцености

2122

840000 ПРИМАЊА
ОД
ПРОДАЈЕ
ИМОВИНЕ (2123 + 2125 + 2127)

2123

841000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (2124)

2124

841100 Примања од продаје земљишта

2125

842000 ПРИМАЊА
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ОД

организација

обавезног

ОСНОВНИХ

ПРОДАЈЕ

ПОКРЕТНЕ

160

160
160

ОСТАЛИХ

ПРОДАЈЕ

ПРОДАЈЕ

13.960

ЗАЛИХА

ПРИРОДНЕ

ПОДЗЕМНИХ

13.800

1.300
1.300
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БЛАГА (2126)
2126

842100 Примања од продаје подземних блага

2127

843000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА
(2128)

2128

843100 Примања од продаје шума и вода

2129

ТЕКУЋИ
РАСХОДИ
И
ИЗДАЦИ
ЗА
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2130 + 2298)

77.424

2130

400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2131 + 2153 + 2198 + 2213 +
2237 + 2250 + 2266 + 2281)

59.824

2131

410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2132 + 2134 + 2138
+ 2140 + 2145 + 2149 + 2151)

23.902

2132

411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ
(ЗАРАДЕ) (2133)

16.240

2133

411100 Плате, додаци и накнаде запослених

16.240

2134

412000 СОЦИЈАЛНИ
ДОПРИНОСИ
ПОСЛОДАВЦА (од 2135 до 2137)

2135

412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање

3.573

2136

412200 Допринос за здравствено осигурање

1.997

2137

412300 Допринос за незапосленост

244

2138

413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ (2139)

108

2139

413100 Накнаде у натури

108

2140

414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од
2141 до 2144)

660

2141

414100 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на
терет фондова

2142

414200 Расходи за образовање деце запослених

2143

414300 Отпремнине и помоћи

2144

414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или
чланова уже породице и друге помоћи запосленом

2145

415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2146)

1.080

2146

415100 Накнаде трошкова за запослене

1.080

2147

416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА
ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2148)

2148

416100 Награде запосленима и остали посебни расходи

2149

417000 ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (2150)

2150

417100 Посланички додатак

2151

418000 СУДИЈСКИ ДОДАТАК (2152)

2152

418100 Судијски додатак

2153

420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2154 + 2162 +
2168 + 2177 + 2185 + 2188)

2154

421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2155 до 2161)

2155

421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга

2156

421200 Енергетске услуге

1.336

2157

421300 Комуналне услуге

1.360

НА

ТЕРЕТ

5.814

660
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ОСТАЛИ
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2158

421400 Услуге комуникација

2159

421500 Трошкови осигурања

2160

421600 Закуп имовине и опреме

2161

421900 Остали трошкови

2162

422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2163 до 2167)

480

2163

422100 Трошкови службених путовања у земљи

480

2164

422200 Трошкови службених путовања у иностранство

2165

422300 Трошкови путовања у оквиру редовног рада

2166

422400 Трошкови путовања ученика

2167

422900 Остали трошкови транспорта

2168

423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2169 до 2176)

2169

423100 Административне услуге

2170

423200 Компјутерске услуге

2171

423300 Услуге образовања и усавршавања запослених

2172

423400 Услуге информисања

2173

423500 Стручне услуге

2174

423600 Услуге за домаћинство и угоститељство

2175

423700 Репрезентација

596

2176

423900 Остале опште услуге

108

2177

424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2178 до
2184)

620

2178

424100 Пољопривредне услуге

2179

424200 Услуге образовања, културе и спорта

2180

424300 Медицинске услуге

2181

424400 Услуге одржавања аутопутева

2182

424500 Услуге одржавања
природних површина

2183

424600 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске
услуге

2184

424900 Остале специјализоване услуге

2185

425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (2186 +
2187)

27.000

2186

425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката

16.200

2187

425200 Текуће поправке и одржавање опреме

10.800

2188

426000 МАТЕРИЈАЛ (од 2189 до 2197)

2.070

2189

426100 Административни материјал

1.480

2190

426200 Материјали за пољопривреду

2191

426300 Материјали
запослених

2192

426400 Материјали за саобраћај

2193

426500 Материјали за очување животне средине и науку

2194

426600 Материјали за образовање, културу и спорт

60

за

764
60

500
националних

образовање

паркова

и
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2195

426700 Медицински и лабораторијски материјали

2196

426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство

2197

426900 Материјали за посебне намене

2198

430000 АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА
ЗАРАД (2199 + 2203 + 2205 + 2207 + 2211)

1.800

2199

431000 АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ
(од 2200 до 2202)

1.800

2200

431100 Амортизација зграда и грађевинских објеката

1.100

2201

431200 Амортизација опреме

2202

431300 Амортизација осталих некретнина и опреме

2203

432000 АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ
(2204)

2204

432100 Амортизација култивисане имовине

2205

433000 УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (2206)

2206

433100 Употреба драгоцености

2207

434000 УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 2208 до
2210)

2208

434100 Употреба земљишта

2209

434200 Употреба подземног блага

2210

434300 Употреба шума и вода

2211

435000 АМОРТИЗАЦИЈА
ИМОВИНЕ (2212)

2212

435100 Амортизација нематеријалне имовине

2213

440000 ОТПЛАТА
КАМАТА
И
ПРАТЕЋИ
ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (2214 + 2224 +
2231 + 2233)

2214

441000 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2215 до
2223)

2215

441100 Отплата камата на домаће хартије од вредности

2216

441200 Отплата камата осталим нивоима власти

2217

441300 Отплата камата домаћим јавним финансијским
институцијама

2218

441400 Отплата камата домаћим пословним банкама

2219

441500 Отплата камата осталим домаћим кредиторима

2220

441600 Отплата камата домаћинствима у земљи

2221

441700 Отплата камата на домаће финансијске деривате

2222

441800 Отплата камата на домаће менице

2223

441900 Финансијске промене на финансијским лизинзима

2224

442000 ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 2225 до
2230)

2225

442100 Отплата камата на стране хартије од вредности

2226

442200 Отплата камата страним владама

2227

442300 Отплата камата мултилатералним институцијама

240
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2228

442400 Отплата камата страним пословним банкама

2229

442500 Отплата камата осталим страним кредиторима

2230

442600 Отплата камата на стране финансијске деривате

2231

443000 ОТПЛАТА
(2232)

2232

443100 Отплата камата по гаранцијама

2233

444000 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од
2234 до 2236)

2234

444100 Негативне курсне разлике

2235

444200 Казне за кашњење

2236

444300 Таксе које проистичу из задуживања

2237

450000 СУБВЕНЦИЈЕ (2238 + 2241 + 2244 + 2247)

2238

451000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2239 +
2240)

2239

451100 Текуће
субвенције
јавним
предузећима и организацијама

нефинансијским

2240

451200 Капиталне субвенције јавним
предузећима и организацијама

нефинансијским

2241

452000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ
ИНСТИТУЦИЈАМА (2242 + 2243)

2242

452100 Текуће субвенције
институцијама

2243

452200 Капиталне субвенције приватним финансијским
институцијама

2244

453000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ
ИНСТИТУЦИЈАМА (2245 + 2246)

2245

453100 Текуће
субвенције
институцијама

2246

453200 Капиталне субвенције
институцијама

2247

454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА
(2248 + 2249)

2248

454100 Текуће субвенције приватним предузећима

2249

454200 Капиталне субвенције приватним предузећима

2250

460000 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2251
+ 2254 + 2257 + 2260 + 2263)

2251

461000 ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (2252 +
2253)

2252

461100 Текуће донације страним владама

2253

461200 Капиталне донације страним владама

2254

462000 ДОТАЦИЈЕ
МЕЂУНАРОДНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2255 + 2256)

2255

462100 Текуће дотације међународним организацијама

2256

462200 Капиталне дотације међународним организацијама

2257

463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ
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(2258 + 2259)
2258

463100 Текући трансфери осталим нивоима власти

2259

463200 Капитални трансфери осталим нивоима власти

2260

464000 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ
СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2261 + 2262)

2261

464100 Текуће
дотације
организацијама
социјалног осигурања

обавезног

2262

464200 Капиталне дотације
социјалног осигурања

обавезног

2263

465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2264 +
2265)

2264

465100 Остале текуће дотације и трансфери

2265

465200 Остале капиталне дотације и трансфери

2266

470000 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА
ЗАШТИТА (2267 + 2271)

2267

471000 ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА
(ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ
ОСИГУРАЊА) (од 2268 до 2270)

2268

471100 Права из социјалног осигурања која се исплаћују
непосредно домаћинствима

2269

471200 Права из социјалног осигурања која се исплаћују
непосредно пружаоцима услуга

2270

471900 Трансфери другим организацијама обавезног
социјалног осигурања за доприносе за осигурање

2271

472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ
БУЏЕТА (од 2272 до 2280)

2272

472100 Накнаде из
инвалидности

2273

472200 Накнаде из буџета за породиљско одсуство

2274

472300 Накнаде из буџета за децу и породицу

2275

472400 Накнаде из буџета за случај незапослености

2276

472500 Старосне и породичне пензије из буџета

2277

472600 Накнаде из буџета у случају смрти

2278

472700 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и
спорт

2279

472800 Накнаде из буџета за становање и живот

2280

472900 Остале накнаде из буџета

2281

480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ (2282 + 2285 + 2289 + 2291 +
2294 + 2296)

2282

481000 ДОТАЦИЈЕ
НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2283 + 2284)

2283

481100 Дотације непрофитним организацијама које пружају
помоћ домаћинствима

2284

481900 Дотације осталим непрофитним институцијама

2285

482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 2286
до 2288)

организацијама

буџета
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2286

482100 Остали порези

2287

482200 Обавезне таксе

2288

482300 Новчане казне

2289

483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ
СУДОВА (2290)

2290

483100 Новчане казне и пенали по решењу судова

2291

484000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ
НАСТАЛУ
УСЛЕД
ЕЛЕМЕНТАРНИХ
НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ
УЗРОКА (2292 + 2293)

2292

484100 Накнада штете за повреде или штету услед
елементарних непогода

2293

484200 Накнада штете од дивљачи

2294

485000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ
НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА
(2295)

2295

485100 Накнада штете за повреде или штету нанете од
стране државних органа

2296

489000 РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ
СРЕДСТАВА
ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ
НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА
(2297)

2297

489100 Расходи који се финансирају из средстава за
реализацију националног инвестиционог плана

2298

500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
(2299 + 2321 + 2330 + 2333 + 2341)

17.600

2299

510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА (2300 + 2305 + 2315 +
2317 + 2319)

7.800

2300

511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2301
до 2304)

2.300

2301

511100 Куповина зграда и објеката

2302

511200 Изградња зграда и објеката

2303

511300 Капитално одржавање зграда и објеката

2304

511400 Пројектно планирање

2305

512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2306 до 2314)

2306

512100 Опрема за саобраћај

2307

512200 Административна опрема

2308

512300 Опрема за пољопривреду

2309

512400 Опрема за заштиту животне средине

2310

512500 Медицинска и лабораторијска опрема

2311

512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт

2312

512700 Опрема за војску

2313

512800 Опрема за јавну безбедност

2314

512900 Опрема за производњу, моторна, непокретна и
немоторна опрема

2315

513000 ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (2316)
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2316

513100 Остале некретнине и опрема

2317

514000 КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (2318)

2318

514100 Култивисана имовина

2319

515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2320)

2320

515100 Нематеријална имовина

2321

520000 ЗАЛИХЕ (2322 + 2324 + 2328)

2322

521000 РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (2323)

2323

521100 Робне резерве

2324

522000 ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 2325 до 2327)

2325

522100 Залихе материјала

2326

522200 Залихе недовршене производње

2327

522300 Залихе готових производа

2328

523000 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2329)

9.800

2329

523100 Залихе робе за даљу продају

9.800

2330

530000 ДРАГОЦЕНОСТИ (2331)

2331

531000 ДРАГОЦЕНОСТИ (2332)

2332

531100 Драгоцености

2333

540000 ПРИРОДНА ИМОВИНА (2334 + 2336 + 2338)

2334

541000 ЗЕМЉИШТЕ (2335)

2335

541100 Земљиште

2336

542000 РУДНА БОГАТСТВА (2337)

2337

542100 Копови

2338

543000 ШУМЕ И ВОДЕ (2339 + 2340)

2339

543100 Шуме

2340

543200 Воде

2341

550000 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ
ФИНАНСИРА
ИЗ
СРЕДСТАВА
ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ
НАЦИОНАЛНОГ
ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2342)

2342

551000 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ
ФИНАНСИРА
ИЗ
СРЕДСТАВА
ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ
НАЦИОНАЛНОГ
ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2343)

2343

551100 Нефинансијска имовина која се финансира из
средстава
за
реализацију
националног
инвестиционог плана

9.800

УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА
2344

Вишак прихода и примања – буџетски суфицит
(2001 – 2129) (ОП 5434)

2345

Мањак прихода и примања – буџетски дефицит
(2129 – 2001) (ОП 5435)

3.704

2346

КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА
ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2347 + 2348 + 2349 +
2350 + 2351)

4.253

Део нераспоређеног вишка прихода и примања из

2.155

2347
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ранијих година који је коришћен за покриће расхода
и издатака текуће године
2348

Део новчаних средстава амортизације који је
коришћен за набавку нефинансијске имовине

1.899

2349

Део пренетих неутрошених средстава из ранијих
година коришћен за покриће расхода и издатака
текуће године

199

2350

Износ набавке нефинансијске имовине у сталним
средствима, финансиране из кредита

2351

Износ приватизационих примања коришћен за
покриће расхода и издатака текуће године

2352

ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ
ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2353 +
2354)

149

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

149

2353

2354

Утрошена средства текућих прихода и примања од
продаје нефинансијске имовине за набавку
финансијске имовине

2355

321121 ВИШАК
ПРИХОДА
И
ПРИМАЊА
–
СУФИЦИТ (2344 + 2346 – 2352) или (2346 – 2345
– 2352)

400

2356

321122 МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – ДЕФИЦИТ
(2345 – 2346)

2357

ВИШАК
ПРИХОДА
И
ПРИМАЊА
–
СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ
ГОДИНУ) (2358 + 2359= 2355)

400

2358

Део вишка прихода и примања наменски опредељен
за наредну годину

324

2359

Нераспоређени део вишка прихода и примања за
пренос у наредну годину
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Наредбодавац

попуњавање обрасца

Образац 3 – Извештај о капиталним издацима и примањима
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 обрачун саставља.
У колону 5 Обрасца 3 здравствене и апотекарске установе уносе следеће податке:
1) остварена примања од продаје нефинансијске имовине (основна средства, производи, роба и др.),
која су евидентирана на потражној страни одговарајућих субаналитичких односно синтетичких
конта у оквиру класе 800000;
2) остварена примања (новчани приливи по основу задуживања код домаћих и страних кредитора,
затим по основу прилива остварених од продаје хартија од вредности и прилива од повраћаја датих
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кредита), која су евидентирана на потражној страни одговарајућих субаналитичких конта у оквиру
класе 900000;
3) остварене издатке за набавку нефинансијске имовине (основна средства, материјал за
производњу, роба за даљу продају и др.) који се евидентирају на контима класе 500000;
4) остварене издатке (новчани одливи) по основу отплате обавеза по доспелим кредитима, затим по
основу куповине хартија од вредности и финансијских пласмана у виду давања кредита, који се
евидентирају на контима класе 600000.
На позицији ОП 3160 овог обрасца се исказује вишак примања као позитивна разлика између
укупно остварених примања (збир класе 800000 и класе 900000) и укупно остварених издатака
(збир класе 500000 и класе 600000).
На позицији ОП 3161 – Мањак примања, исказује се негативна разлика између укупно остварених
примања (збир класе 800000 и класе 900000) и укупно остварених издатака (збир класе 500000 и
класе 600000).
Подаци за колону 4 – Претходна година се у целини преузимају из колоне 5 истог обрасца за
прошлу годину.
Образац 4 – Извештај о новчаним токовима
Образац 4, поред података садржаних у Обрасцу 3 – Извештај о капиталним издацима и
примањима, садржи и податке о оствареним новчаним приливима по основу текућих прихода и
новчаним одливима по основу извршених плаћања за текуће расходе.
Под ознаком ОП 4001 – Новчани приливи, исказују се остварени приливи од наплаћених текућих
прихода (класа 700000), остварених примања од продаје нефинансијске имовине (класа 800000) и
остварених примања од задуживања и продаје финансијске имовине (класа 900000).
Под ознаком ОП 4169 – Новчани одливи, исказују се новчани одливи по основу текућих расхода
(класа 400000), новчани одливи по основу остварених издатака за набавку нефинансијске имовине
(класа 500000) и издатака за отплату кредита и набавку финансијске имовине (класа 600000).
Под ознаком ОП 4430 – Вишак новчаних прилива, исказује се позитивна разлика између укупних
новчаних прилива (ОП–4001) и укупних новчаних одлива (ОП–4169).
Под ознаком ОП 4431 – Мањак новчаних прилива, исказује се разлика између укупних новчаних
одлива (ОП 4169) и укупних новчаних прилива (ОП 4001).
Под ознаком ОП 4432 исказује се салдо готовине на почетку 2012. године (конто 121000).
Под ознаком ОП 4433 – Кориговани приливи за примљена средства у обрачуну исказује се укупни
износ новчаних прилива, који обухвата укупне новчане приливе (ОП 4001) увећане за приливе који
се не исказују на контима класа 700000, 800000 и 900000, (ОП 4434).
Под ознаком ОП 4435 – Кориговани одливи за исплаћена средства у обрачуну се исказује
кориговани одлив за исплаћена средства у обрачуну односно збир укупних одлива исказаних у
збиру класа 400000, 500000 и 600000 (ОП 4169) умањен за износ обрачунате амортизације књижене
на терет сопствених прихода (ОП 4436) и увећан за износ одлива на име плаћених расхода који се
не евидентирају преко класа 400000, 500000 и 600000 (ОП 4437).
Под ознаком ОП 4438 се исказује салдо готовине на крају 2012. године, који треба да одговара
салду готовинских средстава и Билансу стања на ОП-1050 корисника средстава на дан 31. децембра
2012. године односно укупном износу готовине (конто 121000). Износ на ОП-4438 се добија на
основу збира износа са ОП-4432 (износ са ОП-1050 из колоне 3 Биланса стања) и ОП-4433
(кориговани прилив новчаних средстава) и умањења за кориговани новчани одлив на ОП-4435.
Образац 5 – Извештај о извршењу буџета по готовинској основи
Састављање Обрасца 5 је уређено чланом 10. Правилника.
Овај образац служи за консолидацију података из области здравственог осигурања и то на основу
података из годишњих финансијских извештаја корисника средстава и података из завршног рачуна
Републичког фонда за здравствено осигурање. Извештај о извршењу буџета сачињавају сви
корисници Републичког фонда који се налазе у Регистру буџетских корисника и који су са
Републичким фондом закључили уговоре за 2012. годину – дакле, све здравствене установе,
апотеке и апотекарске установе, заводи за јавно здравље, рехабилитациони центри и др.
Да би поменути извештај могао да се консолидује, неопходно је да филијале Републичког фонда и
корисници средстава у потпуности усагласе стање у пословним књигама, како у главној, тако и у
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помоћним књигама. Да би се усаглашавање извршило, потребна је потпуна ажурност приликом
књижења промена насталих до 31. децембра 2012. године.
Образац 5 нема колону „Претходна година“, за разлику од осталих образаца, већ се сви подаци
исказују на нивоу текуће године.
Објашњења у вези уноса података у овај образац дајемо у наставку текста.
У колону 4 се уносе износи планираних прихода и примања и планираних расхода и издатака
односно одобрених апропријација из буџета. Ову колону у 2012. години попуњавају само
директни корисници буџета Републике и буџета територијалне аутономије.
Образац 5 се састоји из три дела:
– у први део се уносе подаци, о оствареним приходима и примањима са одговарајућих синтетичких
конта класа 700000, 800000 и 900000 преузетих из главне књиге;
– у други део се уносе подаци о извршеним текућим расходима и издацима са одговарајућих
синтетичких конта класа 400000, 500000 и 600000 преузетих из главне књиге;
– у трећем делу се утврђује разлика између одобрених средстава и извршења, у односу на одобрена
средства.
Трећи део обрасца: „Утврђивање разлике између одобрених средстава и извршења“
попуњава се на следећи начин:
– на ОП-5432, у колону 5 се уноси збир података исказаних у колонама 6 до 11;
– на ОП-5432, у колоне 6 и 7 се уноси износ средстава добијених (пренетих) из буџета Републике и
аутономне покрајине која се књиже на конту 791111 – Приходи из буџета;
– на ОП-5432, у колону 8 се уноси износ буџетских и трансферних средстава добијених (пренетих)
из општине – града.
– на ОП-5432, у колону 9 корисници средстава Републичког фонда уносе износ који су филијале
Републичког фонда пренеле у току 2012. године (конто 781100 – Трансфери између буџетских
корисника на истом нивоу односно конто 823161 – Примања од продаје робе за даљу продају у
корист Републичког фонда, евидентиран у апотекама и апотекарским установама за лекове и
ортопедска помагала издата на рецепт);
– на ОП-5432, у колону 10 се уноси износ средстава добијен из донација, а која су приликом
добијања књижена на субаналитичким контима у оквиру групе 731000 – Донације од иностраних
држава, и групе 732000 – Донације од међународних организација, односно на субаналитичким
контима у оквиру групе 744000 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица;
– на ОП-5432, у колону 11 корисници средстава уносе износ сопствених средстава остварених на
тржишту од продаје добара и услуга, а која су књижена на субаналитичким контима у оквиру групе
741100 – Камате, 742000 – Приходи од продаје добара и услуга, као и мешовите и неодређене
приходе који су књижени на субаналитичким контима у оквиру групе 745000, као и наплаћену
партиципацију за извршене здравствене услуге са конта 781100. Апотеке и апотекарске установе на
овој позицији уносе износ укупно остварених сопствених прихода и примања у току 2011. године
(осим примања по основу лекова и ортопедских помагала издатих на рецепт), као и износ
наплаћеног учешћа за лекове и партиципације приликом издавања лекова на рецепт и ортопедских
помагала;
– на ОП-5433, у колону 5 се уноси збир података исказаних у колонама 6 до 11;
– на ОП-5433, у колоне 6, 7 и 8 се уносе текући расходи и издаци за нефинансијску имовину, а који
су финансирани из средства добијених од Републике, аутономне покрајине и општине – града и
који су књижени на субаналитичким контима класе 400000 и класе 500000, у складу са разделом
опредељења буџета;
– на ОП-5433, у колону 9 се уносе текући расходи и издаци за нефинансијску имовину, а који су
финансирани средствима Републичког фонда и који су књижени на субаналитичким контима класе
400000 и класе 500000;
– на ОП-5433, у колону 10 се уносе текући расходи и издаци који су финансирани из средстава
добијених из донација и који су књижени на субаналитичким контима класе 400000 и класе 500000;
– на ОП-5433, у колону 11 се уносе текући расходи и издаци који су финансирани средствима
сопствених прихода односно мешовитих и неодређених прихода, а који су књижени на
субаналитичким контима класе 400000 и класе 500000;
– на ОП-5434, у колону 5 се уноси разлика која се добија када се од износа из колоне 5 на ОП-5432
одузме износ из колоне 5 на ОП-5433;
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– на ОП-5434, у колоне 6, 7, 8, 9, 10 и 11 се уноси разлика која се добија када се од износа из колона
6, 7, 8, 9, 10 и 11 на ОП-5432 одузму износи из колона 6, 7, 8, 9, 10 и 11 на ОП-5433;
– на ОП-5435, у колону 5 се уноси разлика која се добија када се од износа из колоне 5 на ОП-5433
одузме износ из колоне 5 на ОП-5432;
– на ОП-5435, у колоне 6, 7, 8, 9, 10, и 11 се уноси разлика која се добија када се од износа из колона
6, 7, 8, 9, 10 и 11 на ОП-5433 одузму износи из колона 6, 7, 8, 9, 10 и 11 на ОП-5432;
– на ОП-5436, у колону 5 се уноси збир података исказаних у колонама 6 до 11;
– на ОП-5436, у колоне 6, 7 и 8 се уноси износ средстава добијен из буџета Републике, аутономне
покрајине и општине – града а по основу примања од задуживања и продаје финансијске имовине и
која су приликом добијања књижена на субаналитичким контима класе 900000;
– на ОП-5437, у колону 5 се уноси збир података исказаних у колонама 6 до 11;
– на ОП-5437, у колоне 6, 7 и 8 се уносе текући издаци за отплату главнице и набавку финансијске
имовине, а који су финансирани из средства добијених од Републике, аутономне покрајине и
општине – града и која су књижена на субаналитичким контима класе 600000;
– на ОП-5437, у колону 10 се уносе текући издаци за отплату главнице и за набавку финансијске
имовине, а који су финасирани из средстава добијених из донација и која су књижена на
субаналитичким контима класе 600000;
– на ОП-5437, у колону 11 се уносе текући издаци за отплату главнице и за набавку финансијске
имовине, а који су финасирани из средстава сопствених прихода односно мешовитих и
неодређених прихода и који су књижени на субаналитичким контима класе 600000;
– на ОП-5438, у колону 5 се уноси разлика која се добија када се од износа из колоне 5 на ОП-5436
одузме износ из колоне 5 на ОП-5437;
– на ОП-5438, у колоне 6, 7, 8, 9, 10 и 11 се уноси разлика која се добија када се од износа из колона
6, 7, 8, 9, 10 и 11 на ОП-5436 одузму износи из колона 6, 7, 8, 9, 10 и 11 на ОП-5437;
– на ОП-5439, у колону 5 се уноси разлика која се добија када се од износа из колоне 5 на ОП-5437
одузме износ из колоне 5 на ОП-5436;
– на ОП-5439, у колоне 6, 7, 8, 9, 10 и 11 се уноси разлика која се добија када се од износа из колона
6, 7, 8, 9, 10 и 11 на ОП-5437 одузму износи из колона 6, 7, 8, 9, 10 и 11 на ОП-5436;
– на ОП-5440, у колоне 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 се уносе износи који се добију када се од износа (збира)
из колона 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 на ОП-5432 и колона 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 на ОП-5436 одузму износи
који се добију као збир износа из колона 5, 6, 7, 8, 9, 10, и 11 на ОП-5433 и износа из колона 5, 6, 7,
8, 9, 10 и 11 на ОП-5437;
– на ОП-5441, у колоне 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 се уносе износи који се добију када се од износа (збира)
из колона 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 на ОП-5433 и колона 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 на ОП-5437 одузму износи
који се добију као збир износа из колона 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 на ОП-5432 и износа из колона 5, 6, 7,
8, 9, 10 и 11 на ОП-5436.
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173) ОП 2173=4213=5214
174) ОП 2174=4214=5215
175) ОП 2175=4215=5216
176) ОП 2176=4216=5217
177) ОП 2177=4217=5218
178) ОП 2178=4218=5219
179) ОП 2179=4219=5220
180) ОП 2180=4220=5221
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181) ОП 2181=4221=5222
182) ОП 2182=4222=5223
183) ОП 2183=4223=5224
184) ОП 2184=4224=5225
185) ОП 2185=4225=5226
186) ОП 2186=4226=5227
187) ОП 2187=4227=5228
188) ОП 2188=4228=5229
189) ОП 2189=4229=5230
190) ОП 2190=4230=5231
191) ОП 2191=4231=5232
192) ОП 2192=4232=5233
193) ОП 2193=4233=5234
194) ОП 2194=4234=5235
195) ОП 2195=4235=5236
196) ОП 2196=4236=5237
197) ОП 2197=4237=5238
198) ОП 2198=4238=5239
199) ОП 2199=4239=5240
200) ОП 2200=4240=5241
201) ОП 2201=4241=5242
202) ОП 2202=4242=5243
203) ОП 2203=4243=5244
204) ОП 2204=4244=5245
205) ОП 2205=4245=5246
206) ОП 2206=4246=5247
207) ОП 2207=4247=5248
208) ОП 2208=4248=5249
209) ОП 2209=4249=5250
210) ОП 2210=4250=5251
211) ОП 2211=4251=5252
212) ОП 2212=4252=5253
213) ОП 2213=4253=5254
214) ОП 2214=4254=5255
215) ОП 2215=4255=5256
216) ОП 2216=4256=5257
217) ОП 2217=4257=5258
218) ОП 2218=4258=5259
219) ОП 2219=4259=5260
220) ОП 2220=4260=5261
221) ОП 2221=4261=5262
222) ОП 2222=4262=5263
223) ОП 2223=4263=5264
224) ОП 2224=4264=5265
225) ОП 2225=4265=5266
226) ОП 2226=4266=5267
227) ОП 2227=4267=5268
228) ОП 2228=4268=5269
229) ОП 2229=4269=5270
230) ОП 2230=4270=5271
231) ОП 2231=4271=5272
232) ОП 2232=4272=5273
233) ОП 2233=4273=5274
234) ОП 2234=4274=5275
235) ОП 2235=4275=5276
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236) ОП 2236=4276=5277
237) ОП 2237=4277=5278
238) ОП 2238=4278=5279
239) ОП 2239=4279=5280
240) ОП 2240=4280=5281
241) ОП 2241=4281=5282
242) ОП 2242=4282=5283
243) ОП 2243=4283=5284
244) ОП 2244=4284=5285
245) ОП 2245=4285=5286
246) ОП 2246=4286=5287
247) ОП 2247=4287=5288
248) ОП 2248=4288=5289
249) ОП 2249=4289=5290
250) ОП 2250=4290=5291
251) ОП 2251=4291=5292
252) ОП 2252=4292=5293
253) ОП 2253=4293=5294
254) ОП 2254=4294=5295
255) ОП 2255=4295=5296
256) ОП 2256=4296=5297
257) ОП 2257=4297=5298
258) ОП 2258=4298=5299
259) ОП 2259=4299=5300
260) ОП 2260=4300=5301
261) ОП 2261=4301=5302
262) ОП 2262=4302=5303
263) ОП 2263=4303=5304
264) ОП 2264=4304=5305
265) ОП 2265=4305=5306
266) ОП 2266=4306=5307
267) ОП 2267=4307=5308
268) ОП 2268=4308=5309
269) ОП 2269=4309=5310
270) ОП 2270=4310=5311
271) ОП 2271=4311=5312
272) ОП 2272=4312=5313
273) ОП 2273=4313=5314
274) ОП 2274=4314=5315
275) ОП 2275=4315=5316
276) ОП 2276=4316=5317
277) ОП 2277=4317=5318
278) ОП 2278=4318=5319
279) ОП 2279=4319=5320
280) ОП 2280=4320=5321
281) ОП 2281=4321=5322
282) ОП 2282=4322=5323
283) ОП 2283=4323=5324
284) ОП 2284=4324=5325
285) ОП 2285=4325=5326
286) ОП 2286=4326=5327
287) ОП 2287=4327=5328
288) ОП 2288=4328=5329
289) ОП 2289=4329=5330
290) ОП 2290=4330=5331
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291) ОП 2291=4331=5332
292) ОП 2292=4332=5333
293) ОП 2293=4333=5334
294) ОП 2294=4334=5335
295) ОП 2295=4335=5336
296) ОП 2296=4336=5337
297) ОП 2297=4337=5338
298) ОП 2298=3068=4338=5339
299) ОП 2299=3069=4339=5340
300) ОП 2300=3070=4340=5341
301) ОП 2301=3071=4341=5342
302) ОП 2302=3072=4342=5343
303) ОП 2303=3073=4343=5344
304) ОП 2304=3074=4344=5345
305) ОП 2305=3075=4345=5346
306) ОП 2306=3076=4346=5347
307) ОП 2307=3077=4347=5348
308) ОП 2308=3078=4348=5349
309) ОП 2309=3079=4349=5350
310) ОП 2310=3080=4350=5351
311) ОП 2311=3081=4351=5352
312) ОП 2312=3082=4352=5353
313) ОП 2313=3083=4353=5354
314) ОП 2314=3084=4354=5355
315) ОП 2315=3085=4355=5356
316) ОП 2316=3086=4356=5357
317) ОП 2317=3087=4357=5358
318) ОП 2318=3088=4358=5359
319) ОП 2319=3089=4359=5360
320) ОП 2320=3090=4360=5361
321) ОП 2321=3091=4361=5362
322) ОП 2322=3092=4362=5363
323) ОП 2323=3093=4363=5364
324) ОП 2324=3094=4364=5365
325) ОП 2325=3095=4365=5366
326) ОП 2326=3096=4366=5367
327) ОП 2327=3097=4367=5368
328) ОП 2328=3098=4368=5369
329) ОП 2329=3099=4369=5370
330) ОП 2330=3100=4370=5371
331) ОП 2331=3101=4371=5372
332) ОП 2332=3102=4372=5373
333) ОП 2333=3103=4373=5374
334) ОП 2334=3104=4374=5375
335) ОП 2335=3105=4375=5376
336) ОП 2336=3106=4376=5377
337) ОП 2337=3107=4377=5378
338) ОП 2338=3108=4378=5379
339) ОП 2339=3109=4379=5380
340) ОП 2340=3110=4380=5381
341) ОП 2341=3111=4381=5382
342) ОП 2342=3112=4382=5383
343) ОП 2343=3113=4383=5384
344) ОП 3027=4129=5129
345) ОП 3028=4130=5130
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346) ОП 3029=4131=5131
347) ОП 3030=4132=5132
348) ОП 3031=4133=5133
349) ОП 3032=4134=5134
350) ОП 3033=4135=5135
351) ОП 3034=4136=5136
352) ОП 3035=4137=5137
353) ОП 3036=4138=5138
354) ОП 3037=4139=5139
355) ОП 3038=4140=5140
356) ОП 3039=4141=5141
357) ОП 3040=4142=5142
358) ОП 3041=4143=5143
359) ОП 3042=4144=5144
360) ОП 3043=4145=5145
361) ОП 3044=4146=5146
362) ОП 3045=4147=5147
363) ОП 3046=4148=5148
364) ОП 3047=4149=5149
365) ОП 3048=4150=5150
366) ОП 3049=4151=5151
367) ОП 3050=4152=5152
368) ОП 3051=4153=5153
369) ОП 3052=4154=5154
370) ОП 3053=4155=5155
371) ОП 3054=4156=5156
372) ОП 3055=4157=5157
373) ОП 3056=4158=5158
374) ОП 3057=4159=5159
375) ОП 3058=4160=5160
376) ОП 3059=4161=5161
377) ОП 3060=4162=5162
378) ОП 3061=4163=5163
379) ОП 3062=4164=5164
380) ОП 3063=4165=5165
381) ОП 3064=4166=5166
382) ОП 3065=4167=5167
383) ОП 3066=4168=5168
384) ОП 3114=4384=5385
385) ОП 3115=4385=5386
386) ОП 3116=4386=5387
387) ОП 3117=4387=5388
388) ОП 3118=4388=5389
389) ОП 3119=4389=5390
390) ОП 3120=4390=5391
391) ОП 3121=4391=5392
392) ОП 3122=4392=5393
393) ОП 3123=4393=5394
394) ОП 3124=4394=5395
395) ОП 3125=4395=5396
396) ОП 3126=4396=5397
397) ОП 3127=4397=5398
398) ОП 3128=4398=5399
399) ОП 3129=4399=5400
400) ОП 3130=4400=5401
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401) ОП 3131=4401=5402
402) ОП 3132=4402=5403
403) ОП 3133=4403=5404
404) ОП 3134=4404=5405
405) ОП 3135=4405=5406
406) ОП 3136=4406=5407
407) ОП 3137=4407=5408
408) ОП 3138=4408=5409
409) ОП 3139=4409=5410
410) ОП 3140=4410=5411
411) ОП 3141=4411=5412
412) ОП 3142=4412=5413
413) ОП 3143=4413=5414
414) ОП 3144=4414=5415
415) ОП 3145=4415=5416
416) ОП 3146=4416=5417
417) ОП 3147=4417=5418
418) ОП 3148=4418=5419
419) ОП 3149=4419=5420
420) ОП 3150=4420=5421
421) ОП 3151=4421=5422
422) ОП 3152=4422=5423
423) ОП 3153=4423=5424
424) ОП 3154=4424=5425
425) ОП 3155=4425=5426
426) ОП 3156=4426=5427
427) ОП 3157=4427=5428
428) ОП 3158=4428=5429
429) ОП 3159=4429=5430
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Зоран ЖИВОЈИНОВИЋ, Министарство финансија и привреде
Новине у Предлогу закона о јавним набавкама у односу на постојећа
решења
Постојећи Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број
116/2008,) донет је у децембру 2008. године, а ступио је на снагу јануара 2009.
Иако је овај закон донет након шестогодишње примене Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, број 39/02, 43/03, 55/04 и 101/05) и након
доношења нових директива Европске уније у овој области (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 и Директива 2007/66/ЕЗ којом се унапређује поступак
ревизије у вези са доделом уговора о јавним набавкама), није у потпуности
усклађен са директивама Европске Комисије. Након три године примене закона
показало се да овај закон не само да није унапредио систем јавних набавки, већ
је у неким елементима као што је конкурентност, представљао корак назад.
Основни недостаци постојећег закона су велики број изузетака од његове
примене који немају реално упориште; неусклађеност са директивама Европске
уније, нарочито кроз постојање изузетака од примене закона којих нема у
директивама, непостојање појединих поступака који су предвиђени
директивама, нерегулисање концесија за радове и набавки у области одбране и
безбедности (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), неусаглашеност набавки у комуналном
сектору, неусклађеност система заштите права понуђача, погрешна
имплементација појединих одредби директива и сл; непостојање механизама за
спречавање корупције и сукоба интереса; могућност да се уговори о јавним
набавкама закључују са понуђачима и у случају постојања сукоба интереса;
широка могућност употребе преговарачког поступка без објављивања јавног
позива без ефикасног механизма за спречавање злоупотребе овог поступка;
поступак јавне набавке мале вредности је уређен подзаконским актом, (иако се
ради о материји која се мора уредити законом – врста поступка јавних набавки)
и то на начин који га чини нетранспарентним, неконкурентним и неефикасним,
односно веома погодним за појаву корупције; неуређеност централизације
набавки; лоше уређен начин објављивања огласа о јавним набавкама, који
доводи до значајног губитка времена и за наручиоце и за понуђаче; недоследно
прописани рокови, са много правила и још више изузетака, што ствара лошу и
неуједначену праксу у примени ових одредби закона; недовољна овлашћења,
надлежности и капацитети органа који треба да врше надзор и контролу
примене закона, пре свега Министарства финансија – Буџетске инспекције
Управе за јавне набавке и Републичке комисије за заштиту права; неефикаснa
заштитa права понуђача и јавног интереса, контрола и надзор над применом
закона; кратак рок застарелости прекршаја од годину дана и благе казне за
одговорна лица.
Поред наведених недостатака, добра решења које предвиђа постојећи
закон, као што су службеник за јавне набавке и Републичка комисија за заштиту
права, нису у пуном капацитету примењена. Најпре, каснило се много са
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применом ових одредби закона, јер се са применом члана 97. почело тек крајем
2010., а не од јула 2009. године, како је законом прописано, док је Републичка
комисија за заштиту права изабрана тек октобра 2010. године, а законом је
прописан рок од шест месеци од његовог ступања на снагу.
Кључне новине предложеног закона су усклађивање са директивама
Европске уније, потпунија и једноставнија дефиниција наручиоца; јасније
одређивање предмета јавне набавке радова; смањивање броја изузетака од
примене закона; пооштравање услова за примену изузетака; механизам
претходне контроле примене преговарачких поступака који се најчешће
користе; механизми за спречавање сукоба интереса и корупције у јавним
набавкама; делимична централизација јавних набавки; подстицање и у
одређеним условима обавеза спровођења електронских набавки; увођење новог
поступка - конкурентног дијалога и прописивање два нова облика постојећих
поступака - систем динамичне набавке и оквирни споразум; јавна набавка мале
вредности је уређена на начин који омогућује транспарентност поступка и
конкуренцију; предвиђена је обавеза објављивања конкурсне документације,
ефикасније уређено објављивање и прописана обавезна садржина огласа о
јавним набавкама; унети су еколошки стандарди као могући делови техничких
спецификација; прецизиран начин израчунавања процењене вредности; јасно
прописан начин доношења одлуке о избору најповољније понуде, процедура и
рокови за закључење уговора; јасно и рестриктивно прописане могућности
промене уговора; одредбе о јавним набавкама у тзв. комуналном сектору
усклађене су са директивом Европске уније; по први пут уређене су набавке у
области одбране и безбедности; повећане су надлежности и овлашћења Управе
за јавне набавке; промењен је састав и начин рада Републичке комисије за
заштиту права и дата су јој нова овлашћења; систем заштите права учињен је
ефикаснијим са једне стране кроз поједностављење самог поступка, а са друге
кроз прописивање нових могућности; предвиђени су прекршаји за готово све
повреде закона, а казне су са једне стране пооштрене, а са друге рангиране
према тежини прекршаја; рок застарелости прекршаја повећан је на три године;
уведене су заштитне мере за одговорна лица - забрана вршења одређених
послова и јавно објављивање пресуде.
Предлог закона дефинише решења која би спречила евентуалне
злоупотребе, повећала ефикасност контроле, ефикасност и брзину поступака,
при том водећи рачуна да предложена решења буду усклађена са директивама
Европске уније и добром праксом јавних набавки из земаља чланица.
Предлог закона даје одређене новине у борби против корупције
увођењем обавезе за наручуиоце чија је укупна вредност јавних на годишњем
нивоу већа од милијарду динара да образују посебну службу за контролу
поступака јавних набавки, при чему запослене у служби именује орган који
врши надзор над пословањем наручиоца, као и посебну контролу спровођења
поступка највећих јавних набавки (процењене вредности изнад 700.000.000
динара) од стране грађанског надзорника кога из редова независних стручњака
именује Управа за јавне набавке, а који ће имати увид у документацију,
комуникацију и ток поступка, а након завршетка поступка подноси извештај
одбору Народне скупштине, односно скупштине територијалне аутономије,
односно скупштини локалне самоуправе и Управи за јавне набавке и случају
постојања озбиљне сумње у законитост и правилност поступка обавештава о
томе јавност.

80

Предлог закона прописује да сукоб интереса постоји када однос
представника наручиоца и понуђача може утицати на непристрасност
наручиоца при доношењу одлуке у поступку јавне набавке и прецизирано је
када се претпоставља да ова ситуација постоји. Предлог је покушао да обухвати
све до сада познате ситуације које представљају сукоб интереса, али је једном
општом одредбом омогућио да се подведу и они случајеви који нису изричито
наведени. У случају постојања сукоба интереса забрањено је закључивање
уговора. Такође прописана је дужност пријављивања постојања сукоба
интереса, као и обавеза пружања заштите лицу које је пријавило постојање
сукоба интереса.
Новина у предлогу закона је увођење нове врсте поступка - конкурентни
дијалог. Овај поступак уведен је у европски систем јавних набавки директивама
2004/18/ЕЗ и 2004/17/ЕЗ, и намењен је за нарочито сложене набавке. Предмет
јавне набавке сматра се нарочито сложеним уколико наручилац објективно није
у могућности да одреди:
1) техничке спецификације предмета јавне набавке;
2) правну или економску структуру јавне набавке;
Коришћењем овог поступка наручиоци могу задовољити своје потребе за
набавком када сами не могу прецизно одредити или
описати предмет јавне набавке, односно решење које желе постићи. Овај
поступак има најмање три фазе. У првој фази сва заинтересована лица подносе
пријаве, док у другој фази наручилац води дијалог са свим кандидатима, којима
је претходно признао квалификацију у циљу проналажења решења. Наручилац
може организовати дијалог у више фаза у циљу смањења броја решења о којима
се води дијалог. Након што препозна једно или више решења као одговарајуће,
наручилац позива кандидате да поднесу своје коначне понуде. При том
наручилац не може открити кандидатима решење које нуди други кандидат. Да
би се спречила злоупотреба овог поступка, односно његова примена и у
случајевима када то није оправдано, наручилац је дужан да пре покретања овог
поступка прибави сагласност Управе за јавне набавке.
Предлогом закона уређен је поступак јавне набавке мале вредности као
набавка истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена
вредност на годишњем нивоу нижа од 2.000.000,00 динара. Наручилац спроводи
поступак позивањем најмање три лица која су према његовим сазнањима
способна да изврше набавку, истовремено објављујући позив за подношење
понуда на својој интернет страници и на Порталу јавних набавки. Поступак
спроводи службеник за јавне набавке или лице запослено на пословима јавних
набавки (у зависности од обавезе наручиоца да има службеника за јавне
набавке), осим када сложеност предмета јавне набавке захтева и учешће других
лица.
Уведена је нова, посебна врста уговора - оквирни споразум, који се може
закључити након спроведеног отвореног поступка са најмање три понуђача.
Предвиђено је да наручилац може закључити и оквирни споразум само са
једним понуђачем, ако је спроведен преговарачки поступак са објављивањем
позива за подношење понуда, након обустављеног отвореног поступка, јер је у
овој ситуацији наручилац дао свим понуђачима још једну шансу, спровео два
поступка и зато би било неоправдано спречити га да закључи оквирни споразум
са понуђачем чија је понуда једина исправна и одговарајућа, односно
прихватљива. Такође, услов да се закључи оквирни споразум налази се и на
страни предмета јавне набавке. Предмет јавне набавке могу бити сва добра и
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услуге, осим финансијских услуга и других услуга које изричито нису наведене
у Прилогу 1, или радови за које се не издаје грађевинска дозвола (попут
адаптације, санације, редовног одржавања, инвестиционог одржавања и сл.).
Ограничење у вези са финансијским услугама које не могу бити предмет
оквирног споразума уведено је да би се сачувала конкуренција на том тржишту,
док је у погледу других услуга уведено како би се спречила примена овог
споразума на све у овом закону неименоване услуге. Будући да је конкуренција
у грађевинарству неопходна и да подстиче развој ове привредне гране,
Предлогом је предвиђено да се оквирни споразум не може закључити и за
радове за које се издаје грађевинска дозвола. Обзиром да је за ове радове увек
неопходан главни пројекат, а често и друга техничка документација, оквирни
споразум није добар инструмент за доделу уговора о јавној набавци јер у
тренутку спровођења поступка нема довољно података за његово ваљано
закључивање. Поред тога, будући да важи три године може представљати један
вид рестриктивних споразума. У овим случајевима наручилац може уместо
оквирног споразума користити рестриктивни поступак. Оквирни споразум може
трајати највише три године осим ако је закључен са једним понуђачем када
може важити највише две године.
На основу оквирног споразума закључује се уговор о јавној набавци или издаје
наруџбеница уколико садржи све битне елементе уговора. Уговор се закључује
са најповољнијим добављачем применом критеријума или услова утврђених у
оквирном споразуму или достављањем понуда од стране добављача, у складу са
ближе дефинисаним критеријумима или условима, уколико нису прецизно
дефинисани оквирним споразумом, али који нису у супротности са оквирним
споразумом.
Предлогом се уводи делимична централизација јавних набавки. за
потребе државних органа и организација, укључујући и правосудне органе,
установе чији је оснивач Република Србија ако мањи део од укупних прихода
остварују продајом производа на тржишту или вршењем услуга уз накнаду и
организације за обавезно социјално осигурање и њихових корисника. За
наведене наручиоце поступке јавних набавки спроводила Управа за заједничке
послове републичких органа. Управа за заједничке послове јавне набавке
спроводи у своје име, а за рачун наручилаца. Остали наручиоци могу заједно
спровести одређену набавку или основати посебну организацију која ће за
њихове потребе спроводити поступке јавних набавки. Ово је могућност за
централизацију набавки коју пре свега треба да користе локалне самоуправе.
Оне могу да образују организацију која ће за потребе општинске управе и свих
њених установа и предузећа спроводити набавке. Прописано је да се ова
организација оснива одлуком ако се ради, на пример, о једној општини или
граду, или споразумом уколико се ради о више општина, градова или уопште
наручилаца. На одлуку, односно споразум сагласност даје Управа за јавне
набавке.
Предлога закона одређује обавезну садржину плана набавки. Обавеза наручиоца
је да у плану наведе и набавке на које закон не примењује. Прецизно је наведено
које податке план обавезно садржи, између осталог то је оправданост и
процењена вредност јавне набавке, као и начин на који је процењена вредност
утврђена. Предвиђено је да Управа пропише детаљније садржину и форму плана
набавки. Све измене у плану морају бити евидентиране, а првобитно планирана
средства за одређену јавну набавку не могу повећати за више од 5%, осим у
случају елементарних непогода, хаварија или ванредних догађаја чије
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наступање не зависи од воље наручиоца. План набавки доставља се у року од
десет дана од дана доношења Управи за јавне набавке која на тај начин може
ефикасније вршити контролу у свом домену.
Како би се описи предмета јавне набавке стандардизовали, предвиђено је
да Влада донесе општи речник набавке по угледу на CPV (Common Procurement
Vocabulary) у Европској унији. У Европској унији као мултијезичкој заједници
овај речник је значајно унапредио конкуренцију, омогућивши пре свега
компанијама из других држава чланица да успешно учествују на тендерима.
Oвај речник омогућиће потпуну и прецизну примену института истоврсности
предмета јавне набавке.
Задржан је механизам делимичне професионализације послова јавних
набавки кроз обавезу да наручилац чија је укупна вредност планираних јавних
набавки на годишњем нивоу већа од 30 милиона динара, мора да има најмање
једног службеника за јавне набавке. Предвиђено је да Управа за јавне набавке
утврди начин обуке и полагања испита за службеника за јавне набавке.
Наручилац је обавезан да лицу које обавља послове јавних набавки, у року од
три месеца од заснивања радног односа односно од дана када се стекну услови,
омогући полагање испита за службеника за јавне набавке.
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Слободан ГАВРОВИЋ, Министарство финансија и привреде
УСПОСТАВЉАЊЕ ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ
У европским круговима управљања јавним финансијама тренутно се
посвећује велика пажња концепту и активностима „контроле“.
Традиционално се контрола у ЕУ обично категоризовала као претходна,
накнадна и текућа. Ова категоризација је за многе збуњујућа и превише
фокусирана на контроле трансакција, односно тренутак када се обављају
детаљне контролне активности. У модерном приступу, заснованом на процени
ризика, интерна контрола се посматра као општи концепт који има заједнички
језик широм света. Контрола није ограничена само на неке фазе активности, већ
је присутна током целе операције и функционисања организације. Сви послови
и функције подлежу интерној контроли и више се не могу посматрати одвојено
од других делова организације. Концентрисање на само неке фазе и време посла,
нпр. претходна контрола (да употребимо овај прилично застерали термин) није
нужно најефективнији или најтранспарентнији начин да се схвати шта је
заправо контрола.
Интерна контрола за различита лица може да значи и различите ствари.
Ово може изазвати забуну или неразумевање међу кључним заинтересованим
странама. Проблеми се даље компликују када се термин, који није јасно
дефинисан, унесе у закон, прописе, односно правила. Да би се олакшало
разумевање контроле и контрола, у наставку су нека од основних објашњења и
информација везаних за контролу и контроле, која ће, надамо се, помоћи у
њиховом разумевању.
У складу са принципима управљачке одговорности, руководиоци
организација су непосредно одговорни за управљање и развој организације
којом руководе. Oсновне функције руководилаца су планирање активности
организације, увођење процеса управљања ризицима, обезбеђење одговарајућег
система контроле који ће ризике свести на прихватљив ниво, стално праћење
адекватности контроле да пружи разумно уверавање да ће организација
остварити своје циљеве. Kако не би било исплативо успоставити систем
контроле који би покривао све могуће ризике, руководилац има одговорност да
стално врши идентификовање, процењивање и праћење потенцијалних ризика и
последично да успоставља контроле које ће заштитити организацију од
реализовања неприхватљивих ризика. Руководилац је одговоран поред
финансијских и за све друге активности и процесе у организацији, и због тога
мора разумети концепт интерне контроле (финансијско управљање и контрола и
интерна ревизија) и промовисати га међу запосленима. Руководилац је
одговоран и за редовно извештавање о стању система финансијског управљања
и контроле и степену развоја интерне ревизије у организацији за коју је
одговоран. Руководилац може на основу аката о унутрашњој организацији и
начину рада пренети овлашћења на друга лица. Преношењем овлашћења,
преноси се и одговорност, али преношење овлашћења и одговорности не
искључује одговорност руководиоца.
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Основне дефиниције
Интерне контроле
Интерне контроле су саставни део сваког система и користе се да
регулишу и усмеравају послове. Интерне контроле осмишљене су са циљем да
побољшају успешност (перформансе) што води ефективнијем остваривању
циљева организације.
Финансијско управљање и контрола
Финансијско управљање и контрола (ФУК), као компонента Интерне
финансијске контроле у јавном сектору (ИФКЈ), представља целокупни систем
финансијских и нефинансијских контрола, укључујући и организациону
структуру, методе и процедуре и то не само финансијских система, већ и
оперативних и стратешких система организације у јавном сектору. Oве контроле,
кроз управљање ризицима у разумној мери пружају уверавање да ће се
остварити циљеви организације. Oдговорност руководилаца је да успоставе
читав скуп правила и обезбеде њихову примену са циљем:
а. обављања пословања на правилан, етичан, економичан, ефективан и
ефикасан начин,
б. усклађености пословања са законима, прописима, политикама,
плановима и поступцима,
в. заштите имовине и других ресурса од губитака узрокованих лошим
управљањем, неоправданим трошењем, неоправданим коришћењем,
неправилностима и преварама,
г. јачања одговорности за успешно остварење задатака,
д. правовременог и тачног финансијског извештавања и праћења резултата
пословања.
Систем финансијског управљање и контроле успоставља се у свим
организационим јединицама јавног сектора и на свим нивоима унутар
организације без обзира на њену величину и број запослених, а спроводе га
руководиоци и сви запослени. Систем обухвата сва средства укључујући и
средства Eвропске уније. Свака организација треба да обликује властити систем
у складу са својим потребама и постојећим окружењем.
За успостављање Финансијског управљања и контроле примењују се
опште прихваћени INTOSAI стандарди интерне контроле за јавни сектор
(INTOSAI Guidelines for Internal Control Standards for the Public Sector), који
обухватају и интегрисани оквир интерне контроле који је дефинисала Kомисија
спонзорских организација - COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of
the Treadway Commission), не укључујући функцију интерне ревизије, са пет
међусобно повезаних елемената:
- контролно окружење,
- управљањe ризицима,
- контролне активности,
- информисање и комуникација,
- праћење и процена система.
Примери система ФУК укључују, али нису ограничени на следеће:
 екстерни закони, прописи, политике и процедуре;
 закони, прописи, политике и процедуре ЕУ;
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политике и процедуре министарства;
финансијске процедуре;
корпоративни план и буџетска политика;
уговори о набавци;
финансијске ревизије и ревизије пословања;
кадровске процедуре и процедуре запошљавања;
програми за обуку и оцену рада запослених;
извештаји о времену проведеном на раду;
контрола имовине (опреме);
безбедност електронских података и мреже;
јавна безбедност, заштита животне средине, пракса поштовања
кодекса;
прописи везани за заштиту од пожара;
уговори о делу;
системи за закључавање врата у згради.

Циљеви
Постоји пет општих циљева пословања, и то:






Усаглашеност са важећим законима и политикама
Остваривање циљева организације
Релевантни и поуздани подаци
Економично и ефикасно коришћење ресурса
Заштита средстава

Преглед/анализа финансијског управљања и контроле
Да би се започео овај процес, важно је да тачно знате каква је тренутна
ситуација у организацији у погледу интерних контрола. Да бисте то утврдили,
неопходно је да извршите само-оцењивање пословних процеса организације у
форми прегледа интерне контроле.
Кроз преглед интерне контроле анализирају се процедуре и политике
како би се потврдило да функционишу како је и замишљено, те да помажу
одређеној јединици/служби у остваривању циљева. Примери процедура и
политика које се могу прегледати укључују активности планирања, оцену
програма, буџетски циклус, премештање запослених, и информационе системе,
активности везане за готовину, управљање уговорима и капиталним програмима.
Након што се изврши преглед интерне контроле могу се дати препоруке.
Препоруке могу захтевати додавање, уклањање или измену интерних контрола,
односно процедура у одређеној јединици/служби. Уколико се препоруке
прихвате, припрема се распоред њиховог спровођења.
Накнадне активности (праћење)
Завршна компонента у процесу интерне контроле јесте праћење. Овај
корак обавља се са циљем да се потврди да су препоручене радње адекватно
спроведене и да јединица/служба функционише како треба.

87

Преглед интерне контроле
Oвај приступ представља само смерницу и може се модификовати по
потреби тако да одговара специфичностима, околностима и захтевима одређене
организације.
Свака органиазција треба да припреми сопствени приручник и/или
смернице за систем интерне контроле који ће пратити политике, процедуре и
упутства. Не постоји јединствени модел интерне контроле. Приручници за
интерну контролу треба да одражавају специфичне информације у погледу
степена посвећености који је организација уградила у свој програм, као што је
формирање радне групе за интерну контролу, одређивање руководиоца
надлежног за интерну контролу, идентификовање главних јединица које се могу
процењивати, и методологија које се користе за оцену слабости и ефективности
интерних контрола.
Интерне контроле су већ део наших свакодневних послова. Контроле
које успостави и спроводи руководство и њихови запослени су суштина интерне
контроле.
Интерна
контрола помаже
у обезбеђивању
адекватне
документованости контрола и њиховог доброг функционисања. Циљ није да
свако лице буде експерт за интерну контролу, већ да се повећа свест и
разумевање интерних контрола. Једини и најважнији фактор за успех интерне
контроле је заправо висок степен индивидуалне свести и разумевања. Интерне
контроле су одговорност свих запослених. Према томе, од суштинске важности
је да свако лице може да идентификује интерне контроле које постоје у његовој
служби/јединици. Сви смо дужни да знамо које интерне контроле постоје и како
да оцењујемо њихову ефективност.
Успешан систем интерне контроле помаже нам у рационализацији
процеса и унапређењу степена и квалитета услуга. Резултат прегледа интерне
контроле биће боље и пријатније радно место.
Циљ
Да би се успоставио и одржавао систем интерних контрола, потребан је
програм прегледа интерне контроле осмишљен са циљем да идентификује
слабости интерне контроле и мере које је треба предузети за исправљање тих
слабости.
Програм прегледа интерне контроле представља структурисан,
континуиран и добро документован систем осмишљен тако да идентификује
слабости интерне контроле, да идентификује активности потребне за њихово
исправљање, да прати спровођење неопходних корективних радњи, и
периодично процењује адекватност интерних контрола.
Генерални приступ који се препоручује за оцену и унапређење процеса
укључује следећих 13 основних корака:
1. Организовање процеса, укључујући:

расподелу одговорности за испуњавање циљева и извршавање задатака,

успостављање система за интерно извештавање,

утврђивање процеса за документовање,

обезбеђивање запослених који ће бити ангажовани на том раду.
2. Припрема акционог плана за увођење интерне контроле
3. Утврдити визију, мисију и кључне пословне циљеве
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4. Приказати пословне процесе – идентификовати активности у сваком
процесу
5. Припремити „трагове“ за ревизију – дијаграм
6. Процена и управљање ризицима
7. Процена 5 компоненти интерне контрола/само-оцењивање контроле
(контролно окружење, управљање ризицима, контролне активности,
информације и комуникација, праћење)
8. Анализа успостављених контрола
9. Анализа постојећих и очекиваних контрола
10. Акциони план за корективне радње
11. Сумарни извештаји о интерним контролама
12. Годишњи извештај о спровођењу финансијског управљања и контроле
13. Периодично тестирање интерних контрола у високоризичним областима
У пракси се ови кораци могу груписати или одвојити у зависности од
тога како то пропише Централна јединица за хармонизацију, односно у
зависности од потреба одређене организације.
Након успостављања организационе структуре и поделе задужења у
оквиру организације а у вези увођења система финансијског управљања и
контроле, даје се пример послова које треба обавити:
Окружење у коме се врши контрола
Детерминише основне вредности и ставове у оквиру организације и
ствара услове за вршење делотворне контроле.
(1) Лични интегритет и етичке вредности:
- Израдити кодекс етичког понашања који обухвата односе са
руководством, колегама и јавношћу и начин извештавања и решавања у
случају сукоба интереса, корупције, преварних радњи и неправилности;
- Увести захтев да главни запослени потписују изјаве о обелодањивању
сукоба интереса.
(2) Нивои компетенција:
- Утврдити нивое потребног знања и вештина за свако радно место.
(3) Приступ руководства и стил рада:
- Руководство треба да буде укључено у разраду правила и процедура за
ФУК;
- Руководство треба да успостави редовне састанке са запосленима ради
праћења развоја ФУК и ажурирања и информисања о новим правилима,
итд.
- Редовни састанци са ИР.
(4) Организациона структура
- Разрадити кључне циљеве за организацију као целину и на основу њих
утврдити циљеве унутрашњих организационих јединица (,,пирамида
циљева''). У почетку, ово треба ограничити на законитост, поузданост,
целовитост, економичност, делотворност и ефикасност
- Развити и публиковати организационе шеме за организацију и ниже
јединице, где је то потребно. То треба да обухвати опис послова,
функције, линије извештавања и попуњеност радних места.
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-

-

Руководство и запослени треба да имају писани опис својих обавеза,
одговорности,
пренесених
надлежности,
линије
извештавања,
појединачних циљева и очекиваних резултата
Запослени треба да имају утврђене линије извештавања о могућим
неправилностима, преварним радњама, итд.

(5) Политика и пракса у управљању људским ресурсима
- Сваки органа треба да уведе процедуре за пријем, именовање, оцењивање
запослених, као и за санкције у случају кршења правила
- Израдити планове обуке за кључне запослене а на основу дефинисаних
критеријума за радна места
Управљање ризиком
Идентификација, процена и минимизирање ризика (разумно уверавање)
који могу да имају утицај на остварење циљева.
(1) Израдити стратегију управљања ризиком:
- Размотрити опције о нивоу сложености (започети са основним нивоом) и
како најбоље фазно увести систем;
- Израдити циљеве у односу на које се може вршити процена ризика.
(2) Повећати ниво информисаности и свести и утврдити одговорност за
управљање ризиком.
Примери потенцијалних ризика где је можда потребно увести или
оснажити контролне активности:
- неадекватни ресурси,
- недовољна контрола приступа корисника системима или документацији,
- ограничена подела дужности,
- ограничени „бекап“ подаци,
- лоша контрола средстава,
- неусаглашеност јавних набавки,
- лоши описи послова,
- нејасна документација о делегирању и нивоима одговорности,
- непостојање провера код захтева за путовања
Примери могућих процеса:
1. Свака организација треба да успостави руководећи тим који ће вршити
процену (уз консултације са организационим јединицама) вероватног
нивоа и вероватноће ризика везаних за главне делатности, и утицаја на
могуће неостваривање циљева организације,
2. процену нивоа утицаја и потребе за контролама,
3. увођење контрола, и
4. праћење исхода.
Контролне активности
Конкретни механизми на основу писаних правила и начела за решавање
питања ризика и за постизање циљева организације. Ови механизми важе у
целој организацији и односе се на превентивне контроле, детекционе контроле,
директивне контроле и корективне контроле.
Писане процедуре:
- Сви процеси (трансакције и други догађаји) треба да се обраде у облику
писаних приручника (радних упутстава) почев од припреме буџета,
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јавних набавки, програма, до области као што су одобравање захтева за
путовања, коришћење мобилних телефона, употреба службених возила,
репрезентације, и контроле средстава. Важно је да то буде довољно
детаљно и да онемогући субјективно тумачење.
Временски распоред:
- Анализирати области у којима је потребно израдити писане процедуре.
- Прибавити примере процедура које ће служити као огледни обрасци.
Формат писаних процедура може да буде различит, али треба да обухвати или
узме у обзир следеће:
(1) Процедуре давања овлашћења и одобрења
- Треба утврдити ниво овлашћења за сваку фазу процеса. То може да
варира у зависности од финансијских импликација (вредности) или од
политичких
импликација
(утицаја),
и
степена
делегирања/децентрализације
(2) Економичност, ефикасност и ефективност
- Контролне активности треба да процењују ефикасност и економичност
као и тачност и ефективност у остварењу утврђених циљева. Важно је да
процедуре овлашћења и одобрења узму у обзир остварену вредност за
новац и да уведу строжија правила за снижење трошкова (економичност).
То мо же да се о дно си на све по чев о д набавки великих вр едно сти до
репрезентације. Надгледање је један од начина за процену ових аспеката.
(3) Раздвајање дужности
- Ни један појединац не сме да врши контролу свих кључних процеса у
оквиру неке трансакције / догађаја. У идеалном случају, улоге интерног
одобрења,
извршења,
овлашћења,
плаћања,
рачуноводственог
евидентирања, и контроле треба да буду раздвојене.
(4) Систем двоструког потписа
- Ово је захтев који подразумева да сваку фазу неке трансакције
контролишу две особе. Питање нивоа особе која врши контролу је одлука
руководства, али је неопходно да те особе имају писаним путем утврђену
одговорност и потребне компетенције.
(5) Контрола
- Руководство треба да разматра све врсте контроле, мада накнадну
контролу врше и интерни ревизори и инспектори. Руководиоци треба да
размотре потребу за вршење накнадне контроле. На пример, уколико
сматрају да је контрола била неодговарајућа или да у некој области
постоје неправилности, онда треба да изврше анализу а не да чекају да то
за њих обави неко ван организације.
- Превентивне контроле покривају све области у којима су на основу
анализе ризика потребне провере тачности, комплетности и
економичности, како би се осигурало да су остварени економичност и
ефективност. Примери за то су тачност у прорачуну, испуњавање
критеријума дефинисаних за неку област, оригинална и потписана
документација, испуњавање рокова, достављање пратећих података.
- Превентивна контрола врши проверу, пре вршења плаћања, да ли се
пројекти реализују у складу са дефинисаним условима и по договореним
стандардима
- Детекционе контроле се врше након окончања активности а са циљем да
се стекну уверавања да су сви процеси обављени на коректан начин. То је
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посебно важно у случајевима када је превентивна контрола мања од
100% и када се заснива само на анализи ризика. То такође може да
представља део анализа за оцену да ли је оперативна пракса у складу са
најбољим праксама. То може да буде писана анализа или контрола на
лицу места, зависно од потребе.
(6) Упитници за проверу трансакције/процеса
- То су засебна документа (обично не дужа од једне станице) која прате
сваку трансакцију/процес и представљају референтни подсетник за сваку
фазу контроле, и након спроведене контроле овај докуменат потписује и
датира дотична особа. У идеалном случају овај докуменат се чува на
врху сваког предмета.
(7) Ревизорски траг
- Свака процедура такође треба да садржи докуменат ,,ревизорски траг''
који ради руководство. Тај докуменат је обично у облику дијаграма уз
пратећи наративни део у коме се за сваки процес наводе редослед
обављања посла и контроле, израђена документа, и запослени одговорни
од почетка (нпр. опредељивање средстава) до крајњег овлашћења (уноса
у књиге). Тиме се осигурава транспарентност и пружа се помоћ
руководству и ревизорима да процењују адекватност система.
(8) Временски рокови
- Код многих конкретних задатака корисно је да се утврде рокови за
завршетак посла, нпр. унос података у евиденције, или израда неког
извештаја, или дела процеса одобрења. Где је то потребно, треба
утврдити рокове.
(9) Рачуноводство/ Буџетирање
- Неопходно је успоставити израду буџета и рачуноводство у складу са
политиком владе. У смислу ФУК кључне области укључују редовно
сравњивање рачуноводствених и осталих евиденција, обезбеђење
средстава ради извршавања обавеза будућих плаћања
(10) Средства
- Увести процедуре за осигурање средстава и редовне годишње пописе.
(11) Приступ евиденцијама/подацима (у папирном и ИТ облику)
- Писане процедуре које утврђују који запослени имају приступ
конкретним подацима и увести контроле ради провере да то тако
функционише. То може да се постигне путем чувања папирне
документације на сигурном месту и коришћењем лозинки за приступ
компјутерским евиденцијама. Сектори ИТ треба да имају сопствене
процедуре о одржавању хардвера и софтвера, заштити података (редовни
бекап), и приступу.
(12) Документација, одлагање и архивирање
- Неопходно је евидентирати све одлуке које се доносе, све догађаје који
се десе и све рачуне/трансакције који се извршавају. Иако ће се део овога
обавити коришћењем упитника за проверу, процедуре треба да буду тако
утврђене да захтевају одлагање и евидентирање додатне документације
(нпр. Извештаји о контроли, упити о квалификованости, итд.) Потребна
је процедура за одлагање документације и референци (што је посебно
везано за ревизије)
- Слично томе, неопходне су процедуре о начину, месту и дужини чувања
документације (текуће и архивиране).
(13) Извештавање унутар организација
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Осим редовног информисања и анализе од стране руководства,
неопходно је увести процедуре које запосленима омогућавају да
информишу руководство о примећеним слабостима у вршењу контроле,
ризицима, и могућим преварама и неправилностима. То може да буде
повезано са одржавањем редовних састанака између запослених и
руководства
(14) Надзор
- Осим горе наведених контрола, добра је пракса да руководство редовно
проверава квалитет рада запослених. То може да се заснива на неком
облику анализе ризика и на пример да обухвата проверу рецимо
одређеног процента свих трансакција или трансакција које прелазе
одређену вредност.
(15) Анализа учинка и процеса
- Потребно је увести механизме за вршење анализе учинка у односу на
регулаторне захтеве, политике и процедуре као и у односу на оперативну
ефикасност и ефективност. То су питања руковођења и не треба их
остављати интерној ревизији. Требало би да су анализе које се обављају
сваке две или три године довољне и треба да представљају средњорочну /
дугорочну активност.
(16) Резерве
- Какви поступци су успостављени за покривање непредвиђених
околности, као што су на пример губитак података или одсуство
кључних руководилаца или запослених. Уколико је то могуће, процедуре
би требало да покрију и ове аспекте. На пример, постојање
„бекап“ података у различитим објектима, да се запослени обуче за
вршење више од једног основног задатка како би могли да се покрију
непланирани изостанци.
(17) Остала питања
- Када се врши анализа захтева у области ФУК које је неопходно испунити
и такође анализа документа о ,,ревизорском трагу'', потребно је увести и
друге контроле, и оне ће се уводити током краткорочног и средњорочног
периода
-

Информисање и комуникације
Системи за евидентирање и размену података и информација које су
корисне за рад организације
(1) Системи информисања специфични за конкретне програме (текуће праћење)
- Осигурати
основне
буџетске/рачуноводствене
информације
о
финансијским трансакцијама (уз адекватну класификацију, благовремено
и тачно)
- Увести редовне извештаје о напретку у реализацији програма/пројеката
укључујући уговоре и реализацију у односу на постављене планове
- Систем извештавања о преварним радњама и неправилностима
- Осигурати да су извештаји о интерној ревизији доступни запосленима у
областима на које се извештај односи
(2) Комуникације
- Увођење редовних састанака између руководства и запослених ради
расправе о развоју ФУК
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-

Редовно извештавање хоризонтално и вертикално у целој организацији и
са трећим странама.

Мониторинг
Праћење процеса ради оцене да ли интерне контроле функционишу како
је намеравано и да ли их треба мењати услед промене услова спроводи се:
(1) Годишњим извештајем о развоју ФУК
(2) Само-оцењивањем
(3) Извештајима интерне ревизије
- Увести системе који ће обезбедити да се врши оцена извештаја Интерне
ревизије и да се по датим и усаглашеним препорукама, предузимају
потребне радње.
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Слободан ГАВРОВИЋ, Министарство финансија и привреде
УВОЂЕЊЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ
Институт интерних ревизора (The Institute of Internal Auditors (IIA)) дефинише
интерну ревизију на следећи начин:

Интерна ревизија представља независну и
објективну оцењивачку и консултантску активност
осмишљену да „увећа вредност“ и побољша
пословање организације. Интерна ревизија кроз
систематичан и дисциплинован приступ који
примењује у оцењивању активности организацији
помаже у остваривању циљева.
Уверавање
Интерна ревизија на основу објективног прегледа доказа обезбеђује
уверавање о адекваности и функционисању постојећих процеса управљања
ризиком, контроле и управљања организацијом - да
ли ови процеси
функционишу на предвиђен начин и омогућују остварење циљева организације.
Послом уверавања се креира додатна вредност напорима организације да се
провере стања интерних контрола.

Консултантска активност
Интерна ревизија пружа услуге консултација које се састоје од савета,
смерница, обуке, помоћи или других услуга у циљу повећања вредности и
побољшања процеса управљања датом организацијом, управљања ризицима и
контроле.
Консултантски рад представља додатну вредност могућности организације да
оствари резултате – циљеве.
Законску основу за интерну ревизију у Републици Србији, представља
Закон о буџетском систему и подзаконска акта.. Интерна ревизија функционише
у складу са Стандардима и Етичким кодексом. Повеља о интерној ревизији
уређује улогу интерне ревизије, те неопходно окружење у којем ревизија може
ефективно да функционише и доприноси успешности организацији.
Правилником о заједнички критеријуми за организовање и стандардима
и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије
("Службени гласник РС", бр. 99/2011), прописано је да интерну ревизију
корисници јавних средстава успостављају на један од следећих начина:
1) организовањем посебне функционално независне организационе јединице за
интерну ревизију у оквиру корисника јавних средстава, која непосредно
извештава руководиоца корисника јавних средстава;
2) организовањем заједничке јединице за интерну ревизију на предлог два или
више корисника јавних средстава, уз претходну сагласност Централне јединице
за хармонизацију Министарства финансија;
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3) обављањем интерне ревизије од стране јединице интерне ревизије другог
корисника јавних средстава, на основу споразума, уз претходну сагласност
Централне јединице за хармонизацију Министарства финансија.
Изузетно, кад не постоје услови за организовање јединице за интерну
ревизију из става 1. овог члана, послове јединице за интерну ревизију може да
обавља и интерни ревизор запослен код корисника јавних средстава.
Јединица за интерну ревизију не може имати мање од три интерна
ревизора од којих је један руководилац јединице за интерну ревизију. Број
интерних ревизора одређује корисник јавних средстава интерним општим
актом, на основу процене ризика, обима и сложености пословних процеса,
обима средстава којима располаже и броја запослених.
СТАНДАРДИ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ
Послови интерне ревизије обављају се у складу са међународно
прихваћеним стандардима које је утврдио Институт интерних ревизора. Ови
стандарди познати су и као Стандарди професионалне праксе интерне ревизије
(Стандарди). Обавеза је свих интерних ревизора да се придржавају ових
Стандарда.
Сврха Стандарда је да:
утврде основне принципе исправне праксе интерне ревизије;
пруже оквир за обављање и промовисање низа послова интерне
ревизије, које „увећавају вредност“ организације и од којих она има
користи;
• установе основу успешности послова интерне ревизије;
• подстичу побољшање процедура и активности организације.
Стандарди укључују атрибутивне стандарде - серија 1000, стандарде извођења
(перформанси) – серија 2000, и стандарде за примену.
а) Атрибутивни стандарди односе се на обележја одређене организације,
као и појединаца који обављају послове интерне ревизије и укључују :
• стандард 1000 – Сврха, овлашћења и дужности,
• стандард 1100 – Независност и објективност,
• стандард 1200 – Стручност и дужна професионална пажња,
• стандард 1300 – Програм за осигуравање и побољшавање
квалитет.
б) Стандарди извођења (перформанси) односе се на природу послова
интерне ревизије и обезбеђују квалитативне критеријуме у односу на
које се може мерити успешност послова интерне ревизије. Атрибутивни
стандарди и стандарди извођења у начелу важе за све послове интерне
ревизије.
• стандард 2000 – Управљање интерном ревизијом,
• стандард 2100 – Природа посла,
• стандард 2200 – Планирање ангажовања,
• стандард 2300 – Обављање посла,
• стандард 2400 – Подношења извештаја о резултатима,
• стандард 2500 – Праћење напретка,
• стандард 2600 – Прихватање ризика од стране руководства.
•
•
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в) Стандарди за примену односе се на примену атрибутивних стандарда и
стандарда успешности на одређене врсте ангажовања (нпр. ревизија
система, финансијска ревизија или ревизија успешности (перформанси),
истрага везана за проневеру, или захтев руководства да се обави нека
ревизија).
Стандарде треба посматрати у спрези са Законом о буџетском систему, те
осталим смерницама и упутствима Министарства финансија и привреде који се
односе на послове интерне ревизије и Етичким кодексом интерне ревизије.
У наставку приказујемо модел етичког кодекса.
Увод

ЕТИЧКИ КОДЕКС

Сврха Етичког кодекса јесте да промовише етичку културу у професији
интерне ревизије.
За професију интерне ревизије Етички кодекс је неопходан будући да се
ревизија заснива на поверењу у објективној оцени управљања ризицима,
контролама и управљања уопште. У овом Етичком кодексу дефиниција ревизије
укључује две основне компоненте:
- принципе релевантне за професију и праксу интерне ревизије;
- правила понашања која описују норме понашања које се очекује од
интерних ревизора. Ова правила представљају водич за етичко понашање
интерних ревизора и средство помоћу којих се принципи примењују у
пракси.
Примена и спровођење
Кодекс се односи на запослене који обављају послове интерне ревизије у
складу са Међународним стандардима интерне ревизије и прописима којима се
уређује интерна ревизија у Републици Србији. Непоштовање етичких захтева
који су овде наведени води покретању дисциплинског поступка против
појединаца запослених у служби интерне ревизије.
Принципи
Од интерних ревизора очекује се да примењују и поштују следеће принципе:
1. Интегритет
Интерни ревизори кроз свој интегритет стичу поверење, те тиме
обезбеђују основу за поузданост њиховог суда.
2. Објективност
Интерни ревизори морају да покажу највиши степен објективности у
прикупљању, оцени и предочавању података везаних за активност,
односно процедуру која је предмет ревизије. Интерни ревизори пружају
уравнотежену оцену свих битних околности без непотребног утицаја
сопствених интереса, односно утицаја других лица на њихово мишљење.
3. Поверљивост
Интерни ревизори поштују вредност и власништво података које приме и
не обелодањују их без одговарајућег овлашћења, изузев у случајевима
када постоји законска обавеза да то учине.
4. Стручност
Интерни ревизори у обављању послова интерне ревизије примењују
неопходно знање, вештине и искуство.
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Правила понашања у смислу Етичког кодекса
1. Интегритет
Интерни ревизори :
- свој посао обављају поштено, одговорно и са дужном пажњом;
- поступају у складу са законима и прописима Републике Србије и податке
обелодањују само кад се то захтева законом;
- не учествују свесно у незаконитим радњама, односно не баве се радњама
које нарушавају углед професије интерне ревизије или организације;
- поштују и дају допринос законитим и етичким циљевима организације.
2. Објективност
Интерни ревизори:
- не учествују у радњама, односно везама које могу угрозити или се може
сматрати да угрожавају непристрасност ревизорске оцене. Поменуто
учешће укључује оне радње, односно везе које могу бити у сукобу са
интересима организације. Свако постојање сукоба интереса предочава се
руководиоцу службе интерне ревизије. У случају да сукоб интереса
постоји код руководиоца службе интерне ревизије, он ће га предочити
руководиоцу организације;
- не прихватају поклоне, услуге или било шта што може угрозити или се
може сматрати да угрожава професионални ревизорски суд;
- обелодањују све материјалне чињенице које су им познате, без чијег
обелодањивања би се извештај о активностима које су предмет ревизије
могао погрешно интерпретирати.
3. Поверљивост
Интерни ревизори:
- су опрезни у коришћењу и заштити података које су прикупили током
обављања својих дужности;
- податке не користе зарад личне користи, односно на било који други
начин који је противзаконит или наноси штету законитим и етичким
циљевима организације;
- не обелодањују податке неовлашћеним лицима уколико за то не постоје
законски разлози.
4. Стручност
Интерни ревизори:
- раде искључиво на пословима ревизије за које поседују неопходно
знање, вештине и искуство;
- обављају послове интерне ревизије у складу са стандардима и
методологијама интерне ревизије које је утврдила Централна јединица за
хармонизацију Министарства финансија;
- су у обавези да стекну неопходне основне вештине потребне за вршење
ревизије на ефективан и професионалан начин;
- преузимају одговорност за континуирано усавршавање своје стручности
како би квалитет и ефективност интерне ревизије подигли на виши ниво.
Дана __________
У _____________
Број: _________
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_______________________
(руководилац организације)

За исправно успостављање функције интерне ревизије, неопходно је усвојити
Повељу интерне ревизије. Повеља интерне ревизије је интерни акт који
потписују руководилац службе за интерну ревизију и руководилац организације,
у којем су наведени циљ, овлашћења и одговорности интерне ревизије.
Повеља:
(1) наводи статус интерне ревизије у оквиру организације;
(2) регулише приступ интерних ревизора евиденцији, запосленима и имовини
неопходној за обављање задатака ревизије;
(3) дефинише обим - делокруг рада интерне ревизије
У наставку приказујемо модел Повеље интерне ревизије.
У складу са одредбама члана 2. став 1. тачка 22) и члана 17. став 1. тачка
1) Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и
методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у
јавном сектору („Службени гласник РС“, број 99/2011), на предлог руководиоца
интерне ревизије корисника јавних средстава (назив корисника јавних
средстава), руководилац корисника јавних средстава (функција) одобрава
ПОВЕЉУ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ
Повељом интерне ревизије се одређује улога, овлашћења и одговорности
функције интерне ревизије код корисника јавних средстава (назив корисника
јавних средстава)
Улога интерне ревизије
Улога интерне ревизије јесте да руководиоцу корисника јавних средстава
пружи потврду адекватности система интерних контрола.
Интерна ревизија, кориснику јавних средстава, помаже да оствари циљеве путем
систематичне оцене процеса управљања ризицима, контрола и управљања
уопште, са циљем да:
- утврди да ли се поштују политике и процедуре;
- установи усаглашеност са законима и прописима;
- оцени процедуре за управљање ризицима;
- процени економичност, ефикасност и ефективност (делотворност)
активности;
- утврди да ли су финансијски и други подаци потпуни и тачни;
- потврди да се средства и информације одговарајуће чувају; и
- се обезбеди тачност, поузданост и благовременост важних финансијских,
управљачких и оперативних података.
Делокруг
Делокруг рада интерне ревизије није ограничен и укључује све програме,
активности и процедуре корисника јавних средстава. Ту је укључена и ревизија
фондова ЕУ, као и свих осталих ресурса које су обезбедила друга тела и
институције.
Интерна ревизија се у обављању својих послова бави и економичношћу,
ефикасношћу и ефективношћу активности и то у форми ревизије система,
ревизија успешности, финансијских ревизија и ревизија усаглашености са
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прописима. Интерна ревизија врши консултантске послове
руководиоца корисника јавних средстава.

на захтев

Независност
Да би интерна ревизија свој посао обављала ефективно и била сигурна да
може слободно да врши сваку ревизију на најадекватнији начин, неопходно је да
у оквиру корисника јавних средстава функционише као независна активност.
Независност интерне ревизије се обезбеђује тиме да:
- руководилац интерне ревизије подноси извештаје директно руководиоцу
корисника јавних средстава;
- интерна ревизија има право слободног и неограниченог приступа свим
активностима, руководиоцима и њиховим запосленим, евиденцији, имовини
и електронским и другим подацима;
- планира сопствене програме рада на основу свеобухватне процене ризика;
- руководилац интерне ревизије и интерни ревизори немају одговорност за
руковођење процедурама или активностима ван интерне ревизије;
- руководиоцу интерне ревизије и интерном ревизору не може се доделити
обављање било које друге функције и активности, осим активности интерне
ревизије;
- сви запослени у ревизији су обавезни да дају изјаву о потенцијалном сукобу
интереса за сваку ревизију коју обављају и није им дозвољено да врше
ревизију активности, односно процедуре уколико су на истој радили током
претходних 12 месеци;
Дужности руководица интерне ревизије
Руководилац интерне ревизије:
- припрема стратегијски план рада интерне ревизије у складу са циљевима и
делокругом рада који обухвата комплетан скуп активности корисника јавних
средстава и заснован је на објективном разумевању и процени ризика са
којима се суочава корисник јавних средстава; стратегијски план мора да
буде усаглашен са руководиоцем корисника јавних средстава, који га
одобрава;
- припрема годишњи план рада на основу стратегијског плана рада интерне
ревизије узимајући у обзир питања (проблеме) које руководство корисника
јавних средстава сматра важним; овај план треба да буде усаглашен са
руководиоцем корисника јавних средстава, који га одобрава;
- обезбеђује да се све ревизије обављају ефикасно и ефективно и да се
остварују годишњи планови;
- стара се да сви ревизорски налази и закључци буду адекватно и
благоворемено поднети руководству; успоставља и одржава процедуре како
би се осигурало праћење извршења усаглашених препорука од стране
руководства;
- обезбеђује да се примењује методологија и друге смерница које је утврдила
Централна јединица за хармонизацију Министарства финансија и привреде;
и
- ангажује одговарајући кадар за интерну ревизију, у складу са обуком коју су
похађали, неопходну да би своје послове обављали ефикасно.
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Наведене дужности врше се у складу са Међународним стандардима интерне
ревизије, прописима којима се уређује интерна ревизија у Републици Србији и
Етичким кодексом.
Дужности руководиоца корисника јавних средстава
Руководилац корисника јавних средстава:
- успоставља и одржава интерну ревизију;
- обезбеђује ресурсе за интерну ревизију (запослени, средства, опрема) који су
неопходни да би испунила своје дужности;
- обезбеђује независност рада интерне ревизије, нарочито у погледу права
приступа и извештавања руководиоца интерне ревизије;
- обезбеђује примену препорука интерне ревизије; и
- доставља годишњи извештај интерне ревизије Централној јединици за
хармонизацију у складу са прописаним роком.
Извештавање и комуникација
Руководилац интерне ревизије укључен је у кључне активности везане за
извештавање и комуникацију:
- са руководиоцем корисника јавних средстава и осталим члановима вишег
руководства разматра, усаглашава и ажурира стратешки план рада и
годишњи план рада;
- припрема извештаје о активностима интерне ревизије и разматра их са
руководиоцем корисника јавних средстава;
- припрема и разматра годишњи извештај за руководиоца корисника јавних
средстава о активностима интерне ревизије који пружа потврду
адекватности (или неадекватности) система интерних контрола;
- повремене састанке са руководиоцем корисника јавних средстава на којима
се разматрају питања проистекла из појединачних ревизија, сумњи у
криминалну радњу, проблема са приступом, и друго;
- присуствује редовним састанцима руководства.
Сарадња са другим институцијама
Интерни ревизори у обавези су да сарађују са Централном јединицом за
хармонизацију Министарства финансија и привреде. Интерни ревизори
успостављају сарадњу са Државном ревизорском институцијом и другим
институцијама, ради унапређења рада и професионалног развоја интерних
ревизора.

Дана __________
У _____________
Број: _________

_______________________

(руководилац корисника јавних средстава)

_________________________
(руководилац интерне ревизије)
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. За исправно успостављање и функционисање интерне ревизије потребно је

израдити и усвојити ,,систематизацију''. У наставку дајемо модел описа посла за
руководиоца интерне ревизије.
ОП И С П ОС Л А

Руководилац интерне ревизије
Руководи и организује рад јединице за интерну ревизију. Члан је
руководства корисника јавних средстава. Обезбеђује највиши професионални
ниво обављања интерне ревизије као битног елемента управљачке структуре.
Даје упутстава за обављање ревизија система, ревизија успешности,
финансијских ревизија и ревизија усаглашености са прописима; пружа савете
руководству и запосленима; припрема и подноси на одобравање руководиоцу
корисника јавних средстава нацрт стратешког и годишњег плана интерне
ревизије. Надгледа спровођења годишњег плана интерне ревизије и примену
методологије интерне ревизије; врши расподелу радних задатака интерним
ревизорима и одобрава планове обављања појединачне ревизије; омогућава
сталну обуку и прати рад интерних ревизора. Обезбеђује одржавање
организационих и професионалних етичких стандарда. Припрема извештаје из
делокруга рада јединице за интерну ревизију; обавља и друге најсложеније
задатке у области интерне ревизије по налогу руководиоца корисника јавних
средстава. Самосталан је и креативан у раду, са способношћу самосталног
процењивања и одлучивања.
Радни задаци:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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Руководи јединицом интерне ревизије, планирањем, организовањем,
усмеравањем и надзором над обављањем интерних ревизија, укључујући и
давање мишљења при запошљавању,обучавање и оцењивање запослених;
предузимање корективних акција ради унапређења квалитета рада.
Руководи идентификовањем и проценом ризичних области корисника јавних
средстава и надгледа израду стратешког и годишњег плана ревизије.
Усмерава извођење ревизорских процедура, укључујући идентификовање и
дефинисање предмета ревизије, развијање критеријума, преглед и анализа
доказа, и документовање процеса и процедура субјекта ревизије.
Усмерава интерне ревизоре при обављању разговора, прегледа
документације, сачињавању сажетака и изради радних папира.
Усмерава интерне ревизоре у идентификовању, обради и документовању
ревизорских налаза и препорука.
Саопштавање резултата обављених ревизија и консултантских ангажмана,
руководиоцу корисника јавних средстава, путем писаних или усмених
извештаја.
Развијање и одржавање добрих односа са руководиоцима, запосленима и
интерним ревизорима путем индивидуалних контаката и групних састанака.
Стални професионални развој, укључујући интерну и екстерну обуку и
размену искустава.
Заступање интерне ревизије на састанцима руководства и пред другим
организацијама.

•

Обавља друге послове из домена ревизије које му додели руководилац
корисника јавних средстава.

Потребне квалификације
- Универзитетска диплома
- Општи услови неопходни за руководеће радно место у складу са актима
корисника јавних средстава.
- Да испуњава услове за стицање звања овлашћени интерни ревизора у јавном
сектору.
- Да има најмање седам година искуства на пословима ревизије, интерне
контроле, финансијске контроле или рачуноводствено-финансијским
пословима.
Потребна знања, вештине и способности:
• Добро теоретско знање и вештина у примени принципа и праксе интерне
ревизије и рачуноводства као и принципа и праксе руковођења.
• Добро познавање Стандарда за професионалну праксу интерне ревизије, и
Етичког кодекса.
• Познавање терминологије, концепта и праксе информационих система за
управљање.
• Добро познавање политика, процедура и прописа из области коју покрива.
• Поседовање знања за вршење контроле квалитета ревизорског рада.
• Вештине у прикупљању и анализи сложених података, процени информација
и система и доношења логичних закључака.
• Вештину за планирање и управљање ревизорским пројектима, као и
сталоженост при суочавању са кратким роковима.
• Вештину преговарања и решавања проблема.
• Добро познавање употребе рачунара и програма за обраду текста и табела,
као и осталих пословних софтвера за електронску комуникацију (e-mail),
израду извештаја, бележака, сажетака и анализа.
• Добро писано и вербално комуницирање и поседовање вештине излагања
налаза и препорука.
• Способност успостављања и одржавања складних радних односа и рада у
професионалном тиму.
Након израде и усвајања основних аката неопходних за успостављање
функције интерне ревизије, морамо приступити изради планова који ће чинити
будућу основу развоја и рада функције интерне ревизије код кориника јавних
средстава.
ПЛАНИРАЊЕ РЕВИЗИЈА
Планирање ревизија је неопходно будући да интерној ревизији
омогућава: остваривање циљева, утврђивање приоритета и обезбеђивање
ефикасног и ефективног коришћења ресурса. Планирање поред тога пружа:
а) основу за процену будућих потреба за ресурсима;
б) овлашћење да се поступа по плану, након што план одобри више
руководство;
в) стандард / репер у односу на који се може мерити стварна успешност;
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г) средство кроз које руководство треба да прихвати послове које обавља
интерна ревизија; и
д) сталну евиденцију фактора који су узети у обзир приликом утврђивања плана,
као и донетих судова (одлука).
Планирање је кључни део процеса ревизије и обухвата четири фазе. Прву
фазу овог процеса представља Стратегијски план који наводи покривеност
ревизијом у наредне три до пет година и представља основу целог процеса
планирања. Друга фаза је Годишњи план рада који је заснован на првој години
стратегијског плана и детаљно наводи ревизије које ће се обавити у наредних
дванаест месеци. Трећа фаза су Оперативни планови, који наводе ресурсе
потребне за остваривање Годишњег плана рада. Оперативни планови се
ревидирају и ажурирају током целе године, узимајући у обзир шта је стварно
остварено. Коначно, Планови задатака ревизије се припремају на почетку сваке
ревизије наведене у Годишњем плану радa.
ЉУДСКИ ПОТЕНЦИЈАЛ
Основни предуслов за правилно успостављање и функционисање
интерне ревизије је ангажовање кадра одговарајућег профила са потребним
радним искуством, знањем и вештинама и обезбеђење функцији интерне
ревизије финансијске и техничке услове.
Након спроведене селекције одговарајућег кадра, потребно је обезбедити
основну обуку из интерне ревизије ради стицање звања овлашћени интерни
ревизор у јавном сектору. Након стицања звања интерним ревизорима предстоји
да уз редован рад воде рачуна о својој стручности и континуирано се
усавршавају, како би свој посао обављали одговорно и стручно уз дужну
професионалну пажњу.
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Наталија ПИЛИПОВИЋ ЛАЗАРЕВИЋ, дипл.оец., Комора здравствених установа
Србије
ПРОБЛЕМИ И ПОСЛЕДИЦЕ САДАШЊЕГ НАЧИНА ФИНАНСИРАЊА
ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

Као што је познато, односи између Фонда за здравствено осигурање и давалаца
здравствених услуга уређују се уговором који се закључује на основу понуде даваоца
здравствених услуга за обезбеђивање програма и услуга здравствене заштите из
обавезног здравственог осигурања, датом у облику плана рада даваоца здравствених
услуга. Уговором се, између осталог, уређују начин обрачуна и плаћања, контрола и сл.
Основ за доношење Правилника о уговарању је чл.179 Закона о здравственом
осигурању. Правилником се ближе дефинише питање за које је Фонд овлашћен
Законом. Међутим, Правилником се не могу мењати нити допуњавати одредбе Закона.
И Правилник о уговарању као из њега проистекли уговори о спровођењу и
финансирању здравствене заштите су у супротности са чланом 181. Закона о
здравственом осигурању који прецизира да се уговором могу утврдити следећи начини
плаћања:
Капитација
По случају, епизоди
По појединачним ценама
Откупом плана рада
Према дијагностички сродним групама
На други начин (за овај начин Фонд нема законско овлашћење да га ближе
уреди, признавање накнаде и то по наменама, без оспоравања услуга или
фактура је без законског основа)
Ради решавања спорова између Фонда и давалаца здравствених услуга, а у вези
са закључивањем, изменом и спровођењем уговора о пружању здравствене зсштите,
може се образовати арбитража чији су чланови, поред представника уговорних страна,
представници Коморе здравствених установа, Коморе здравствених радника и
Министарства. Битно је водити рачуна о прописаним роковима за подношење захтева
за формирање арбитраже. Није прописано ко формира арбитражу па се претпоставља
да је то државни орган за послове здравља.
Фонд је овлашћен да донесе акт о контроли. Према Закону, службено лице
(надзорник осигурања) врши контролу правилности извршавања закључених уговора
као и законитог и наменског коришћења финансијских средстава обавезног
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здравственог осигурања пренетих даваоцима здравствених услуга за остваривање
законом утврђених права осигураних лица. Није спорно да Фонд треба да контролише
шта је од уговореног установа урадила и за шта је трошила средства, али је спорно када
се, супротно одредбама Закона, ненаменским трошењем квалификују трошкови
настали у вези са пружањем здравствене услуге када је, н.пр. набавка уградног
материјала или крви обављена од неутрошених средстава за лекове.
Правилник о контроли спровођења закључених уговора са даваоцима
здравствених услуга није усаглашен са Законом о општем управном поступку јер не
дефинише поступак по жалби, а акт којим се налажу мере не садржи све елементе
управног акта. Републички фонд као ималац јавних овлашћења у вршењу
поверених послова државне управе дужан је да пре објављивања прописа на чије
доношење је овлашћен законом, прибави од Министарства мишљење о уставности и
законитости прописа, а министарство је дужно да њему достави образложени предлог
како да пропис усагласи са уставом, законом, другим прописима или општим актом
Народне скупштине и Владе. Ако Фонд не поступи по предлогу Министарства, оно је
дужно да покрене поступак за оцену уставности и законитости прописа.
У вршењу контроле надзорник осигурања може да наложи или предложи мере
побројане у Закону. Међутим, у пракси, надзорници се у одлукама или Записницима,
који по последицама имају правну снагу решења, позивају на интерне инструкције
Фонда, а не на одредбу у правном акту, при чему се без законског основа одобравају
или ускраћују средства даваоцима здравствених услуга. Највеће последице за
здравствене установе има слободно тумачење појма „наменска средства“ и то у свим
правилницима Фонда као и слободно тумачење намене „остали материјални
трошкови“. Одлука директора Фонда или филијале којом се налажу мере је, према
садашњој регулативи, коначна. Међутим, у овом контексту указујемо на одредбе
Закона о општем управном поступку. Наиме, извршење неке радње Фонд је дужан да
наложи решењем, а не записником, које ће у уводу садржати пропис о надлежности, а у
образложењу пропис на основу којег је управна ствар решена. Када је надлежни орган
законом или другим прописом овлашћен да реши управну ствар по слободној оцени,
дужан је да у образложењу наведе тај пропис и да изложи разлоге којима се при
доношењу решења руководио. Решење мора да има и упутство о правном средству.
Ако за решавање по жалби на решење које је донело предузеће или друга организација,
којима је законом поверено вршење јавног овлашћења, није одређен другостепени
орган, по жалби решава државни орган надлежан за одговарајућу правну област. То би
значило да се на одлуку Фонда жалба улаже Министарству здравља, а уколико
Министарство не реши по жалби могуће је водити управни спор.
Пошто се Инструкција о спровођењу периодичног обрачуна доноси на основу
Правилника о уговарању, она садржи исте недостатке. После усклађивања пословних
књига и рачуноводствених евиденција и оцене о извршењу плана рада и преузетих
уговорних обавеза, следи такозвани обрачун припадајуће накнаде по наменама из
уговора и то тако да се пренамена може вршити само између средстава за лекове и
санитетски материјал. После потписивања обрачуна припадајуће накнаде, неминовно
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се исправљају рачуноводствене евиденције тако што ће се делимично сторнирати
фактуре, евидентирати аванси којих често нема на рачуну и сл.?! То је резултат
контрадикторности о којима је било речи код осврта на правилник о уговарању. У вом
контексту скрећемо пажњу и на одредбу из Инструкције, која је преписана из
Правилника, да се на терет средстава здравственог осигурања не могу признати они
расходи који нису непосредно везани са извршењем плана рада здравствене
установе. Који су то расходи и шта значи „непосредно“ није нигде прецизирано тако
да је признавање ових трошкова ствар импровизације.
С обзиром на мањкавости у тумачењу позиције у уговору „материјални и остали
трошкови“ као и записника о контроли којима је наложен повраћај „ненаменски
утрошених средстав“ без законског основа, потписивањем периодичног обрачуна
умањиће се уговорена накнада накнадно, после настанка трошка. Пошто су та средства
потрошена, установа ће потписивањем обрачуна прихватити да сноси последице због
недостатка средстава за финансирање редовне делатности.
Нелогичност је и то да се поједине врсте трошкова, без икаквог образложења,
признају до уговорене намене, неки у фактурисаном износу и преко уговорене намене
по обављеној контроли, а неки преко уговорене намене без вршења контроле.
Како надзор над спровођењем ЗОЗО спроводи надлежно министарство, Комора
здравствених установа се 17.10.2012. године обратила Министарству здравља, између
осталог, и са следећим захтевом:
„Сматрамо да би Министарство по праву надзора требало хитно да поништи
одлуке Фонда о умањењу припадајуће накнаде здравственим установама у свим
случајевима где су донете на основу ретроактивне примене прописа или инструкција,
на основу слободног тумачења одредбе чл. 187. Закона о здравственом осигурању
којом се прецизира да је законито и наменско коришћења финансијских средстава
обавезног здравственог осигурања .... за остваривање законом утврђених права
осигураних лица“ и где није поступљено у складу са Законом о општем управном
поступку, односно, где се мере налажу без доношења решења и без права на жалбу.“
Очекујемо одговор.
Према ЗОУП, оглашавање решења ништавим могуће је, између осталог, ако би
оно својим извршењем могло да проузрокује неко дело кажњиво по Кривичном закону
или ако његово извршење није могуће. Није беззначајна ни одредба да је Фонд при вођењу
поступка, дужан да води рачуна да не буде на штету права других лица или у супротности са
јавним интересом.

У вези са проблемима у поступцима контроле и наложеним мерама од стране
надзорника осигурања, Комора здравствених установа је затражила и од Фонда –
сектор контроле и од Министарства здравља – сектор зс здравствено осигурање
званично тумачење важећих прописа и то:
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1. Којим прописом је децидно регулисано обезбеђење средстава и плаћање
трошкова специјализација по одобрењу Министарства здравља? (Закон о
здравственој заштити прецизира само да је то обавеза послодавца).
2. Којим прописом је прецизирано шта су „материјални и остали трошкови“, како
се наводи у Правилнику о условима, критеријумима и мерилима за
закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга и за утврђивање
накнаде за њихов рад за 2011 годину (Службени гласник РС 4/11... 5/12) и
уговорима са здравственим установама?
3. Да ли су контролори осигурања овлашћени да тумаче одредбу из наведеног
Правилника и уговора са здравственим установама „на терет средстава
здравственог осигурања могу се признати само они расходи на име
материјалних и осталих трошкова који су непосредно везани за остварење
Плана рада здравствене установе, односно пружање услуга из плана рада“?
4. Да ли су одрживи записници о извршеној контроли којим се налажу мере на
основу ретроактивне примене прописа и Инструкција?
На сва ова питања Министарство је одговорило да је финансирање специјализација
обавеза послодавца, а Фонд да се надзорници осигурања приликом контроле
придржавају свих важећих прописа и да лекари на специјализацији не учествују у
пружању здравствених услуга па трошкови њихових специјализација не би требало да
падају на терет осигурања.
У вези са начином уговарања и финансирања здравствене заштите, проблем је
што се уговори потписују касно па се касни са израдом финансијских планова у
установама и спровођењем поступака јавних набавки због чега су чести застоји у раду.
Посебан проблеме је што се здравственим установама понуди на потпис уговор по
принципу „узми или остави“ без икакве могућности да друга уговорна страна утиче на
одредбе којима преузима и обавезу и одговорност. Такође, проблем је и немогућност
да се приликом образложених захтева здравствених установа изврши корекција
намена, у оквиру укупно уговорених средстава, тако да намене буду усклађене са
планом рада, планом набавке и финансијским планом здравствене установе. Последице
овога су да често није могуће организовати спровођење здравствене заштите, односно,
извршење плана рада тако да се набавке неопходних инпута уклопе у наменски
опредељена средства по уговору. Проблем је још већи када се пренамена ограничи
само на лекове и санитетски материјал, а не и на крв, уградни материјал и сл. Као да се
занемарује то да није могуће организовати несметан рад ако недостаје само једна врста
медицинског материјала или лека. Због свега наведеног, руководство здравствене
установе је свакодневно у дилеми да ли ће да прекрши Законе о здравственом
осигурању и здравственој заштити по којим осигураник мора да добије све што му
припада као право из осигурања или ће, спроводећи те законе, ризиковати да буде
кривично одговоран због ненаменског трошења средстава у смислу како то прописује
Фонд својим подзаконским актима и уговором.
Да би исти обим уговорених средстава био рационалније искоришћен и боље
задовољио потребе пацијената, уз елиминисање одговорности руководства установе за
нешто на шта не може да утиче, сматрамо да цео систем финансирања треба поставити
на другачији начин, односно, ускладити га са Законом о буџетском систему. То би
значило да се, поред израде плана рада, иницијална израда финансијских планова
обавља у установама и то по добијању упутства Фонда са смерницама за планирање и
уговорним оквиром средстава као што се то ради за директне и индиректне буџетске
кориснике. Овај логичан редослед произилази и из обавезе по Закону о јавним
набавкама према којем установа мора да сачини план набавке тако да може да изврши
план рада (узимајући у обзир и залихе) и за које мора да има обезбеђена средства на
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конкретним позицијама у финансијском плану водећи рачуна и о изворима
финансирања. У том смислу, Комора здравствених установа се обратила Министарству
финансија и привреде са захтевом за званично тумачење Закона о буџетском систему и
то:
• Да ли се одредбе члана 31. односе на поступак израде финансијских
планова у здравственим установама као корисницима средстава
обавезног здравственог осигурања и да ли је Републички фонд за
здравствено осигурање у обавези да здравственим установама изда
упутство за израду финансијских планова, а затим на њих даје
сагласност?
• Да ли се одредбе члана 61. односе и на здравствене установе или само на
Републички фонд за здравствено осигурање?
• Да ли је за контролу наменског трошења средстава у здравственим
установама надлежна Буџетска инспекција, сходно члану 84. или ту
контролу може обављати Фонд на основу свог подзаконског акта?
• У случају када су одредбе прописа о здравственом осигурању супротне
одредбама Закона о буџетском систему, да ли се, сходно члану 105., у
здравственим установама примењују одредбе Закона о буџетском
систему?
У одговору Министарства бр. 011-00-289/2012-03, од 29.10.2012 године, наводи
се између осталог:
„Према члану 31.став један Закона о буџетском систему поступак припреме и
доношења буџета и финансијских планова организација за обавезно социјално
осигурање извршава се према буџетском календару. Законом о буџетском систему није
детаљније прописано поступање Републичког фонда за здравствено осигурање када је
у питању достављање упутства за израду финансијских планова здравственим и
апотекарским установама, али с обзиром да су здравствене установе и апотекарске
установе корисници средстава Републичког фонда за здравствено осигурање, као и
имајући у виду принципе интегритета буџетског система и одредбе члана 2. тачка 3)
Закона, потребно је да се, од стране Фонда, након добијања упутства за припрему
финансијских планова од Републике, припреми и упутство за израду финансијских
планова за здравствене и апотекарске установе.
Примена члана 61. Закона о буџетском систему који регулише вршење промене
у апропријацијама у току године у организацијама за обавезно социјално осигурање,
утврђена је ставом 10. овог члана где је регулисано: организација за обавезно
социјално осигурање, на основу одлуке директора организације за обавезно социјално
осигурање, може вршити преусмеравање апропријација одобрених на име одређеног
расхода и издатака у износу 5% вредности апропријације за расход и издатак, чији се
износ умањује, а изузетно и преко 5% за трошкове здравствене заштите.
У складу са цитираним ставом, здравствене установе и апотекарске установе
које су корисници средстава Републичког фонда за здравствено осигурање, могу
мењати апропријације како је то наведено горе цитираним ставом члана 61. Закона о
буџетском систему, али уз сагласност републичког фонда за здравствено осигурање јер
финансијским планом овог фонда треба да се ускладе и обједине финансијски планови
свих здравствених установа, па не може здравствена установа у промени апропријације
поступати самостално, већ уз сагласност Републичког фонда чија средства користи.
Према члану 84. став 1. тачка 2) Закона о буџетском систему, послове буџетске
инспекције које обавља Министарство финансија и привреде врше се и над
организацијама за обавезно социјално осигурање, па самим тим инспекцију над
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трошењем средстава здравствених установа обавља и буџетска инспекција с обзиром
да су оне корисници средстава Републичког фонда који с њима има заснован уговорни
однос. Међутим, контролу наменског трошења средстава која су примљена од
републичког фонда у здравственим установама обавља и за то овлашћено лице
републичког фонда за здравствено осигурање.“
На основу свега изнетог, сматрамо целисходним да се приликом уговарања за
наредну годину инсистира на поштовању свих важећих прописа и уважавању
оправданих примедаба здравствених установа које су у циљу пружања квалитетније
здравствене услуге, рационалнијег располагања јавним средствима и партнерског
односа свих учесника у систему здравствене заштите. При томе, неопходно је да се
анализом пословања здравствених установа по врстама и нивоима, правилно утврде
потребна средства за извршење планираног обима рада, да се финансијско планирање
обавља у складу са буџетским календаром тако да Фонд у прописаном року достави
установама оквирна средства и смернице за израду финансијских планова на које ће
накнадно давати сагласност, да установе оквирна средства поделе по наменама тако да
могу да изврше план рада, да се по потреби одобри промена намене када је у интересу
спровођења здравствене заштите, да се поступак контроле спровођења уговорних
обавеза уреди на законит начин и да сва недефинисана питања као што су
финансирање специјализација, капитално одржавање опреме и накнаде органима
управљања реше Фонд и Министарство, а установе о томе имају јасне инструкције при
потписивању уговора, а не, као до сада, ретроактивно када више ништа не може да се
промени.
Неопходно је и да се стави ван снаге Правилник о организовању допунског рада
који је неприменљив за све који имају скраћено радно време уз стимулисање
запослених да организују рад за тржишне пацијенте у свим сегментима где постоје
слободни капацитети. Треба регулисати и радни однос код два послодавца (у
установама и на факултету) па након тога утврђивати потребне кадрове.
Глобална оцена садашњег система финансирања своди се на следеће:
нерационалан и дестимулативан који не оставља простора менаџменту за било какву
позитивну иницијативу, енормно и беспотребно администрирање, импровизације без
медицинске и економске оправданости што само води удаљавању од реформе
здравства.
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Наталија ПИЛИПОВИЋ ЛАЗАРЕВИЋ, дипл.оец., Комора здравствених установа
Србије
ДУГОВИ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА

Према подацима из биланса стања за 2009, 2010 и 2011 годину, збирно, за све
здравствене установе, значајно расту краткорочна потраживања (72%) и обавезе из
пословања (61%) док залихе бележе умерени пад (3%). Ни у једној установи није
примећено да су залихе преко 10% укупне годишње потрошње али тај податак ништа
не значи јер се не зна структура залиха. Идеално би било да свега има равномерно, али
је мо гућ е да неког материјала има за више година а да неког нема уопште о чему би
требало да воде рачуна саме здравствене установе.
Када ставимо у однос обртну имовину (залихе, дугорочну финансијску
имовину, новчана средства, краткорочна потраживања и краткорочне пласмане) према
укупним обавезама (дугорочне, краткорочне, по основу расхода за запослене, по
основу осталих расхода и из пословања) салдо је позитиван за све три године што је
један од показатеља о одрживости система. Када се из обртне имовине искључе залихе,
да би смо сагледали да ли су расположива средства довољна за измирење укупних
обавеза, констатујемо да су недостајућа средства 4,6% у 2009, 7,6% у 2010 и 5,7% у
2011 години. (Табела 1) Ако се још из укупних обавеза искључе дугорочне обавезе (од
домаћих и страних кредитора, а које се не тичу односа са Фондом) долазимо до
податка да су у 2009 години обавезе у потпуности покривене дугорочном
финансијском имовином, новчаним средствима, краткорочним потраживањима и
краткорочним пласманима, док је у 2010 години здравству недостајало 1,025
милијарди динара, а у 2011 години 1,57 милијарди динара. При анализи разлога
задужености по појединачним установама требало би изуети дугорочне обавезе и
посебно сагледати по ком основу су настале и из којих извора средтава треба да се
подмире.(Табела 1а). При анализи биланса стања треба имати у виду да подаци нису
употпуности реалан одраз стања у здравству због књижења коначног обрачуна
припадајуће накнаде који најчешће не представља усаглашавање стварног стања
обавеза и потраживања између здравствених установа и Фонда. Коначни обрачун
искривљује стварно стање потраживања (дуг Фонда) и примљених аванса (од Фонда).
Да се континуирано вршила анализа пословања здравствених установа по годишњем
рачуну, која би била и основ за уговарање, вероватно се не би акумулирали проблеми
код појединих здравствених установа тако да предрачуном опредељена средства већим
делом (у неким случајевима и потпуно) буду ангажована за измирење пренетих
обавеза. (Табела 1б)
У даљој анализи само спорнe претходнe две године, на примеру установа
секундарног и терцијарног нивоа, илуструјемо проблем који генерише коначан
обрачун припадајуће накнаде. (Табеле 2 и 3) Наиме, у 2010 год. установама није
признато 2.398.208.669 дин. за утрошени и фактурисани медицински материјал и
лекове, за које установе имају обавезе према добављачима, иако није оспорена
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медицинска оправданост тог утрошка (за лекове 877.810.266 дин., за санитетски
материјал 1.315.272.559 дин., за крв и продукте од крви 70.131.307 дин., за имплантате
у ортопедији 6.454.885 дин., за пејс мејкере 7.245.280 дин., за стентове 5.432.168 дин. и
за остали уградни материјал 115.862.184 дин.). У 2011 години ситуација је још
драстичнија јер је већа вредност непризнатих фактура – 4.786.416.121 дин., а и проблем
се проширује на друге намене – енергенте, исхрану болесника, остале материјалне
трошкове, судску медицину, уградни материјал у ортопедији и графтове. Поводом
основаних примедаба на овакав начин обрачуна, који има за последицу акумулирање
дугова у појединим здравственим установама, Фонд износи аргументацију да се не
може признати све што је фактурисано јер нема довољно средстава у финансијском
плану. Ова аргументација се може оспорити са више аспеката и то:
•

У 2010 години је, н.пр., секундарном и терцијарном нивоу ЗЗ признато за
лекове, санитетски материјал, крв, имплантате у ортопедији, пејсмејкере,
стентове и остали уградни материјал 712.385.209 динара мање од
уговореног износа за те намене што са пренетим авансима из 2009 год.
од 1.079.223.117 динара
износи
1.791.608.326 неутрошених а
расположивих динара. У 2011 години је за исти ниво ЗЗ, мање признато
од уговореног 525.756.197 дин., па су неутрошена расположива средства
Фонда за ове намене износила 1.776.716.805 динара.

•

Истовремено се за поједине намене признају трошкови у укупно
фактурисаном износу – лекови на рецепт, услуге ван уговора,
цитостацтици, лекови за хемофилију, материјал за дијализу и сл.

•

У 2011 години је установама секундарног и
терцијарног нивоа
193.346.096 динара мање признато од фактурисаних лекова, иако
фактура није оспорена и није премашила укупно уговорени износ за ту
намену, а 234.035.890 динара је признато мање од уговореног износа.
Истовремено, уместо да плати утрошак, Фонд евидентира претплату и у
наредну годину преноси аванс за лекове у износу 153.655.311 динара
којег нема на текућем рачуну установа. Тако су установе књиговодствено
153.655.311 динара обавеза претвориле у аванс!?

•

Увидом у извршење финансијског плана Фонда може се констатовати да
нису употпуности наплаћени поједини приходи (чл.22. ЗОЗЗ и дувански
динар) што свакако не треба да буде проблем здравствене установе.

Из наведеног се може закључити да здравство у глобалу не би имало проблем са
сервисирањем својих обавеза да је наплатило своја потраживања и да је Фонд у
претходне две године, бољом наплатом својих потраживања, обезбедио здравственим
установама недостајућа средства која су минорна за ниво државе.
Међутим, када исте ове податке посматрамо аналитички, по врстама
здравствених установа, све здравствене установе се могу распоредити у три групе
(Табеле 4., 4а. и 4б.):
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•

Установе које имају већа обртна средства од обавеза - вишак средстава
на рачуну или само проблем наплате потраживања и то су: апотеке,
институти (осим института за мајку и дете Београд и Нови Сад и
Института за реуматологију), институти/заводи за јавно здравље и Завод
за судску медицину (Табела 4ц)

•

Установе које поред наплате потраживања имају и проблем финансирања
минималних залиха – заводи, СБ за психијатријске болести, клинике и
Завод за антирабичну заштиту и

•

Установе које не могу да измире обавезе ни када би наплатиле сва
потраживања и када уопште не би имале залихе - домови здравља (не
сви), све опште болнице, СБ са краткотрајном хоспитализацијом, СБ за
плућне болести, РХ центри, здравствени центри, КЦ (само Нови Сад),
КБЦ (само Земун и Бежанијска Коса), институти/заводи за трансфузију
крви, Завод за психофизичке поремећаје и говорну патологију и
Институт за медицину рада Србије.

Мањи број домова здравља ове године има више средстава од обавеза, док су
поједини у том степену презадужени да се врло брзо могу очекивати велики проблеми
са сервисирањем обавеза и одржавањем редовног рада. Сразмерно својим приходима,
најзадуженији су домови здравља: Мали Иђош, Нови Бечеј, Ада, Кањижа, Алибунар,
Опово, Апатин, Кула, Оџаци, Бач, Тител, Инђија, Ириг, Рековац, Јагодина, Ћуприја,
Ниш, Житорађа, Грачаница и Гроцка. (Табеле 5а. и 5б.) Нпр. ДЗ Опово има веће
пренете обавезе од уговорене накнаде за 2012 годину, без партиципације.
Анализирајући три протекле године, стање се константно и драстично погоршава у
домовима здравља Ниш, Грачаница, Јагодина, Инђија и Ћуприја. Од београдских
домова здравља само Гроцка има проблем ликвидности. Према расположивој
документацији и информацијама којим располаже КЗУС, разлози су многоструки:
ригидна примена упросечених критеријума за уговарање који не уважавају
специфичности сваке установе, вишак запослених по кадровским плановима за које се
не тражи решење, не признавање целокупних насталих трошкова лекова, санитетског
материјала, цитостатика и енергената, недефинисани и неконтролисани остали
материјални трошкови, непризнавање трошкова специјализација и накнада члановима
органа управљања, нерегулисан начин фактурисања лабораторијских услуга, умањење
накнаде за плате због писаних рецепата према предлогу специјалисте вишег нивоа ЗЗ и
сл. У појединим установама евидентно је и нерационално располагање средствима.
(Табела 5ц)
Што се тиче општих болница, све имају проблем са презадуженошћу осим
Младеновца и Смедерева (издвојена у 2011 год. из ЗЦ код којег су остали дугови). Код
свих дугови константно расту. (Табела 6). Чини се да није добро урађено издвајање из
ЗЦ. Најтежа је ситуација у Зрењанину где обавезе 01.01.2012 године износе половину
вредности уговора за ту годину, односно, када се изузму средства за плате, та болница
нема средстава за нове набавке. Хитно је, такође, потребно утврдити разлоге и
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решавати проблем презадужености и у општим болницама Врбас, Сомбор, Суботица,
Кикинда, Јагодина и Панчево.
Од здравствених центара, најзадуженији су Ваљево, Ужице, Бор (дугорочни
кредит), Смедерево, Врање и Књажевац. Док у последње три године Ваљево и Ужице
предњаче у висини задужености, Врање је прво по брзини задуживања. (Табела 7)
Уз напомену да клинички центри имају обавезе према домаћим и страним
кредиторима, са аспекта редовног пословања најалармантнија је ситуација у КЦ
Војводине, а донекле и у Крагујевцу. Према упоредној анализи пословања сва четири
клиничка центра (без Приштине), констатоване су многе нелогичности када се пореде
извршење плана рада и призната накнада. (Комора је урадила упоредну анализу
пословања клиничких центара за 2011 годину из извештаја о извршењу плана рада).
Међутим, због сложене организације клиничких центара и начина финансирања
здравствене заштите (финансирање капацитета), не може се поуздано утврдити који су
организациони делови привилеговани а који оштећени. (Табела8)
Од пет клиничко болничких центара, најтежа је ситуација у КБЦ Земун и
Бежанијска Коса. Земуну константно недостају средства с тим што је тај недостатак
прошле године преполовљен – од 555,9 мил.дин. у 2010 год. пао је на 221,6 мил.дин. у
2011 год. док код Бежанијске Косе недостаје све више средстава – од 59,1 мил.дин. у
2010 до 149,7 мил.дин. у 2011 години. (Табела 9 и 9а) Критеријуми за уговарање, који
се утврђују на основу просека групе, константно су били на штету КБЦ Земун у делу
санитетског материјала и то превасходно због непрепознатих трошкова за инвазивну
кардиологију.
Клиника за стоматологију Ниш је задужена 40% вредности уговора за 2012
годину без партиципације. (Табела 10) Као основни проблем наводи се то да за
поједини санитетски материјал и лекове, који се користе за пружање услуга примарног
нивоа, немају шифре и не могу да их фактуришу. Тренутно, у овој установи се касни
са исплатом плата за један месец.
ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА:
С обзиром на чињеницу да се проблем преузимања дугова здравствених
установа од стране државе јавља периодично, на 5-6 година, а како би се финансирање
здравства увело у ред неопходно је:
1. Да се финансирање здравствене заштите уреди у складу са Законом о буџетском
систему тако да Фонд да основне смернице за израду финансијског плана и
оквирна средства, а да их установе распоређују по наменама у складу са планом
рада и планом набавке. Сагласност на финансијски план би давао Фонд чиме
задржава право да контролише коришћење средстава. Контрола извршења
уговорне обавезе здравствених установа би се вршила на основу фактура и то
контролом броја и врсте услуга као и количине и цене утрошеног материјала и
лекова, а по потреби и контролом усклађености медицинске и финансијске
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документације. У случају утврђених неправилности, оспорила би се делимично
фактура. На тај начин неће долазити до неусклађености обавеза и потраживања
између Фонда и установа као и до апсурдних ситуација да се не признаје
утрошак настао спровођењем Закона о здравственој заштити.
2. Боље резултате пословања би дала децентрализација управљања здравственим
установама уз пооштравање одговорности органа управљања (управни и
надзорни одбор) изменама Закона о здравственој заштити који не дефинише
употпуности ни надлежности тих органа, а о одговорности нема ни речи. Није
прописана чак ни обавеза подношења извештаја оснивачу. Последњим
изменама Закона о буџетском систему уведена је само обавеза за директоре да
потпишу изјаву о одговорности.
3. Да се инсистира на уређењу система интерне ревизије и контроле.
4. Да се квалитетно реши проблем вишка запослених тако што ће се уважити
специфичности ЗУ, н.пр. Смедеревска Паланка која има мало кревета а мора да
обезбеди рад у три смене. Исто тако преко ноћи се смање права на
стоматолошку заштиту и одмах се смањују кадрови, а шта са затеченим стањем?
Тачно је да је 2006 био програм рационализације и да се тада могао решити
проблем вишка запослених али је и тачно да су изостали очекивани ефекти.
5. Да се планови набавке раде у облику како то захтева Закон о јавним набавкама,
са позицијама у финансијском плану и изворима финансирања, а саставни део
годишњег обрачуна буде извештај о евентуално спроведеним јавним набавкама
у установама претходној години. (И поред увођења централизованих набавки,
може се очекивати да ће неке поступке морати да спроводе саме установе)
6. Да се захтева уређење материјалног књиговодства, од улаза у централни
магацин до помоћних магацина и развођења утрошака кроз фактуре по
пацијенту, тако да могу да се контролишу трошкови. За државу би било
рационалније да је набавила софтвер који би дистрибуирала свим установама
него што се разним контролама и анализама „сакупља расуто перје“.
7. Да се контролише Образац 5 због због различитих извора финансирања и
праћења трошкова сразмерно приходима по изворима..
8. За услуге сервисирања опреме хитно треба расписати централни тендер због
драстичних разлика у цени радног сата и непостојања норматива рада, а од
болница захтевати вођење сервисних књижица са обавезом враћања замењених
резервних делова.
9. Уз годишње извештаје тражити годишњи извештај интерне ревизије због
идентификовања места ризика као и одлуку о отпису да би се видело да ли има
материјала и лекова којима је истекао рок.
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10. Уместо што ускраћује накнаду за утрошени материјал или лек који је пацијенту
био неопходан и где су установе у праву, Фонд би много више уштедео да их
мотивише на самоконтролу и ускрати средства тамо где нису у праву. И у
оваквом систему финансирања здравствене заштите могло би да се уштеди само
да је установа за то стимулисана.
11. Контроле званичних рачуноводствених извештаја су сврсисходније, правно
утемељене и захтевају мање администрирања него што се сада ради приликом
израде критеријума за уговарање или спровођења обрачуна припадајуће
накнаде.
12. И на крају, хитно треба уподобити рад контроле Фонда са Законом о општем
управном поступку јер би једном тужбом Управном суду били оборени сви
записници и одлуке којима се налажу мере без права на жалбу па је тек онда цео
рад толиких контрола и толико људи узалудан.
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УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ДУГОРОЧНИХ ОБАВЕЗА ЗА 2009, 2010, и 2011
Табела 1а

ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ЗУ
Р.
Б.

ШИФРА
УСТАНО
ВЕ

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

2
00201006
00202004
00202012
00203003
00203007
00203008
00204003
00204004
00204005
00204011
00204015
00205001
00205005
00205006
00205009
00206002
00206007

18
19

00206016
00206020

20
21
22

00206021
00206026
00207001

ДУГОРОЧНЕ ДУГОРОЧНЕ ДУГОРОЧНЕ
ОБАВЕЗЕ
ОБАВЕЗЕ
ОБАВЕЗЕ

НАЗИВ УСТАНОВЕ

Округ

3

4
01
02
02
03
03
03
04
04
04
04
04
05
05
05
05
06
06

2009
5
5,751
1,194
0
854
433
2,547
1,365
0
2,771
4,266
0
1,713
237
835
0
1,720
0

2010
6
3,096
719
0
524
146
1,251
1,136
4,039
2,283
5,469
0
0
68
650
225
1,428
1,547

06
06

1,495
12,758

748
14,148

0
13,400

06
06
07

187
1,611
1,442

662
1,149
169

535
641
1,944

07
07
07
07
07
08
08
08
08
08
08
09
09
09
09
09
10
10
11
12
12
12
12
12
13

362
2,052
128,578
573
2,266
5,513
663
45,342
498
3,508

207
0
142,725
351
355
5,513
558
8,629
423
3,212

741
11,820
841

424
12,273
754

240
1,587
561
1,779
120
487
9,860
0
0

212
1,199
561
1,100
52
275
7,253
0
488

51
0
101,307
137
2,354
5,513
500
36,363
383
3,051
504
109
1,730
668
3,961
1,821
198
815
561
681
676
21
4,814
849
251

ДЗ Суботица
ДЗ Сечањ
ОБ Зрењанин
ДЗ Нови Кнежевац
СБ за психијатријске болести Нови Кнежевац
СБ за рехабилитацију Бања Кањижа
ДЗ Ковачица
ДЗ Ковин
ДЗ Опово
СБ за психијатријске болести Ковин
ДЗ Вршац
ДЗ Апатин
ЗЈЗ Сомбор
Апотека Сомбор
СБ за рехабилитацију "Јунаковић" Апатин
ДЗ Бачка Паланка
ДЗ Србобран
Институт за плућне болести Војводине, С.
Каменица
КЦ Војводине, Нови Сад
Завод за здравствену заштиту радника Нови
Сад
ДЗ Врбас
ДЗ Инђија
СБ за неуролошка и посттрауматска стања
Стари Сланкамен
ЗЈЗ Сремска Митровица
СБ за рехабилитацију Врдник
Апотека Сремска Митровица
ДЗ Сремска Митровица
ДЗ Богатић
ЗЦ Лозница
СБ за рехабилитацију Бања Ковиљача
Апотека Шабац
ОБ Шабац

23 00207007
24 00207008
25 00207009
26 00207010
27 00207012
28 00208001
29 00208003
30 00208005
31 00208008
32 00208009
33 00208016 ОБ Лозница
34 00209001 ДЗ Уб
35 00209002 ЗЦ Ваљево
36 00209005 ЗЈЗ Ваљево
37 00209007 ДЗ Ваљево
38 00209008 ДЗ Осечина
39 00210002 ОБ "Стефан Високи" Смедеревска Паланка
40 00210006 ДЗ Смедеревска Паланка
41 00211007 ДЗ Жабари
42 00212001 ДЗ Крагујевац
43 00212002 ДЗ Баточина
44 00212008 Завод за стоматологију Крагујевац
45 00212010 КЦ Крагујевац
46 00212013 Апотека Аранђеловац
47 00213002 ДЗ Свилајнац
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у 000 дин.

2011
7

216
719
2,065
329
0
0
880
4,548
1,732
5,488
7,361
0
0
227
0
1,094
1,100

у 000 дин.
Р.
Б.

ШИФРА
УСТАНО
ВЕ

1
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49
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54
55
56
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2
00213005
00213006
00213008
00213011
00213012
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00214002
00214003
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00216002
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62
63
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00216003
00216005
00217003
00217004
00218002
00218004

67

00218006

68
69

00219003
00220005

НАЗИВ УСТАНОВЕ

ДУГОРОЧНЕ ДУГОРОЧНЕ ДУГОРОЧНЕ
Округ
ОБАВЕЗЕ
ОБАВЕЗЕ
ОБАВЕЗЕ
4
13
13
13
13
13
14
14
14
14
15
15
15
16

2009
5
11,151
151
0
0
2,171
233,818
18,389
2,651
3,619
5,205
6,240
1,213
458

2010
6
7,034
0
1,993
693
1,679
284,531
13,361
4,804
2,436
6,780
2,141
861
0

2011
7
5,555
0
1,652
545
2,113
284,531
15,505
3,857
0
3,582
6,792
658
0

16
16
17
17
18
18

17,928
20
798
0
0
0

12,808
0
921
3,232
0
0

10,289
0
317
2,232
480
1,168

18

0

0

1,567

19
20

0
869

0
526

60,000
133

70 00220010
71 00220021
72 00221001
73 00221003
74 00221006
75 00221007 ДЗ Прокупље
76 00223001 ДЗ Бојник
77 00223003 ЗЈЗ Лесковац
78 00223005 ДЗ Лебане
79 00223007 ДЗ Власотинци
80 00224004 СБ за рехабилитацију Бујановац
81 00224006 ЗЈЗ Врање
82 00230004 ДЗ Гроцка, Београд
83 00230011 ДЗ Палилула, Београд
84 00230013 ДЗ Савски Венац, Београд
СБ за цереброваскуларне болести "Свети
85 00230020 Сава" Београд
Завод за здравствену заштиту радника МУП-а
86 00230028 Београд
СБ за психијатријске болести "ДР Лаза
87 00230035 Лазаревић" Београд

20
20
21
21
21
21
23
23
23
23
24
24
30
30
30

1,850
1,056
501
37
499

1,493
440
1,369
2,241
323

1,251
19
659
2,000
67,060
264
180
0
1,527

771
19
0
1,247
71,632
2,730
39
0
880

913
0
2,167
1,471
184
1,695
0
0
2,755
1,001
0
1,827
0
2,812
197

30

1,529

0

0

30

0

0

1,071

30

3,433

1,380

2,424

00230048 КБЦ "Др Драгиша Мишовић - Дедиње" Београд
00230049 КБЦ Земун Београд
00230051 КЦ Србије Београд
Завод за здравствену заштиту радника
00312001 Крагујевац

30
30
30

0
323,640
566,121

0
356,073
622,854

9,393
0
28,828

12

46,371

46,427

76,616

1,581,248

1,679,739

743,927

88
89
90
91

Свега:

3

ЗЈЗ Ћуприја
ЗЦ Параћин
ДЗ Јагодина
ДЗ Ћуприја
ОБ Ћуприја
ЗЦ Бор
ЗЦ Неготин
ЗЦ Кладово
ДЗ Мајдампек
ЗЦ Књажевац
СБ за рехабилитацију "Гамзиград" Зајечар
ЗЈЗ Зајечар
СБ за рехабилитацију "Златар" Нова Варош
СБ за болести штитасте жлезде и болести
метаболизма "Златибор" Чајетина
Апотека Ужице
СБ за рехабилитацију Ивањица
ЗЈЗ Чачак
ЗЦ Нови Пазар
ЗЈЗ Краљево
СБ за лечење и рехабилитацију "Меркур"
Врњак Бања
СБ за рехабилитацију "Рибарска Бања",
Крушевац
ДЗ Ниш
СБ за неспецифичне плућне болести "Соко
Бања", Соко Бања
ЗЈЗ Ниш
ДЗ Куршумлија
ЗЦ Прокупље
ДЗ Житорађа

119

120

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

1

Р.
Б.

3
ДЗ Бачка Топола
ДЗ Мали Иђош
ДЗ Суботица
ДЗ Житиште
ДЗ Нови Бечеј
ДЗ Сечањ
ДЗ Нова Црња
ДЗ Зрењанин
ДЗ Ада
ДЗ Кањижа
ДЗ Нови Кнежевац
ДЗ Чока
ДЗ Кикинда
ДЗ Сента
ДЗ Алибунар
ДЗ Бела Црква
ДЗ Ковачица
ДЗ Ковин
ДЗ Опово
ДЗ Пландиште
ДЗ Вршац
ДЗ Панчево
ДЗ Апатин
ДЗ Кула
ДЗ Оџаци
ДЗ Сомбор
ДЗ Бач
ДЗ Бачка Паланка
ДЗ Бачки Петровац
ДЗ Беочин
ДЗ Бечеј
ДЗ Жабаљ
ДЗ Србобран
ДЗ Темерин
ДЗ Тител
ДЗ Нови Сад
ДЗ Врбас
ДЗ Инђија
ДЗ Пећинци
ДЗ Рума
ДЗ Стара Пазова
ДЗ Шид
ДЗ Ириг
ДЗ Сремска Митровица
ДЗ Богатић
ДЗ Љубовија
ДЗ Шабац
ДЗ Владимирци
ДЗ Коцељева

НАЗИВ УСТАНОВЕ

4
397,630,957
107,898,633
639,288,310
169,882,123
208,296,788
147,304,014
103,875,767
618,128,002
180,087,809
255,587,543
147,397,797
103,062,195
250,897,013
140,218,689
200,857,738
179,956,288
227,566,265
307,939,078
100,458,074
112,343,884
234,367,548
611,546,568
298,058,253
424,723,299
365,717,601
426,155,755
142,593,720
604,400,435
123,486,787
150,197,534
357,133,845
213,990,324
151,551,902
229,266,321
114,888,235
1,450,458,689
247,300,929
468,924,861
178,307,894
541,018,735
567,467,977
344,536,924
94,031,202
421,259,594
182,484,311
111,294,129
550,734,789
91,903,189
79,841,852

5
94,731,453
27,243,255
755,720
42,090,227
47,572,802
35,221,567
22,890,973
493,402
43,781,944
52,554,921
26,246,188
26,339,653
0
226,056
39,962,155
44,213,572
58,268,414
70,689,132
18,145,069
20,455,874
0
1,288,530
71,209,735
106,742,133
86,596,084
523,893
35,806,484
149,703,202
33,206,295
40,623,666
84,018,487
47,070,822
37,218,198
69,482,295
24,302,222
682,658
293,474
110,525,702
36,842,728
133,747,558
126,758,762
79,524,241
20,452,470
113,371
293,474
0
860,987
1
101,149

6
1,479,685
972,793
4,090,270
0
550,490
1,013,334
509,174
23,391
971,809
0
4,039,175
320,894
2,807,670
511,557
2,037,719
587,628
868,805
6,133,804
1,834,506
1,176,874
4,353,072
8,930,507
3,845,935
411,868
6,291,325
6,000,220
635,888
3,231,651
203,312
363,520
1,216,062
610,370
1,287,045
488,882
597,782
4,306,151
1,012,590
257,011
524
371,711
0
2,394
249
1,740,160
2,169
1,445,123
2,869,830
274,509
297,676

7
340,016,000
89,082,000
553,087,000
141,007,000
172,572,000
121,310,000
85,914,000
539,267,000
148,322,000
216,792,000
126,174,000
83,558,000
205,159,000
127,333,000
167,273,000
151,827,000
181,411,000
249,563,000
83,294,000
96,985,000
204,477,000
532,148,000
244,890,000
345,867,000
303,048,000
373,382,000
114,546,000
498,751,000
97,691,000
118,569,000
292,655,000
170,952,000
120,472,000
175,592,000
96,218,000
1,263,929,000
218,406,000
384,636,000
149,279,000
444,763,000
470,534,000
280,853,000
76,757,000
373,749,000
165,412,000
105,123,000
483,753,000
84,365,000
73,226,000

8 (7/4)

86
83
87
83
83
82
83
87
82
85
86
81
82
91
83
84
80
81
83
86
87
87
82
81
83
88
80
83
79
79
82
80
79
77
84
87
88
82
84
82
83
82
82
89
91
94
88
92
92

Индекс
Предрачун 2012 предрачун
(умањено за
2012/
партиципацију) признато
2011
9 (5-6+7)
433,267,768
115,352,463
549,752,450
183,097,227
219,594,312
155,518,232
108,295,800
539,737,011
191,132,135
269,346,920
148,381,013
109,576,759
202,351,330
127,047,499
205,197,436
195,452,944
238,810,609
314,118,328
99,604,562
116,264,000
200,123,928
524,506,023
312,253,800
452,197,266
383,352,760
367,905,673
149,716,596
645,222,551
130,693,982
158,829,146
375,457,425
217,412,453
156,403,153
244,585,413
119,922,440
1,260,305,506
217,686,884
494,904,691
186,121,205
578,138,847
597,292,762
360,374,848
97,209,220
372,122,211
165,703,305
103,677,877
481,744,156
84,090,491
73,029,473

Расположиво у
2012 год. (под
претпоставком да
се све наплати)
10
91,469,000
39,450,000
20,230,000
51,933,000
125,827,000
36,991,000
23,936,000
19,139,000
96,543,000
125,613,000
34,949,000
40,408,000
19,930,000
5,127,000
113,606,000
53,704,000
142,050,000
118,860,000
110,481,000
37,878,000
22,745,000
38,105,000
148,251,000
201,696,000
155,926,000
53,922,000
68,611,000
209,049,000
51,492,000
38,909,000
95,708,000
71,339,000
48,569,000
75,845,000
47,530,000
40,344,000
35,649,000
199,475,000
43,493,000
184,459,000
81,825,000
108,115,000
43,801,000
21,738,000
10,757,000
4,125,000
5,127,000
4,694,000
1,909,000

Обавезе
01.01.2012.г.

ОДНОС СРЕДСТАВА ДОПРИНОСА И ПРЕНЕТИХ ОБАВЕЗА *

Призната накнада
2011 г. са
Дуг по коначном
Аванс по коначном
услугама ВУ,
обрачуну за
апотекама у
обрачуну за 2011г.
2011г.
саставу ДЗ и
стоматологијом
11 (9-10)
341,798,768
75,902,463
529,522,450
131,164,227
93,767,312
118,527,232
84,359,800
520,598,011
94,589,135
143,733,920
113,432,013
69,168,759
182,421,330
121,920,499
91,591,436
141,748,944
96,760,609
195,258,328
-10,876,438
78,386,000
177,378,928
486,401,023
164,002,800
250,501,266
227,426,760
313,983,673
81,105,596
436,173,551
79,201,982
119,920,146
279,749,425
146,073,453
107,834,153
168,740,413
72,392,440
1,219,961,506
182,037,884
295,429,691
142,628,205
393,679,847
515,467,762
252,259,848
53,408,220
350,384,211
154,946,305
99,552,877
476,617,156
79,396,491
71,120,473

12 (10/7)
26.90
44.29
3.66
36.83
72.91
30.49
27.86
3.55
65.09
57.94
27.70
48.36
9.71
4.03
67.92
35.37
78.30
47.63
132.64
39.06
11.12
7.16
60.54
58.32
51.45
14.44
59.90
41.91
52.71
32.82
32.70
41.73
40.32
43.19
49.40
3.19
16.32
51.86
29.14
41.47
17.39
38.50
57.06
5.82
6.50
3.92
1.06
5.56
2.61

13 (10/9)
21.11
34.20
3.68
28.36
57.30
23.79
22.10
3.55
50.51
46.64
23.55
36.88
9.85
4.04
55.36
27.48
59.48
37.84
110.92
32.58
11.37
7.26
47.48
44.60
40.67
14.66
45.83
32.40
39.40
24.50
25.49
32.81
31.05
31.01
39.63
3.20
16.38
40.31
23.37
31.91
13.70
30.00
45.06
5.84
6.49
3.98
1.06
5.58
2.61

Разлика
% учешћа
% учешћа обавеза
расположивих
обавеза
01.01.2012.g. у
средстава у 2012.г. 01.01.2012.г.
расположивим
и обавеза на дан у предрачуну
редствима
01.01.2012.г.
2012.г.

Табела 1 б

121

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Р.
Б.

ДЗ Велико Градиште
ДЗ Жагубица
ДЗ Жабари
ДЗ Голубац
ДЗ Кучево
ДЗ Мало Црниће
ДЗ Пожаревац
ДЗ Крагујевац
ДЗ Баточина
ДЗ Кнић
ДЗ Лапово
ДЗ Рача
ДЗ Топола
ДЗ Деспотовац
ДЗ Свилајнац
ДЗ Рековац
ДЗ Јагодина
ДЗ Ћуприја
ДЗ Мајдампек
ДЗ Бољевац
ДЗ Горњи Милановац
ДЗ Рашка
ДЗ Тутин
ДЗ Врњачка Бања
ДЗ Трстеник
ДЗ Брус
ДЗ Александровац
ДЗ Ћићевац
ДЗ Варварин
ДЗ Гаџин Хан
ДЗ Дољевац
ДЗ Сврљиг
ДЗ Сокобања
ДЗ Ниш
ДЗ Мерошина
ДЗ Ражањ
ДЗ Куршумлија
ДЗ Блаце
ДЗ Житорађа
ДЗ Прокупље

ДЗ Смедеревска Паланка

3
ДЗ Лозница
ДЗ Крупањ
ДЗ Мали Зворник
ДЗ Уб
ДЗ Лајковац
ДЗ Ваљево
ДЗ Осечина
ДЗ Љиг
ДЗ Мионица
ДЗ Велика Плана

НАЗИВ УСТАНОВЕ

293,843,836
119,512,545
104,739,088
71,733,142
54,922,991
66,915,856
41,918,145
269,960,919
643,776,910
80,787,028
83,468,981
51,808,373
69,061,475
126,197,850
282,028,619
284,081,121
110,935,964
405,382,812
296,521,968
153,209,808
105,462,565
253,313,329
186,013,861
286,623,502
178,238,625
269,067,672
130,998,639
158,689,553
59,955,014
99,359,163
71,439,270
120,086,629
100,352,919
191,915,151
1,232,941,457
88,118,659
65,510,557
166,106,854
100,099,807
104,082,280
201,513,296

4
35,925,683
8,275,690
7,374,086
130,078,764
95,783,692
248,530,176
39,329,499
40,944,566
41,566,022
224,103,147
779,801
50,463
0
21,174
317,946
791,323
644
0
27
0
0
0
625,343
0
0
0
0
226,056
324,192
163,858
147,331
10,122
0
256
55,042,783
52,389,909
18,335,427
1,579,739
63,986,287
113,028
15,825
708,173
596
46,853,049
391,298
355,337
342,874
389,383
0
295,912
71
9,847,938
159,262
48,042,416
4,748,516
0
330
841,105
0
0
2,276,608

5

2,452,276
51,809
2,437,341
1,959,865
1,029,248
2,096,296
1,578,198
4,686,955
8,328,354
1,362,246
1,037,455
148,228
607,683
2,296,268
2,622,739
4,756,053
1,427,161
2,846,654
1,389,084
4,549,993
2,065,819
3,976,536
846,541
5,696,884
39,005
3,683,108
3,044,578
3,025,044
875,365
228,536
540,925
683,126
1,488,026
227,063
37,482,565
3,380,161
555,956
1,808,527
1,021,511
3,153,249
6,708,511

6
8,554,470
1,053,727
479,238
759,137
639,802
10,860,736
1,678,014
1,180,624
727,204
1,108,212

Призната накнада
2011 г. са
Дуг по коначном
Аванс по коначном
услугама ВУ,
обрачуну за
апотекама у
обрачуну за 2011г.
2011г.
саставу ДЗ и
стоматологијом

262,496,000
111,793,000
101,535,000
72,709,000
67,380,000
86,172,000
50,444,000
469,311,000
679,771,000
74,028,000
75,437,000
50,012,000
66,013,000
117,461,000
243,632,000
265,029,000
99,898,000
374,903,000
244,171,000
146,813,000
96,850,000
234,629,000
173,690,000
239,744,000
161,545,000
247,785,000
121,831,000
144,738,000
56,477,000
89,870,000
67,927,000
105,369,000
92,214,000
158,425,000
1,107,422,000
80,470,000
62,034,000
158,482,000
93,709,000
90,909,000
264,043,000

7
310,848,000
77,257,000
63,796,000
112,205,000
84,542,000
314,722,000
54,696,000
56,337,000
57,980,000
205,932,000

89
94
97
101
123
129
120
174
106
92
90
97
96
93
86
93
90
92
82
96
92
93
93
84
91
92
93
91
94
90
95
88
92
83
90
91
95
95
94
87
131

8 (7/4)
865
934
865
86
88
127
139
138
139
92

Индекс
Предрачун 2012 предрачун
(умањено за
2012/
партиципацију) признато
2011

260,043,724
111,741,192
99,723,002
70,749,135
66,350,752
84,075,704
48,865,803
464,850,101
671,766,838
72,829,612
74,546,876
49,873,893
65,405,317
115,164,988
296,052,044
312,662,855
116,806,265
373,636,085
306,768,203
142,376,034
94,800,005
231,360,637
172,844,055
280,900,165
161,897,293
244,457,229
119,129,296
142,102,339
55,601,635
89,937,376
67,386,146
114,533,812
90,885,236
206,240,353
1,074,687,951
77,089,839
61,478,374
157,514,579
92,687,489
87,755,751
259,611,097

9 (5-6+7)
303,073,331
76,253,736
63,316,762
111,467,037
84,220,144
304,652,587
53,018,630
55,156,376
57,252,823
204,823,788

Расположиво у
2012 год. (под
претпоставком да
се све наплати)

30,341,000
4,969,000
10,751,000
5,764,000
2,167,000
6,106,000
2,447,000
17,364,000
41,458,000
8,315,000
4,270,000
3,571,000
7,693,000
14,550,000
89,758,000
75,869,000
56,805,000
129,147,000
165,785,000
23,800,000
7,129,000
14,618,000
1,074,000
40,499,000
5,076,000
8,294,000
5,335,000
5,885,000
6,362,000
3,048,000
3,530,000
14,735,000
6,256,000
40,396,000
187,145,000
14,057,000
2,509,000
26,134,000
9,343,000
32,217,000
12,206,000

10
22,759,000
4,680,000
3,180,000
7,803,000
758,000
40,250,000
5,741,000
3,446,000
1,712,000
14,235,000

Обавезе
01.01.2012.г.

229,702,724
106,772,192
88,972,002
64,985,135
64,183,752
77,969,704
46,418,803
447,486,101
630,308,838
64,514,612
70,276,876
46,302,893
57,712,317
100,614,988
206,294,044
236,793,855
60,001,265
244,489,085
140,983,203
118,576,034
87,671,005
216,742,637
171,770,055
240,401,165
156,821,293
236,163,229
113,794,296
136,217,339
49,239,635
86,889,376
63,856,146
99,798,812
84,629,236
165,844,353
887,542,951
63,032,839
58,969,374
131,380,579
83,344,489
55,538,751
247,405,097

11 (9-10)
280,314,331
71,573,736
60,136,762
103,664,037
83,462,144
264,402,587
47,277,630
51,710,376
55,540,823
190,588,788
11.56
4.44
10.59
7.93
3.22
7.09
4.85
3.70
6.10
11.23
5.66
7.14
11.65
12.39
36.84
28.63
56.86
34.45
67.90
16.21
7.36
6.23
0.62
16.89
3.14
3.35
4.38
4.07
11.26
3.39
5.20
13.98
6.78
25.50
16.90
17.47
4.04
16.49
9.97
35.44
4.62

12 (10/7)
7.32
6.06
4.98
6.95
0.90
12.79
10.50
6.12
2.95
6.91
11.67
4.45
10.78
8.15
3.27
7.26
5.01
3.74
6.17
11.42
5.73
7.16
11.76
12.63
30.32
24.27
48.63
34.56
54.04
16.72
7.52
6.32
0.62
14.42
3.14
3.39
4.48
4.14
11.44
3.39
5.24
12.87
6.88
19.59
17.41
18.23
4.08
16.59
10.08
36.71
4.70

7.51
6.14
5.02
7.00
0.90
13.21
10.83
6.25
2.99
6.95

13 (10/9)

Разлика
% учешћа
% учешћа обавеза
расположивих
обавеза
01.01.2012.g. у
средстава у 2012.г. 01.01.2012.г.
расположивим
и обавеза на дан у предрачуну
редствима
01.01.2012.г.
2012.г.

122

ДЗ Сопот, Београд
ДЗ Стари град, Београд
ДЗ Чукарица, Београд
ДОМОВИ ЗДРАВЉА
Апотека Суботица
Апотека Зрењанин
Апотека Кикинда
Апотека Сента
Апотека Панчево
Апотека Вршац
Апотека Сомбор
Апотека Нови Сад
Апотека Врбас

ДЗ Савски Венац, Београд

286,584,881
134,878,505
464,203,350
695,291,593
35,978,029,240
576,662,606
570,664,182
249,754,556
103,980,336
535,186,367
233,359,820
380,522,260
1,417,126,017
193,551,862

848,610,079
416,203,341
773,075,974
427,546,240

ДЗ Нови Београд, Београд
131
132 ДЗ Обреновац, Београд
133 ДЗ Палилула, Београд
134 ДЗ Раковица, Београд

135
136
137
138
1
139
140
141
142
143
144
145
146
147

174,216

278,543,982

1,734,954
66
1,536,343
3,828,314
2,388,965,740
371,681,086
365,723,019
159,258,381
68,563,020
335,996,479
150,469,166
248,428,386
918,393,104
124,779,582

3,656,167
16,884,096
460,099
485,663

5
32,643,935
120,966
394,297
420,670
0
0
59,626
226,234
0
195,649
354,624
0
1,171,071
9,190,313
2,201,700
2,496,027
821,242
4,158,649
1,456,993
201
856,075
0
7,221,532
1,464,919
721,170
483,471
3,521,922
3,532,696
6,446,441

4
166,715,041
98,868,611
107,741,386
154,672,741
81,102,681
150,535,467
200,380,802
861,828,960
111,383,865
141,822,058
364,964,820
74,430,234
289,500,902
623,971,508
331,452,120
169,249,122
205,026,642
311,519,656
377,355,097
26,439,737
45,977,650
203,314,954
176,102,010
670,545,739
342,143,275
436,231,563
630,812,385
847,997,027
422,077,515

НАЗИВ УСТАНОВЕ

3
ДЗ Бела Паланка
ДЗ Бабушница
ДЗ Димитровград
ДЗ Пирот
ДЗ Бојник
ДЗ Лебане
ДЗ Власотинци
ДЗ Лесковац
ДЗ Медвеђа
ДЗ Владичин Хан
ДЗ Бујановац
ДЗ Босилеград
ДЗ Прешево
ДЗ Грачаница
ДЗ Доња Гуштерица
ДЗ Косово Поље
ДЗ Обилић
ДЗ Штрпце
ДЗ Приштина
ДЗ Драгаш
ДЗ Исток
ДЗ Звечан
ДЗ Барајево, Београд
ДЗ Вождовац, Београд
ДЗ Врачар, Београд
ДЗ Гроцка, Београд
ДЗ Звездара, Београд
ДЗ Земун, Београд
ДЗ Лазаревац, Београд
ДЗ Младеновац,
130 Београд

1
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

Р.
Б.

3,002,881
1,079,018
6,887,649
1,466,908
455,064,059
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8,614,105
1,448,604
1,942,404
1,312,852

802,875

3,000
829,882
1,333,813
5,680,088
201,064
238,814
1,464,684
728,856
574,220
61,770
3,471,581
968,241
744,826
67,772,391
22,276,301
5,102,701
5,451,563
4,607,745
30,121,753
0
3,913,182
517,357
3,398,554
11,344,914
2,152,577
284,287
10,430,155
5,848,335
2,770,887

6

Призната накнада
2011 г. са
Дуг по коначном
Аванс по коначном
услугама ВУ,
обрачуну за
апотекама у
обрачуну за 2011г.
2011г.
саставу ДЗ и
стоматологијом

267,177,000
125,317,000
427,994,000
592,966,000
32,801,875,000
376,723,000
374,976,000
164,548,000
68,455,000
349,949,000
151,854,000
247,914,000
920,319,000
125,964,000

738,971,000
374,126,000
677,534,000
378,995,000

248,055,000

7
143,486,000
93,533,000
104,361,000
268,332,000
74,329,000
138,372,000
179,107,000
769,037,000
99,243,000
128,924,000
317,008,000
69,390,000
255,556,000
600,805,000
339,421,000
158,900,000
207,329,000
302,663,000
354,144,000
24,392,000
50,777,000
173,229,000
165,808,000
588,796,000
310,699,000
389,734,000
564,648,000
723,749,000
385,493,000

93
93
92
85
91
65
66
66
66
65
65
65
65
65

87
90
88
89

89

86
95
97
173
92
92
89
89
89
91
87
93
88
96
102
94
101
97
94
92
110
85
94
88
91
89
90
85
91

8 (7/4)

Индекс
Предрачун 2012 предрачун
(умањено за
2012/
партиципацију) признато
2011

265,909,073
124,238,048
422,642,694
595,327,406
34,735,776,680
748,404,086
740,699,019
323,806,381
137,018,020
685,945,479
302,323,166
496,342,386
1,838,712,104
250,743,582

734,013,062
389,561,492
676,051,694
378,167,812

247,426,340

9 (5-6+7)
176,126,935
92,824,084
103,421,484
263,072,582
74,127,937
138,133,187
177,701,943
768,534,379
98,668,780
129,057,879
313,891,043
68,421,760
255,982,245
542,222,922
319,346,399
156,293,325
202,698,679
302,213,904
325,479,240
24,392,201
47,719,893
172,711,643
169,630,979
578,916,005
309,267,593
389,933,184
557,739,767
721,433,361
389,168,554

Расположиво у
2012 год. (под
претпоставком да
се све наплати)

30,607,000
23,670,000
20,990,000
2,207,000
5,526,319,000
368,598,000
379,094,000
162,799,000
68,959,000
542,898,000
187,001,000
353,460,000
1,039,608,000
96,645,000

13,470,000
14,135,000
54,456,000
2,772,000

6,616,000

10
45,698,000
2,302,000
3,565,000
28,319,000
2,242,000
18,277,000
11,200,000
33,694,000
7,038,000
3,340,000
8,738,000
5,907,000
9,928,000
122,376,000
30,833,000
8,647,000
8,873,000
7,297,000
34,872,000
0
3,913,000
2,542,000
19,155,000
19,005,000
7,493,000
150,642,000
26,429,000
18,622,000
43,775,000

Обавезе
01.01.2012.г.

235,302,073
100,568,048
401,652,694
593,120,406
29,209,457,680
379,806,086
361,605,019
161,007,381
68,059,020
143,047,479
115,322,166
142,882,386
799,104,104
154,098,582

720,543,062
375,426,492
621,595,694
375,395,812

240,810,340

11 (9-10)
130,428,935
90,522,084
99,856,484
234,753,582
71,885,937
119,856,187
166,501,943
734,840,379
91,630,780
125,717,879
305,153,043
62,514,760
246,054,245
419,846,922
288,513,399
147,646,325
193,825,679
294,916,904
290,607,240
24,392,201
43,806,893
170,169,643
150,475,979
559,911,005
301,774,593
239,291,184
531,310,767
702,811,361
345,393,554

11.46
18.89
4.90
0.37
16.85
97.84
101.10
98.94
100.74
155.14
123.15
142.57
112.96
76.72

1.82
3.78
8.04
0.73

2.67

12 (10/7)
31.85
2.46
3.42
10.55
3.02
13.21
6.25
4.38
7.09
2.59
2.76
8.51
3.88
20.37
9.08
5.44
4.28
2.41
9.85
0.00
7.71
1.47
11.55
3.23
2.41
38.65
4.68
2.57
11.36

11.51
19.05
4.97
0.37
15.91
49.25
51.18
50.28
50.33
79.15
61.85
71.21
56.54
38.54

1.84
3.63
8.06
0.73

2.67

13 (10/9)
25.95
2.48
3.45
10.76
3.02
13.23
6.30
4.38
7.13
2.59
2.78
8.63
3.88
22.57
9.66
5.53
4.38
2.41
10.71
0.00
8.20
1.47
11.29
3.28
2.42
38.63
4.74
2.58
11.25

Разлика
% учешћа
% учешћа обавеза
расположивих
обавеза
01.01.2012.g. у
средстава у 2012.г. 01.01.2012.г.
расположивим
и обавеза на дан у предрачуну
редствима
01.01.2012.г.
2012.г.

123

Завод за здравствену
заштиту радника Нови Сад

Апотека Краљево
Апотека Крушевац
Апотека Ниш
Апотека Прокупље
Апотека Пирот
Апотека Лесковац
Апотека Врање
Апотека Бујановац
Апотека Приштина
Апотека Призрен
Апотека Пећ
Апотека Косовска
Митровица
Апотека Гњилане
Апотека Београд
АПОТЕКЕ

Апотека Горњи Милановац

3
Апотека Сремска
Митровица
Апотека Лозница
Апотека Шабац
Апотека Ваљево
Апотека Смедеревска
Паланка
Апотека Смедерево
Апотека Велика Плана
Апотека Пожаревац
Апотека Крагујевац
Апотека Аранђеловац
Апотека Јагодина
Апотека Бор
Апотека Зајечар
Апотека Ужице
Апотека Чачак

НАЗИВ УСТАНОВЕ

182
183 Завод за ХМП Ниш
Завод за здравствену
184 заштиту радника Ниш
Завод за здравствену
185 заштиту студената Ниш

Завод за ХМП Крагујевац

Завод за здравствену
заштиту студената Нови
179 Сад
180 Завод за ХМП Нови Сад
Завод за стоматологију
181 Крагујевац

178

175
176
177
2

163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174

152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162

148
149
150
151

1

Р.
Б.

0
164,261
698,340
643,335

266,760,126

43,461,362

0

133,578,000

176,062,207
396,849,527

303,753
205

0

125,388,300
11,721,528
4,532,308,663
17,009,795,371

128,504,945
482,198,058
618,181,005
1,171,285,529
274,224,066
224,007,182
639,713,619
442,265,260
102,837,044
282
0
0

120,065,818
292,123,224
98,807,209
457,775,587
791,587,912
130,247,433
240,749,019
386,232,590
419,324,011
755,010,748
453,028,987

210,366,853
258,783,872
475,192,468
424,571,937

5

67,733,016
272,918,940

39,419,609

268,457,546
52,797,575
7,055,623,650
26,651,808,723

199,540,662
758,292,053
961,694,200
1,833,745,504
427,667,891
346,657,681
987,681,602
692,085,095
160,461,652
7,950,986
10,285,587
6,194,145

189,024,986
453,490,591
155,403,139
710,399,057
1,237,396,939
200,906,809
378,488,045
599,404,632
651,013,222
1,185,911,567
714,221,618

330,588,574
407,100,324
744,019,606
664,495,778

4

0
404,186
0
663,042

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
258,252
604

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

772,546

4,681,151

3,988,041
14,886,599

666,666

1,036,601
1,664,697

2,092,811

6

Призната накнада
2011 г. са
Дуг по коначном
Аванс по коначном
услугама ВУ,
обрачуну за
апотекама у
обрачуну за 2011г.
2011г.
саставу ДЗ и
стоматологијом

34,140,000

260,079,000

180,293,000
389,188,000

64,716,000
297,003,000

41,031,000

210,053,000
47,498,000
4,577,211,000
17,413,811,000

130,622,000
494,623,000
636,643,000
1,217,963,000
286,309,000
229,685,000
659,626,000
460,824,000
108,009,000
7,867,000
10,594,000
6,241,000

123,615,000
299,162,000
113,933,000
462,275,000
679,771,000
130,814,000
248,230,000
390,308,000
428,488,000
784,252,000
469,421,000

215,884,000
269,143,000
494,015,000
440,030,000

7

65
66
73
65
55
65
66
65
66
66
66

65
66
66
66

79

97

102
98

0

96
109

104

78
90
65
65

65
65
66
66
67
66
67
67
67
99
103
101

8 (7/4)

Индекс
Предрачун 2012 предрачун
(умањено за
2012/
партиципацију) признато
2011

34,010,790

256,096,188

176,304,959
374,465,661

-666,666

63,983,152
295,338,508

38,938,189

335,441,300
58,815,342
9,109,519,663
34,422,943,329

259,126,945
976,821,058
1,254,824,005
2,389,248,529
560,533,066
453,692,182
1,299,339,619
903,089,260
210,846,044
7,867,282
10,335,748
6,240,396

243,680,818
591,285,224
212,740,209
920,050,587
1,471,358,912
261,061,433
488,979,019
776,540,590
847,812,011
1,539,262,748
922,449,987

426,250,853
527,926,872
969,207,468
864,601,937

9 (5-6+7)

Расположиво у
2012 год. (под
претпоставком да
се све наплати)

1,096,000

8,617,000

5,641,000
39,474,000

7,426,000

1,248,000
6,172,000

6,555,000

194,013,000
17,221,000
2,756,377,000
14,948,713,000

124,687,000
312,567,000
742,286,000
926,129,000
86,722,000
178,346,000
768,511,000
520,842,000
100,905,000
0
378,000
1,000

116,418,000
318,712,000
96,029,000
295,709,000
493,128,000
137,820,000
274,026,000
546,720,000
288,466,000
859,111,000
69,626,000

286,799,000
184,268,000
558,340,000
495,494,000

10

Обавезе
01.01.2012.г.

32,914,790

247,479,188

170,663,959
334,991,661

-8,092,666

62,735,152
289,166,508

32,383,189

141,428,300
41,594,342
6,353,142,663
19,474,230,329

134,439,945
664,254,058
512,538,005
1,463,119,529
473,811,066
275,346,182
530,828,619
382,247,260
109,941,044
7,867,282
9,957,748
6,239,396

127,262,818
272,573,224
116,711,209
624,341,587
978,230,912
123,241,433
214,953,019
229,820,590
559,346,011
680,151,748
852,823,987

139,451,853
343,658,872
410,867,468
369,107,937

11 (9-10)

3.21

3.31

3.13
10.14

1.93
2.08

15.98

92.36
36.26
60.22
85.84

95.46
63.19
116.59
76.04
30.29
77.65
116.51
113.02
93.42
0.00
3.57
0.02

94.18
106.53
84.29
63.97
72.54
105.36
110.39
140.07
67.32
109.55
14.83

132.85
68.46
113.02
112.60

12 (10/7)

3.22

3.36

3.20
10.54

-1,113.90

1.95
2.09

16.83

57.84
29.28
30.26
43.43

48.12
32.00
59.15
38.76
15.47
39.31
59.15
57.67
47.86
0.00
3.66
0.02

47.77
53.90
45.14
32.14
33.52
52.79
56.04
70.40
34.02
55.81
7.55

67.28
34.90
57.61
57.31

13 (10/9)

Разлика
% учешћа
% учешћа обавеза
расположивих
обавеза
01.01.2012.g. у
средстава у 2012.г. 01.01.2012.г.
расположивим
и обавеза на дан у предрачуну
редствима
01.01.2012.г.
2012.г.

124

Завод за здравствену
заштиту студената Београд

Градски завод за ХМП
Београд
Градски завод за кожновенеричне болести
Београд
Градски завод за
геронтологију
Градски завод за плућне
болести и турбекулозу
Београд

Завод за плућне болести и
туберкулозу Ниш

3

НАЗИВ УСТАНОВЕ

Завод за здравствену
заштиту радника МУП-а
192 Београд
Завод за здравствену
заштиту радника
193 Крагујевац
3 ЗАВОДИ
ОБ Пожаревац
ОБ Прокупље (II-XII)
194 ОБ Суботица
195 ОБ Зрењанин
196 ОБ Кикинда
197 ОБ Сента
198 ОБ Вршац
199 ОБ Панчево
200 ОБ Сомбор
201 ОБ Врбас
202 ОБ Сремска Митровица
203 ОБ Шабац
204 ОБ Лозница
ОБ "Стефан Високи"
205 Смедеревска Паланка
206 ОБ Смедерево
207 ОБ Јагодина
208 ОБ Ћуприја
209 ОБ Мајдампек
210 ОБ Горњи Милановац
211 ОБ Пирот
212 ОБ Лесковац
4 ОПШТЕ БОЛНИЦЕ
СБ за плућне болести
213 Зрењанин
СБ за реуматске болести
214 Нови Сад

191

190

189

188

187

186

1

Р.
Б.

452,111
9,357,889
0
0
18,461,531
27,355,356
13,382,195
2,353,296
14,301,662
19,791,893
17,556,104
10,723,898
25,797,950
35,500,883
16,173,900
7,004,859
0
5,326,594
24,445,363
850,102
3,396,181
9,978,399
23,945,751
276,345,917
205,769
7,528,170

199,882,858
3,405,836,889
0
0
1,647,657,448
1,496,298,678
695,942,991
468,253,709
649,814,506
1,519,098,887
1,636,587,060
727,489,912
1,261,183,989
1,473,780,038
115,871,259

722,997,217
0
699,301,810
1,258,802,193
123,330,251
442,131,226
434,828,654
1,674,781,956
17,048,151,784

150,254,316

147,086,602

0

485

60,304

276

0

0

7,034,819

5

159,971,448

170,974,213

198,764,328

276,613,134

70,417,206

877,401,859

55,029,056

4

834,729

6,491,022

716,360

14,859,302
0
5,570,331
514,723
10,056,497
3,988,286
10,642,534
21,225,238
138,550,407

5,624,887
118,360,219
0
0
3,535,084
2,527,279
4,420,582
2,081,937
8,263,983
11,843,662
9,493,301
21,428,310
2,307,811
531,748
5,259,797

8,568,187

7,214,418

1,945,915

6,367,720

51,540

57,963,712

6

Призната накнада
2011 г. са
Дуг по коначном
Аванс по коначном
услугама ВУ,
обрачуну за
апотекама у
обрачуну за 2011г.
2011г.
саставу ДЗ и
стоматологијом

150,328,000

149,638,000

742,408,000
1,018,296,000
716,493,000
1,244,127,000
125,791,000
440,908,000
858,095,000
1,701,881,000
21,639,002,000

200,586,000
3,351,833,000
1,269,825,000
707,013,000
1,697,135,000
1,533,140,000
710,686,000
477,116,000
661,701,000
1,551,794,000
1,668,785,000
736,322,000
1,271,260,000
1,480,967,000
1,025,259,000

155,156,000

177,303,000

203,247,000

278,371,000

74,104,000

941,795,000

54,821,000

7

102

100

103
0
102
99
102
100
197
102
127

100
98
0
0
103
102
102
102
102
102
102
101
101
100
885

97

104

102

101

105

107

100

8 (7/4)

Индекс
Предрачун 2012 предрачун
(умањено за
2012/
партиципацију) признато
2011

151,365,148

149,127,409

734,553,557
1,018,296,000
716,249,263
1,268,057,640
116,584,605
440,315,895
857,430,865
1,704,601,513
21,776,797,511

195,413,224
3,242,830,670
1,269,825,000
707,013,000
1,712,061,447
1,557,968,076
719,647,612
477,387,358
667,738,679
1,559,742,231
1,676,847,803
725,617,588
1,294,750,139
1,515,936,135
1,036,173,103

153,622,631

170,088,582

201,301,571

272,063,584

74,052,736

883,831,288

53,986,271

9 (5-6+7)

Расположиво у
2012 год. (под
претпоставком да
се све наплати)

22,995,000

17,226,000

159,217,000
0
255,711,000
163,025,000
12,172,000
23,729,000
76,997,000
92,218,000
3,492,886,000

124,181,000
311,671,000
0
0
343,385,000
767,115,000
233,892,000
29,443,000
95,546,000
229,119,000
332,808,000
298,960,000
177,066,000
130,833,000
71,650,000

28,562,000

11,778,000

11,482,000

6,741,000

3,472,000

48,020,000

1,206,000

10

Обавезе
01.01.2012.г.

128,370,148

131,901,409

575,336,557
1,018,296,000
460,538,263
1,105,032,640
104,412,605
416,586,895
780,433,865
1,612,383,513
18,283,911,511

71,232,224
2,931,159,670
1,269,825,000
707,013,000
1,368,676,447
790,853,076
485,755,612
447,944,358
572,192,679
1,330,623,231
1,344,039,803
426,657,588
1,117,684,139
1,385,103,135
964,523,103

125,060,631

158,310,582

189,819,571

265,322,584

70,580,736

835,811,288

52,780,271

11 (9-10)

15.30

11.51

21.45
0.00
35.69
13.10
9.68
5.38
8.97
5.42
16.14

61.91
9.30
0.00
0.00
20.23
50.04
32.91
6.17
14.44
14.76
19.94
40.60
13.93
8.83
6.99

18.41

6.64

5.65

2.42

4.69

5.10

2.20

12 (10/7)

6.92

5.70

2.48

4.69

5.43

2.23

15.19

11.55

21.68
0.00
35.70
12.86
10.44
5.39
8.98
5.41
16.04

63.55
9.61
0.00
0.00
20.06
49.24
32.50
6.17
14.31
14.69
19.85
41.20
13.68
8.63
6.91

18.59

13 (10/9)

Разлика
% учешћа
% учешћа обавеза
расположивих
обавеза
01.01.2012.g. у
средстава у 2012.г. 01.01.2012.г.
расположивим
и обавеза на дан у предрачуну
редствима
01.01.2012.г.
2012.г.
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НАЗИВ УСТАНОВЕ

СБ за психијатријске
болести Нови Кнежевац

СБ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ

СБ за плућне болести Пећ

СБ за ендемску
нефропатију Лазаревац,
Београд
СБ за болести зависности
Београд
СБ СА КРАТКОМ
РЕХАБИЛИТАЦИЈОМ
СБ за плућне болести Бела
Црква
СБ за плућне болести
"Озрен" Сокобања

232

231

230

229

7

СБ за рехабилитацију
Меленци
СБ за рехабилитацију
Бања Кањижа
Специјална болница за
рехабилитацију Апатин
СБ за неуролошка и
посттрауматска стања
Стари Сланкамен

СБ ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ
БОЛЕСТИ

СБ за психијатријске
225 болести Вршац
СБ за психијатријске
226 болести Ковин
СБ за психијатрујске
болести "Горња Топоница",
227 Ниш
СБ за психијатријске
болести "ДР Лаза
228 Лазаревић" Београд

224

6

223

222

221

5

220

219

218

СБ за цереброваскуларне
болести "Свети Сава"
Београд

3
СБ за интерне болести
215 Врњачка Бања
СБ за плућне болести
216 Сурдулица
СБ за интерне болести
217 Младеновац

1

Р.
Б.

9,215,797

228,906,581

0

147,630,035

2,101,856

5,451,392

641,330,401

702,556,038

272,275,886

33,686,328

112,454,845

258,713,087

2,575,335

4,289

1,726,861

783,760

11,908,000

1,497,374

524,958,381

2,593,941,572

1,780,393

1,076,985

45

0

512,019,644

213,077,108

345,879,325

16,255,969

45

35,355,780

1,584,862,826

181,993,321

76,316

11,498,778

168,513,377

191,717,173

6,830,950

0

102,951,359

518,958,894

0

5

76,474,524

4

21,125

636,961

100,444

0

46,240,853

21,678,652

5,301,230

11,183,602

5,713,753

2,363,616

2,811,642

1,085,975

247,116

1,478,551

49,858,019

3,135,623

2,218,523

30,732,236

2,549,438

2,964,161

1,050,655

6

Призната накнада
2011 г. са
Дуг по коначном
Аванс по коначном
услугама ВУ,
обрачуну за
апотекама у
обрачуну за 2011г.
2011г.
саставу ДЗ и
стоматологијом

282,344,000

34,227,000

125,797,000

267,778,000

2,588,565,000

670,825,000

639,680,000

525,837,000

524,839,000

227,384,000

349,508,000

16,022,000

184,299,000

149,187,000

1,604,186,000

175,318,000

195,225,000

515,090,000

231,603,000

104,543,000

82,441,000

7

104

102

112

104

100

95

100

100

103

107

101

0

101

101

101

104

102

99

101

102

108

8 (7/4)

Индекс
Предрачун 2012 предрачун
(умањено за
2012/
партиципацију) признато
2011

284,898,210

33,594,328

127,423,417

268,561,760

2,554,232,147

654,597,740

636,480,626

516,150,773

520,905,640

226,097,369

346,696,403

14,936,025

184,051,928

147,708,449

1,589,683,762

172,258,693

204,505,254

491,188,714

238,269,359

101,578,839

81,390,345

9 (5-6+7)

Расположиво у
2012 год. (под
претпоставком да
се све наплати)

9,543,000

31,504,000

34,681,000

16,857,000

218,793,000

80,478,000

37,786,000

66,650,000

24,325,000

9,554,000

49,395,000

1,086,000

44,970,000

3,339,000

160,556,000

3,522,000

15,155,000

81,107,000

6,325,000

8,541,000

5,685,000

10

Обавезе
01.01.2012.г.

275,355,210

2,090,328

92,742,417

251,704,760

2,335,439,147

574,119,740

598,694,626

449,500,773

496,580,640

216,543,369

297,301,403

13,850,025

139,081,928

144,369,449

1,429,127,762

168,736,693

189,350,254

410,081,714

231,944,359

93,037,839

75,705,345

11 (9-10)

3.38

92.04

27.57

6.30

8.45

12.00

5.91

12.68

4.63

4.20

14.13

6.78

24.40

2.24

10.01

2.01

7.76

15.75

2.73

8.17

6.90

12 (10/7)

2.65

8.41

6.98

3.35

93.78

27.22

6.28

8.57

12.29

5.94

12.91

4.67

4.23

14.25

7.27

24.43

2.26

10.10

2.04

7.41

16.51

13 (10/9)

Разлика
% учешћа
% учешћа обавеза
расположивих
обавеза
01.01.2012.g. у
средстава у 2012.г. 01.01.2012.г.
расположивим
и обавеза на дан у предрачуну
редствима
01.01.2012.г.
2012.г.
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3
СБ за рехабилитацију
Врдник
СБ за рехабилитацију
Бања Ковиљача
СБ за рехабилитацију
"Буковичка Бања",
Аранђеловац
СБ за рехабилитацију
"Гамзиград" Зајечар
СБ за рехабилитацију
"Златар" Нова Варош

НАЗИВ УСТАНОВЕ

1,165,467
1,864,942
20,409
0

2,119,698

26,077,062

29,978,250

26,035,409

20,547,994

192,442,854

174,330,576

СБ за рехабилитацију и
ортопедску протетику
251 Београд
967,740

26,285,109

3,781,511

280,756,458

589,583,948

90,836

11,235,436

127,562,953

240,170,914

4,512

322,751,718

1,518,000

685,558

73,734,683

142,167,779

1,128,074

0

0

142,706,114

1,221,675

1,194,160

885,526

7,931,336

5

106,934,212

103,596,979

149,026,582

48,904,048

4

Институт за лечење и
рехабилитацију "Нишка
245 Бања" Ниш
СБ за рехабилитацију
"Гејзер" Сијеринска Бања,
246 Медвеђа
СБ за рехабилитацију
247 Бујановац
СБ за рехабилитацију
248 "Врањска Бања" Врање
СБ за рехабилитацију
249 Исток
СБ за церебралну
парализу и развојну
250 неурологију Београд

СБ за рехабилитацију
"Рибарска Бања",
243 Крушевац
СБ за неспецифичне
плућне болести
244 "Сокобања", Сокобања

СБ за лечење и
рехабилитацију "Меркур"
241 Врњачка Бања
СБ за рехабилитацију
"Агенс" Матарушка Бања,
242 Краљево

240

СБ за прогресивне
мишићне и неуромишићне
болести Нови Пазар

СБ за болести штитасте
жлезде и болести
метаболизма "Златибор"
238 Чајетина
СБ за рехабилитацију
239 Ивањица

237

236

235

234

233

1

Р.
Б.

84,516

0

2,151,088

4,480,635

7,531

0

7,165

0

1,302,379

6,699,418

0

54,156

3,119,370

7,154,473

91,032

2,479,792

11,607,662

873,777

6,903,832

6

Призната накнада
2011 г. са
Дуг по коначном
Аванс по коначном
услугама ВУ,
обрачуну за
апотекама у
обрачуну за 2011г.
2011г.
саставу ДЗ и
стоматологијом

182,210,000

196,522,000

20,497,000

26,847,000

32,045,000

26,971,000

590,143,000

290,559,000

253,978,000

135,728,000

309,428,000

154,644,000

76,121,000

138,597,000

0

115,532,000

117,104,000

187,877,000

48,765,000

7

105

102

100

103

107

103

100

103

106

106

96

109

103

97

0

108

113

126

100

8 (7/4)

Индекс
Предрачун 2012 предрачун
(умањено за
2012/
партиципацију) признато
2011

181,026,652

194,161,064

20,489,469

26,867,409

33,902,777

28,136,467

615,125,730

287,641,094

254,068,836

146,909,280

306,313,143

149,007,526

76,715,526

137,245,281

-11,607,662

115,879,899

111,394,327

188,678,010

56,696,336

9 (5-6+7)

Расположиво у
2012 год. (под
претпоставком да
се све наплати)

7,920,000

6,960,000

8,000

2,457,000

17,315,000

21,580,000

60,581,000

36,243,000

71,373,000

9,151,000

75,857,000

8,313,000

6,135,000

289,739,000

135,337,000

42,954,000

9,478,000

93,796,000

232,348,000

10

Обавезе
01.01.2012.г.

173,106,652

187,201,064

20,481,469

24,410,409

16,587,777

6,556,467

554,544,730

251,398,094

182,695,836

137,758,280

230,456,143

140,694,526

70,580,526

-152,493,719

-146,944,662

72,925,899

101,916,327

94,882,010

-175,651,664

11 (9-10)

4.35

3.54

0.04

4.38

3.58

0.04

9.14

51.07

54.03
9.15

76.70

9.85

12.60

28.09

6.23

24.76

5.58

8.00

211.11

-1,165.93

37.07

8.51

49.71

409.81

13 (10/9)

80.01

10.27

12.47

28.10

6.74

24.52

5.38

8.06

209.05

37.18

8.09

49.92

476.46

12 (10/7)

Разлика
% учешћа
% учешћа обавеза
расположивих
обавеза
01.01.2012.g. у
средстава у 2012.г. 01.01.2012.г.
расположивим
и обавеза на дан у предрачуну
редствима
01.01.2012.г.
2012.г.
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НАЗИВ УСТАНОВЕ

ЗЦ Косовска Митровица

ЗЦ Лозница
ЗЦ Ваљево
ЗЦ Смедерево
ЗЦ Пожаревац
(трансформисан)
ЗЦ Петровац
ЗЦ Аранђеловац
ЗЦ Параћин
ЗЦ Бор
ЗЦ Неготин
ЗЦ Кладово
ЗЦ Књажевац
ЗЦ Зајечар
ЗЦ Ужице
ЗЦ Чачак
ЗЦ Нови Пазар
ЗЦ Краљево
ЗЦ Крушевац
ЗЦ Алексинац
ЗЦ Прокупље (I)
ЗЦ Пирот
ЗЦ Врање
ЗЦ Сурдулица
ЗЦ Призрен
ЗЦ Пећ
ЗЦ Ђаковица

СБ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

КБЦ "Др Драгиша Мишовић
- Дедиње" Београд
285
286 КБЦ Земун Београд
287 КБЦ Звездара Београд

ЗЦ Гњилане
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТРИ
КЦ Војводине, Нови Сад
КЦ Крагујевац
КЦ Ниш
КЦ Србије Београд
КЛИНИЧКИ ЦЕНТРИ
КБЦ Приштина
КБЦ "Бежанијска коса"
284 Београд

277
278
9
279
280
281
282
10
283

272
273
274
275
276

256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271

254
255

8

253

Клиника за рехабилитацију
"Др Мирослав Зотовић"
Београд

3
Институт за
252 рехабилитацију Београд

1

Р.
Б.

0

0

65,261,903
63,196,732
56,038,198

50,881,170

1,536,695,978

1,584,676,609
1,826,044,717
2,335,749,876

4,780,280
0
647,911,462
157,619,208
102,623,859
134,107,806
422,647,016
816,997,888
141,000

26,913,626
0
2,470,016
129,613,224
5,960,966
5,717,556
2,776,339
23,237,194
17,951,487
44,668,144
21,849,074
189,252,959
13,379,039
31,361,509
28,920
9,162,702
16,243,212
33,525,314
449,913
1,276,689
1,088,856
0

67,190,233
17,408,589
35,061,562
13,734,292

5

1,796,988,095
369,636,394
30,835,587,089
5,432,501,903
3,906,476,907
5,964,561,882
14,552,438,329
29,855,979,021
1,070,799,208

1,546,653,866
406,660,849
568,718,205
891,113,090
1,040,133,526
660,328,315
506,816,004
485,724,379
1,256,058,663
4,530,259,028
2,201,462,894
1,434,687,105
1,946,329,860
2,155,615,479
525,036,994
871,952,775
556,215,695
1,730,074,195
352,891,058
176,574,228
132,312,963
21,145,022

4,279,156,516
1,338,437,454
1,880,284,424
1,453,476,529

315,708,830

489,009,009

4

37,699,176
25,735,146
20,927,177

12,665,375

57,757,466
6,215,933
282,982,812
6,317,728
19,276,943
37,675,617
7,135,692
70,405,980
123,528,984

3,505,739
1,895,191
4,340,584
9,431,017
10,741,837
9,513,468
9,276,965
5,168,629
4,316,021
30,482,629
4,899,859
5,721,651
13,579,838
3,233,559
2,185,975
11,584,438
14,841,954
337,879
14,126,321
2,979,983
2,509,316
0

53,475,846
10,992,323
11,330,266
32,013,972

3,946,350

1,754,141

6

Призната накнада
2011 г. са
Дуг по коначном
Аванс по коначном
услугама ВУ,
обрачуну за
апотекама у
обрачуну за 2011г.
2011г.
саставу ДЗ и
стоматологијом

1,637,452,000
1,783,860,000
2,356,541,000

1,523,212,000

1,710,311,000
380,292,000
24,806,736,000
5,258,618,000
3,954,952,000
5,875,346,000
14,217,061,000
29,305,977,000
959,606,000

0
404,933,000
570,022,000
812,740,000
1,017,093,000
655,628,000
499,776,000
482,323,000
1,239,744,000
4,435,335,000
2,153,204,000
1,288,606,000
1,927,276,000
2,089,847,000
497,060,000
64,023,000
0
1,758,870,000
359,124,000
175,084,000
126,232,000
21,981,000

4,438,785,000
0
1,751,816,000
385,416,000

320,007,000

505,064,000

7

103
98
101

99

95
103
80
97
101
99
98
98
90

0
100
100
91
98
99
99
99
99
98
98
90
99
97
95
7
0
102
102
99
95
104

104
0
93
27

101

103

8 (7/4)

Индекс
Предрачун 2012 предрачун
(умањено за
2012/
партиципацију) признато
2011

1,665,014,726
1,821,321,587
2,391,652,021

1,561,427,795

1,657,333,814
374,076,067
25,171,664,650
5,409,919,481
4,038,298,915
5,971,778,189
14,632,572,324
30,052,568,908
836,218,016

23,407,886
403,037,809
568,151,432
932,922,207
1,012,312,129
651,832,088
493,275,375
500,391,565
1,253,379,467
4,449,520,515
2,170,153,215
1,472,137,309
1,927,075,201
2,117,974,950
494,902,946
61,601,264
1,401,258
1,792,057,435
345,447,592
173,380,706
124,811,540
21,981,000

4,452,499,387
6,416,266
1,775,547,296
367,136,319

316,060,650

503,309,860

9 (5-6+7)

Расположиво у
2012 год. (под
претпоставком да
се све наплати)

188,389,000
334,860,000
201,427,000

296,669,000

50,225,000
26,986,000
4,615,641,000
1,920,696,000
1,328,033,000
940,205,000
1,554,263,000
5,743,197,000
131,838,000

144,598,000
4,507,000
95,329,000
223,475,000
410,254,000
114,687,000
63,755,000
204,083,000
97,650,000
673,116,000
182,534,000
277,585,000
164,999,000
149,452,000
21,467,000
72,679,000
0
323,776,000
78,943,000
4,074,000
2,520,000
0

1,260,168,000
0
886,413,000
342,534,000

8,407,000

31,631,000

10

Обавезе
01.01.2012.г.

1,476,625,726
1,486,461,587
2,190,225,021

1,264,758,795

1,607,108,814
347,090,067
20,556,023,650
3,489,223,481
2,710,265,915
5,031,573,189
13,078,309,324
24,309,371,908
704,380,016

-121,190,114
398,530,809
472,822,432
709,447,207
602,058,129
537,145,088
429,520,375
296,308,565
1,155,729,467
3,776,404,515
1,987,619,215
1,194,552,309
1,762,076,201
1,968,522,950
473,435,946
-11,077,736
1,401,258
1,468,281,435
266,504,592
169,306,706
122,291,540
21,981,000

3,192,331,387
6,416,266
889,134,296
24,602,319

307,653,650

471,678,860

11 (9-10)

11.51
18.77
8.55

19.48

2.94
7.10
18.61
36.52
33.58
16.00
10.93
19.60
13.74

0.00
1.11
16.72
27.50
40.34
17.49
12.76
42.31
7.88
15.18
8.48
21.54
8.56
7.15
4.32
113.52
0.00
18.41
21.98
2.33
2.00
0.00

28.39
0.00
50.60
88.87

2.63

6.26

12 (10/7)

2.66

6.28

11.31
18.39
8.42

19.00

3.03
7.21
18.34
35.50
32.89
15.74
10.62
19.11
15.77

617.73
1.12
16.78
23.95
40.53
17.59
12.92
40.78
7.79
15.13
8.41
18.86
8.56
7.06
4.34
117.98
0.00
18.07
22.85
2.35
2.02
0.00

28.30
0.00
49.92
93.30

13 (10/9)

Разлика
% учешћа
% учешћа обавеза
расположивих
обавеза
01.01.2012.g. у
средстава у 2012.г. 01.01.2012.г.
расположивим
и обавеза на дан у предрачуну
редствима
01.01.2012.г.
2012.г.
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Институт за здравствену
заштиту деце и омладине
Војводине, Н. Сад

303
13

302

301

300

299

298
12

297

296

295

294

293

Клиника за стоматологију
Ниш
Клиника за неурологију и
психијатрију за децу и
омладину Београд
Универзитетска дечја
клиника Београд
Гинеколошко-акушерска
клиника Београд
КЛИНИКЕ

Клиника за стоматологију
Војводине, Нови Сад

Институт за ментално
здравље Београд
Институт за онкологију и
радиологију Србије
Београд
Институт за реуматологију
Београд
ИНСТИТУТИ

Институт за здравствену
заштиту мајке и детета
Србије "Др Вукан Чупић"
Београд

Институт за
кардиоваскуларне болести
"Дедиње" Београд

Институт за ортопедскохирушке болести "Бањица"
Београд

Институт за неонатологију
292 Београд

291

290

Институт за
кардиоваскуларне болести
Војводине, С. Каменица

3
КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ
11 ЦЕНТРИ
Институт за онкологију
288 Војводине, С. Каменица
Институт за плућне
болести Војводине, С.
289 Каменица

1

Р.
Б.

13,512,373

1,012,701,696

22,880,176
23,038,040
46,556,042

977,570,021
2,419,960,872

129,402

508,425

0

60,078,807
580,792,648

298,205,671

1,168,135

29,205,139

32,962,065

6,231,831

6,141,981

20,746,798

1,040,443,100

124,256,451

195,177,051

82,514,249

572,757,832
13,531,416,252

2,148,119,349

347,263,910

1,490,043,634

1,821,005,880

1,495,185,909

382,310,024

1,137,940,805

58,121,406

54,418,442

1,344,813,291

1,779,273,923

235,519,004

5

8,353,966,389

4

2,823,979
36,502,431

10,311,635

3,056,951

19,591,246

718,619

8,397,251
267,326,115

50,102,043

11,681,984

18,525,121

45,613,939

21,266,457

14,689,863

10,308,760

75,187,267

2,371,061

9,182,368

220,555,858

6

Призната накнада
2011 г. са
Дуг по коначном
Аванс по коначном
услугама ВУ,
обрачуну за
апотекама у
обрачуну за 2011г.
2011г.
саставу ДЗ и
стоматологијом

952,287,000
2,433,189,000

1,066,184,000

129,651,000

202,143,000

82,924,000

576,391,000
13,519,509,000

2,229,509,000

349,108,000

1,447,261,000

1,845,203,000

1,523,323,000

392,713,000

1,142,114,000

1,622,778,000

1,033,220,000

1,357,889,000

8,260,671,000

7

99

97
101

102

104

104

100

101
100

104

101

97

101

102

103

100

91

102

101

8 (7/4)

Индекс
Предрачун 2012 предрачун
(умањено за
2012/
партиципацију) признато
2011

972,501,061
2,443,242,611

1,078,752,540

126,723,450

183,060,179

82,205,381

628,072,556
13,832,975,533

2,477,612,627

338,594,150

1,457,941,017

1,832,551,126

1,508,288,375

384,165,118

1,152,552,037

1,605,712,139

1,044,361,313

1,403,125,074

8,275,634,146

9 (5-6+7)

Расположиво у
2012 год. (под
претпоставком да
се све наплати)

48,432,000
249,603,000

120,154,000

3,867,000

73,310,000

3,840,000

114,246,000
1,860,605,000

521,090,000

12,154,000

180,835,000

162,891,000

210,458,000

42,036,000

135,736,000

321,906,000

61,771,000

97,482,000

1,153,183,000

10

Обавезе
01.01.2012.г.

924,069,061
2,193,639,611

958,598,540

122,856,450

109,750,179

78,365,381

513,826,556
11,972,370,533

1,956,522,627

326,440,150

1,277,106,017

1,669,660,126

1,297,830,375

342,129,118

1,016,816,037

1,283,806,139

982,590,313

1,305,643,074

7,122,451,146

11 (9-10)

5.09
10.26

11.27

2.98

36.27

4.63

4.98
10.22

11.14

3.05

40.05

4.67

18.19
13.45

21.03

23.37
19.82
13.76

3.59

12.40

8.89

13.95

10.94

11.78

20.05

5.91

6.95

13.93

13 (10/9)

3.48

12.49

8.83

13.82

10.70

11.88

19.84

5.98

7.18

13.96

12 (10/7)

Разлика
% учешћа
% учешћа обавеза
расположивих
обавеза
01.01.2012.g. у
средстава у 2012.г. 01.01.2012.г.
расположивим
и обавеза на дан у предрачуну
редствима
01.01.2012.г.
2012.г.
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ЗЈЗ Шабац
ЗЈЗ Ваљево
ЗЈЗ Пожаревац
ИЗЈЗ Крагујевац
ЗЈЗ Ћуприја
ЗЈЗ Зајечар
ЗЈЗ Ужице
ЗЈЗ Чачак
ЗЈЗ Краљево
ЗЈЗ Крушевац
ИЗЈЗ Ниш
ЗЈЗ Пирот
ЗЈЗ Лесковац
ЗЈЗ Врање

ЗЈЗ Сремска Митровица

ИЗЈЗ Војводине Нови Сад

3
ЗЈЗ Суботица
ЗЈЗ Зрењанин
ЗЈЗ Кикинда
ЗЈЗ Панчево
ЗЈЗ Сомбор

НАЗИВ УСТАНОВЕ

Завод за трансфузију крви
Војводине Нови Сад

17

332

16

331

15

330

ЗАВОДИ ЗА
АНТИРАБИЧНУ ЗАШТИТУ

ЗАВОДИ ЗА
ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ
Завод за судску медицину
Ниш
ЗАВОДИ ЗА СУДСКУ
МЕДИЦИНУ
Завод за антирабичну
заштиту Нови сад

Институт за трансфузију
крви Србије Београд

Завод за трансфузију крви
329 Ниш

328

ЗАВОДИ/ИНСТИТУТИ ЗА
14 ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

327

ИЗЈЗ Србије "Др Милан
Јовановић Батут" Београд

ЗЈЗ Косовска Митровица
325
326 ГЗЈЗ Београд

310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324

309

1
304
305
306
307
308

Р.
Б.

393,981

0
169,322

34,661
164,282
237,203
563,627
64,061
109,137
627,059
63,706
318,334
155,604
363,167
821,105
22,917
239,878
82,309

964,204

501,680
0
142,917
32,936
0

19,466,292

0

0

1,594,933

27,620,000

19,466,292

1,594,933

0

0

0

0

6,072,090

5

27,620,000

0

0

0

0

1,239,672,412

77,612,897

94,197,369
149,312,322

34,577,661
25,383,391
19,167,496
40,985,752
58,659,003
37,825,554
38,544,821
39,027,813
39,439,777
45,852,251
32,694,456
105,357,553
19,677,739
37,846,893
35,291,309

162,459,204

4
32,403,256
27,964,446
19,249,987
35,102,936
31,038,525

0
915,471
0
0
0
0
0
364,955
0
0
0
0
86,210
0
0

0

0
239,718
65,013
0
54,775

29,708

29,708

0

0

0

0

0

0

3,348,112

102,339

1,519,631
0

6

Призната накнада
2011 г. са
Дуг по коначном
Аванс по коначном
услугама ВУ,
обрачуну за
апотекама у
обрачуну за 2011г.
2011г.
саставу ДЗ и
стоматологијом

0

0

0

672,486,000

0

16,579,000
132,395,000

30,104,000
25,364,000
11,846,000
33,328,000
29,663,000
21,029,000
23,632,000
23,495,000
19,838,000
32,674,000
19,503,000
43,318,000
9,236,000
20,923,000
23,081,000

54,686,000

7
20,188,000
19,457,000
15,058,000
27,714,000
19,375,000

34

62
70
78
79
62

0

0

0

0

0

0

0

0

54

0

18
89

87
100
62
81
51
56
61
60
50
71
60
41
47
55
65

8 (7/4)

Индекс
Предрачун 2012 предрачун
(умањено за
2012/
партиципацију) признато
2011

-29,708

-29,708

1,594,933

1,594,933

0

0

0

0

675,209,978

291,642

15,059,369
132,564,322

30,138,661
24,612,812
12,083,203
33,891,627
29,727,061
21,138,137
24,259,059
23,193,751
20,156,334
32,829,604
19,866,167
44,139,105
9,172,707
21,162,878
23,163,309

55,650,204

9 (5-6+7)
20,689,680
19,217,282
15,135,904
27,746,936
19,320,225

Расположиво у
2012 год. (под
претпоставком да
се све наплати)

13,899,000

13,899,000

294,000

294,000

404,900,000

308,925,000

71,088,000

24,887,000

401,486,000

117,913,000

0
31,367,000

1,471,000
3,623,000
2,565,000
8,542,000
38,044,000
8,505,000
39,383,000
1,823,000
7,426,000
1,722,000
14,630,000
26,755,000
5,997,000
3,792,000
17,633,000

25,553,000

10
15,212,000
2,559,000
3,049,000
14,256,000
9,666,000

Обавезе
01.01.2012.г.

-13,928,708

-13,928,708

1,300,933

1,300,933

-404,900,000

-308,925,000

-71,088,000

-24,887,000

273,723,978

-117,621,358

15,059,369
101,197,322

28,667,661
20,989,812
9,518,203
25,349,627
-8,316,939
12,633,137
-15,123,941
21,370,751
12,730,334
31,107,604
5,236,167
17,384,105
3,175,707
17,370,878
5,530,309

30,097,204

11 (9-10)
5,477,680
16,658,282
12,086,904
13,490,936
9,654,225

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

59.70

0.00

0.00
23.69

4.89
14.28
21.65
25.63
128.25
40.44
166.65
7.76
37.43
5.27
75.01
61.76
64.93
18.12
76.40

46.73

12 (10/7)
75.35
13.15
20.25
51.44
49.89

-46,786.05

-46,786.05

18.43

18.43

0.00

0.00

0.00

0.00

59.46

40,430.73

0.00
23.66

4.88
14.72
21.23
25.20
127.98
40.24
162.34
7.86
36.84
5.25
73.64
60.62
65.38
17.92
76.12

45.92

13 (10/9)
73.52
13.32
20.14
51.38
50.03

Разлика
% учешћа
% учешћа обавеза
расположивих
обавеза
01.01.2012.g. у
средстава у 2012.г. 01.01.2012.г.
расположивим
и обавеза на дан у предрачуну
редствима
01.01.2012.г.
2012.г.
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*

Институт за медицину рада
Србије "Др Драгомир
Карајовић" Београд

100,826,481
100,826,481
22,235,925,088

2,229,191,570
2,229,191,570
180,620,539,835

534,731

200,833

200,833

534,731

5

130,527,507

130,527,507

89,485,556

89,485,556

4

Уговорена накнада је без накнадно закључених

ИНСТИТУТ ЗА
МЕДИЦИНУ РАДА
19 СРБИЈЕ
Војно медицинска
академија
ВМА
20 УКУПНО

334

18

ЗАВОД ЗА ПСИХОФ.
ПОРЕМЕЋАЈЕ И
ГОВОРНУ ПАТОЛОГИЈУ

3
Завод за
психофизиолошке
поремећаје и говорну
333 патологију Београд

1

Р.
Б.

27,860,130
27,860,130
1,804,700,313

27,995,937

27,995,937

2,669,143

2,669,143

6

Призната накнада
2011 г. са
Дуг по коначном
Аванс по коначном
услугама ВУ,
обрачуну за
апотекама у
обрачуну за 2011г.
2011г.
саставу ДЗ и
стоматологијом

2,262,417,000
2,262,417,000
165,669,557,000

133,295,000

133,295,000

87,712,000

87,712,000

7

98

98

101
101
92

102

102

8 (7/4)

Индекс
Предрачун 2012 предрачун
(умањено за
2012/
партиципацију) признато
2011

2,335,383,352
2,335,383,352
186,100,781,776

105,833,794

105,833,794

85,243,690

85,243,690

9 (5-6+7)

Расположиво у
2012 год. (под
претпоставком да
се све наплати)

0
0
40,474,413,000

55,528,000

55,528,000

7,576,000

7,576,000

10

Обавезе
01.01.2012.г.

145,626,368,776

2,335,383,352

50,305,794

50,305,794

77,667,690

77,667,690

11 (9-10)

0.00
0.00
24.43

41.66

41.66

8.64

8.64

12 (10/7)

8.89

8.89

0.00
0.00
21.75

52.47

52.47

13 (10/9)

Разлика
% учешћа
% учешћа обавеза
расположивих
обавеза
01.01.2012.g. у
средстава у 2012.г. 01.01.2012.г.
расположивим
и обавеза на дан у предрачуну
редствима
01.01.2012.г.
2012.г.

131

663,895,132
21,369,008,873

1,003,304,269
429,792,338
789,919,972

1,153,568,333
450,569,000
954,023,000

539,446,701
19,683,185,413

8,656,707,407
1,001,463,697

8,823,926,059

3

7,525,290,407
1,043,199,167

8,017,088,805

2

4

Обрачунски
расходи у ЗУ

548,032,948
18,970,800,204

996,849,384
422,547,058
784,487,804

7,341,434,848
931,332,390

7,946,115,773

5

Призната
накнада за 2010.
годину за
наведене намене
6

0
0

0
0
0

0
0

0

Дуг по
обрачуну за
2010 г. За
наведене
намене

17,684,620
1,183,869,731

167,768,567
262,577,586
99,596,469

328,382,973
69,419,463

238,440,053

7

Аванс по
обрачуну за
2010 г. За
наведене
намене

НАПОМЕНЕ:
Колона 9 показује колико је, на нивоу Фонда, остало неутрошених средстава за наведене намене
Колона 9 показује колико су установе више фактурисале (и утрошиле) за наведене намене од онога што им је признато
Осенчена поља у колонама 7 и 8 указују на апсурд да се не признају стварни трошкови већ се, чак, делимично преносе у наредну годину као аванс ?!

СВЕГА

ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ
(стаплери, сочива, клипсеви,
мрежице, имплантанти за
дојке, микросензори, пуденси
и остало)

САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ
МАТЕРИЈАЛ (СА
ОКСИГЕНАТОРИМА И
АУТОСИСТЕМИМА)
КРВ И ПРОДУКТИ ОД КРВИ
ИМПЛАНТАНТИ У
ОРТОПЕДИЈИ (ПРОТЕЗЕ)
ПЕЈСМЕЈКЕРИ
СТЕНТОВИ

ЛЕКОВИ У ЗУ СА ЛЕКОВИМА У
ЗУ 3% ВАН ЛИСТЕ

1

НАЈПРОБЛЕМАТИЧНИЈЕ
НАМЕНЕ

Фактурисано
Уговорена
умањено за
накнада за 2010.
партиципацију
годину за
за 2010. годину
наведене намене
за наведене
са умењењима
намене

-8,586,247

712,385,209

115,862,184

156,718,949
28,021,942
169,535,196

183,855,559
111,866,777

70,973,032

9 (2-5)

Мање
признато од
уговора за
наведене
намене

Табела 2

2,398,208,669

6,454,885
7,245,280
5,432,168

1,315,272,559
70,131,307

877,810,286

8 (3-5)

Мање
признато од
фактуре за
наведене
намене

НЕЛОГИЧНОСТИ У КОНАЧНОМ ОБРАЧУНУ ЗА 2010 ГОДИНУ КОЈЕ СЕ ПРЕНОСЕ У 2011 ГОДИНУ И УВЕЋАВАЈУ ПРОБЛЕМЕ ДУГОВА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА
СА АКЦЕНТОМ НА ФИКТИВНЕ АВАНСЕ КОЈИХ РЕАЛНО НЕМА НА РАЧУНИМА УСТАНОВА

132
10,226,543,581
1,019,019,665
45,712,228
545,575,604
924,478,934
527,031,559
129,964,151

8,209,167,607
1,078,648,279
48,920,660

460,121,000

1,028,837,000
418,698,732
114,836,000

581,892,307
22,249,196,327

0
8,248,978,299

7,052,487,022
8,289,668,093

607,085,792
33,700,043,684

0
0

3

2
4,037,374,500
2,354,199,000

4
4,515,041,960
2,312,857,208

0
15,711,507,281

0
0
0

0

0
0
0

578,333,167
33,174,287,487

923,858,703
418,398,168
112,789,325

456,367,226

8,368,280,114
959,569,789
44,883,333

7,090,148,597
8,055,632,202

5
3,989,922,048
2,176,104,817

Обрачунски
расходи у ЗУ

8,883,608,113
0

Призната
накнада за 2011.
годину за
наведене намене

0
0

57,505,538
296,974,047

72,905,959
0
0

21,007,686

26,252,899
42,648,489
6,288,159

70,365,318
0

6

Дуг по
обрачуну за
2011 г. За
наведене
намене

0
285,167,707

0
50,743,485
1,981,822

0

0
0
0

0
153,655,311

7
2,173,164
76,613,926

Аванс по
обрачуну за
2011 г. За
наведене
намене

28,752,625

525,756,197

3,559,140

осталим материјалним трошковима, судском медицином, уградним матријалом у ортопедији и графтовима

Од евидентираних проблема у 2010 години, у 2011 се поново не јавља само проблем са стентовима, али се зато отварају нови проблеми и то са: енергентима, исхраном болесника,.

104,978,297
300,564
2,046,675

3,753,774

-159,112,507
119,078,490
4,037,327

-37,661,575
234,035,890

9 (2-5)
47,452,452
178,094,183

Мање
признато од
уговора за
наведене
намене

Табела 3

4,786,416,121

620,231
108,633,390
17,174,826

89,208,378

1,858,263,468
59,449,876
828,895

1,793,459,516
193,346,096

8 (3-5)
525,119,912
136,752,391

Мање
признато од
фактуре за
наведене
намене

НАПОМЕНЕ:
Колона 9 показује колико је, на нивоу Фонда, остало неутрошених средстава за наведене намене
Колона 9 показује колико су установе више фактурисале (и утрошиле) за наведене намене од онога што им је признато
Осенчена поља у колонама 7 и 8 указују на АПСУРД ДА СЕ НЕ ПРИЗНАЈУ СТВАРНИ ТРОШКОВИ ВЕЋ СЕ, ЧАК, ДЕЛИМИЧНО ПРЕНОСЕ У НАРЕДНУ ГОДИНУ КАО АВАНС ?!

СВЕГА

ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ
(стаплери, сочива, клипсеви,
мрежице, имплантанти за
дојке, микросензори, пуденси
и остало)

1
ЕНЕРГЕНТИ
ИСХРАНА БОЛЕСНИКА
ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ
ТРОШКОВИ
ЛЕКОВИ У ЗУ
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ
МАТЕРИЈАЛ (СА
ОКСИГЕНАТОРИМА И
АУТОСИСТЕМИМА)
КРВ И ПРОДУКТИ ОД КРВИ
СУДСКА МЕДИЦИНА
УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ У
ОРТОПЕДИЈИ
ИМПЛАНТАНТИ У
ОРТОПЕДИЈИ (ПРОТЕЗЕ)
ПЕЈСМЕЈКЕРИ
ГРАФТОВИ

НАЈПРОБЛЕМАТИЧНИЈЕ
НАМЕНЕ

Фактурисано
Уговорена
умањено за
накнада за 2011.
партиципацију
годину за
за 2011. годину
наведене намене
за наведене
са умањењима
намене

НЕЛОГИЧНОСТИ У КОНАЧНОМ ОБРАЧУНУ ЗА 2011 ГОДИНУ КОЈЕ СЕ ПРЕНОСЕ У 2012 ГОДИНУ И УВЕЋАВАЈУ ПРОБЛЕМЕ ДУГОВА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА
СА АКЦЕНТОМ НА ФИКТИВНЕ АВАНСЕ КОЈИХ РЕАЛНО НЕМА НА РАЧУНИМА УСТАНОВА

Покривеност обавеза квалитетним изворима финансирања ( у ооо дин.)
Назив установе
Домови здравља
Апотеке
Заводи
Опште болнице
СБ- краткот. хоспитал.
СБ за плућне болести
СБ за психијатр. Болести
Инс./Кл.СБ рех. прод. леч.
Здравствени центари
Клинички центри
Клиничко болнички центри
Институти
Клинике
Инст./ЗЈЗ
Инст./зав. за трансф. крви
Завод за судску медицину
Завод за антираб.заштиту
Завод за псих.пор. гов. пат.
Инстит. за мед. рада Србије
УКУПНО:

Врста ЗУ
Апотеке *
Институти *
Инст./ЗЈЗ *
Завод за судску медицину *
Заводи **
СБ за психијатр. Болести **
Клинике **
Завод за антираб.заштиту **
Домови здравља (не сви) ***
Опште болнице, све ***
СБ- краткот. хоспитал. ***
СБ за плућне болести ***
Инс./Кл.СБ рех. прод. леч. ***
Здравствени центари ***
КC (само Нови Сад) ***
Клиничко болнички центри
(Земун и Бежанијска Коса)***
Инст./зав. за трансф. крви ***
Завод за псих.пор. гов. пат. ***
Инстит. за мед. рада Србије ***
УКУПНО

*
**
***

Табела 4

Покривеност обавеза (са
укљученим залихама)
-755,119
6,554,385
39,968
-2,155,979
-12,072
-17,440
72,029
-32,539
-2,429,300
2,165,227
-343,448
3,498,656
43,170
1,058,453
-51,901
17,055
2,439
-510
-13,393
7,639,681

Покривеност обавеза (без
укључених залиха)
-1,679,263
3,041,871
-6,176
-2,698,157
-88,606
-33,471
-42,194
-217,786
-3,186,710
-5,881
-501,987
2,361,849
-59,616
1,006,525
-200,143
15,955
-6,288
-1,445
-15,424
-2,316,947

Покривеност обавеза (са
укљученим залихама)
6,554,385
3,498,656
1,058,453
17,055
39,968
72,029
43,170
2,439
-755,119
-2,155,979
-12,072
-17,440
-32,539
-2,429,300
2,165,227

Покривеност обавеза (без
укључених залиха)
3,041,871
2,361,849
1,006,525
15,955
-6,176
-42,194
-59,616
-6,288
-1,679,263
-2,698,157
-88,606
-33,471
-217,786
-3,186,710
-5,881

-343,448
-51,901
-510
-13,393

-501,987
-200,143
-1,445
-15,424

7,639,681

-2,316,947

Залихе
924,144
3,512,514
46,144
542,178
76,534
16,031
114,223
185,247
757,410
2,171,108
158,539
1,136,807
102,786
51,928
148,242
1,100
8,727
935
2,031
9,956,628

установе које имају само проблем наплате потраживања
установе које, поред наплате потраживања, имају проблем
финансирања минималних залиха
Установе које не могу да изфинансирају обевезе ни када би
наплатиле потраживања

133

134

Назив установе

19 Инстит. за мед. рада Србије
УКУПНО:

17 Завод за антираб.заштиту
18 Завод за псих.пор. гов. пат.

15 Инст./зав. за трансф. крви
16 Завод за судску медицину

13 Клинике
14 Инст./ЗЈЗ

11 Клиничко болнички центри
12 Институти

9 Здравствени центари
10 Клинички центри

7 СБ за психијатр. болести
8 Инс./Кл.СБ рех. прод. леч.

5 СБ- краткот. хоспитал.
6 СБ за плућне болести

3 Заводи
4 Опште болнице

1 Домови здравља
2 Апотеке

Р.
Б.

Дугорочне
обавезе,
Краткорочне
обавезе,
Обавезе по
основу расхода
за запослене,
Обавезе по
основу осталих
расхода изузев
расхода за
запослене,
Обавезе из
пословања

3,130,446
8,219,089
182,416
1,922,134
81,867
42,036
71,081
1,214,554
3,183,737
4,526,754
1,083,666
1,815,464
236,240
331,984
133,640
459
8,851
2,399
11,406
26,198,223

Нефинансијска
имовина у
залихама,
Дугорочна
финансијска
имовина,
Новчана
средства,
племенити
метали и
хартије од
вредности,
Краткорочна
потраживања и
Краткорочни
пласмани

3,506,793
12,450,590
397,249
1,010,461
144,388
36,350
343,959
1,106,335
2,035,509
6,340,074
868,748
5,563,944
311,414
1,120,274
212,047
5,963
13,899
4,563
31,889
35,504,449

2009. година

376,347
4,231,501
214,833
-911,673
62,521
-5,686
272,878
-108,219
-1,148,228
1,813,320
-214,918
3,748,480
75,174
788,290
78,407
5,504
5,048
2,164
20,483
9,306,226
4,494,014
17,608,679
395,352
1,128,992
175,970
47,549
338,169
1,224,028
2,231,848
7,315,075
986,290
5,478,458
343,326
1,342,522
228,717
9,567
8,335
10,066
32,423
43,399,380

Нефинансијска
имовина у
залихама,
Дугорочна
финансијска
имовина,
Новчана
средства,
Разлика племенити
метали и
хартије од
вредности,
Краткорочна
потраживања и
Краткорочни
пласмани
4,489,933
12,213,834
239,585
2,760,700
114,748
47,624
112,555
1,314,126
3,693,198
6,108,313
1,218,914
2,091,929
266,011
389,586
257,654
680
15,160
5,179
41,645
35,381,374

Дугорочне
обавезе,
Краткорочне
обавезе,
Обавезе по
основу расхода
за запослене,
Обавезе по
основу осталих
расхода изузев
расхода за
запослене,
Обавезе из
пословања

2010. година

4,081
5,394,845
155,767
-1,631,708
61,222
-75
225,614
-90,098
-1,461,350
1,206,762
-232,624
3,386,529
77,315
952,936
-28,937
8,887
-6,825
4,887
-9,222
8,018,006

Разлика

4,771,200
21,503,098
351,639
1,336,907
148,484
31,955
290,822
1,227,629
2,186,341
7,908,424
809,735
5,359,261
292,773
1,459,939
352,999
17,349
16,338
7,066
42,135
48,114,094

Нефинансијска
имовина у
залихама,
Дугорочна
финансијска
имовина,
Новчана
средства,
племенити
метали и
хартије од
вредности,
Краткорочна
потраживања и
Краткорочни
пласмани
5,526,319
14,948,713
311,671
3,492,886
160,556
49,395
218,793
1,260,168
4,615,641
5,743,197
1,153,183
1,860,605
249,603
401,486
404,900
294
13,899
7,576
55,528
40,474,413

Дугорочне
обавезе,
Краткорочне
обавезе,
Обавезе по
основу расхода
за запослене,
Обавезе по
основу осталих
расхода изузев
расхода за
запослене,
Обавезе из
пословања

2011. година

ПРОБЛЕМ ДУГОВА У ЗУ У ПОСЛЕДЊЕ 3 ГОДИНЕ СА АСПЕКТА ПОКРИВЕНОСТИ ОБАВЕЗА (са укљученим залихама)

-755,119
6,554,385
39,968
-2,155,979
-12,072
-17,440
72,029
-32,539
-2,429,300
2,165,227
-343,448
3,498,656
43,170
1,058,453
-51,901
17,055
2,439
-510
-13,393
7,639,681

Разлика

у 000 дин

Табела 4а

135

Назив установе

18 Завод за псих.пор. гов. пат.
19 Инстит. за мед. рада Србије
УКУПНО:

16 Завод за судску медицину
17 Завод за антираб.заштиту

14 Инст./ЗЈЗ
15 Инст./зав. за трансф. крви

12 Институти
13 Клинике

9 Здравствени центари
10 Клинички центри
11 Клиничко болнички центри

7 СБ за психијатр. болести
8 Инс./Кл.СБ рех. прод. леч.

5 СБ- краткот. хоспитал.
6 СБ за плућне болести

3 Заводи
4 Опште болнице

1 Домови здравља
2 Апотеке

Р.
Б.

Дугорочна
финансијска
имовина,
Новчана
средства,
племенити
метали и
хартије од
вредности,
Краткорочна
потраживања и
Краткорочни
пласмани
2,652,319
8,622,205
350,838
632,332
105,654
19,165
231,170
945,321
1,232,805
3,929,141
648,074
4,424,887
256,658
1,058,719
122,608
5,256
3,120
3,661
30,916
25,274,849

Дугорочне
обавезе,
Краткорочне
обавезе,
Обавезе по
основу расхода
за запослене,
Обавезе по
основу осталих
расхода изузев
расхода за
запослене,
Обавезе из
3,130,446
8,219,089
182,416
1,922,134
81,867
42,036
71,081
1,214,554
3,183,737
4,526,754
1,083,666
1,815,464
236,240
331,984
133,640
459
8,851
2,399
11,406
26,198,223

2009. година

-478,127
403,116
168,422
-1,289,802
23,787
-22,871
160,089
-269,233
-1,950,932
-597,613
-435,592
2,609,423
20,418
726,735
-11,032
4,797
-5,731
1,262
19,510
-923,374

Разлика

Дугорочна
финансијска
имовина,
Новчана
средства,
племенити
метали и
хартије од
вредности,
Краткорочна
потраживања и
Краткорочни
пласмани
3,590,834
13,951,719
347,027
662,731
136,663
25,283
221,989
1,047,192
1,398,206
4,970,557
728,648
4,147,071
240,786
1,293,377
149,955
8,665
6,930
9,108
30,228
32,966,969

Дугорочне
обавезе,
Краткорочне
обавезе,
Обавезе по
основу расхода
за запослене,
Обавезе по
основу осталих
расхода изузев
расхода за
запослене,
Обавезе из
4,489,933
12,213,834
239,585
2,760,700
114,748
47,624
112,555
1,314,126
3,693,198
6,108,313
1,218,914
2,091,929
266,011
389,586
257,654
680
15,160
5,179
41,645
35,381,374

2010. година

-899,099
1,737,885
107,442
-2,097,969
21,915
-22,341
109,434
-266,934
-2,294,992
-1,137,756
-490,266
2,055,142
-25,225
903,791
-107,699
7,985
-8,230
3,929
-11,417
-2,414,405

Разлика

Дугорочна
финансијска
имовина,
Новчана
средства,
племенити
метали и
хартије од
вредности,
Краткорочна
потраживања и
Краткорочни
пласмани
3,847,056
17,990,584
305,495
794,729
71,950
15,924
176,599
1,042,382
1,428,931
5,737,316
651,196
4,222,454
189,987
1,408,011
204,757
16,249
7,611
6,131
40,104
38,157,466

Дугорочне
обавезе,
Краткорочне
обавезе,
Обавезе по
основу расхода
за запослене,
Обавезе по
основу осталих
расхода изузев
расхода за
запослене,
Обавезе из
5,526,319
14,948,713
311,671
3,492,886
160,556
49,395
218,793
1,260,168
4,615,641
5,743,197
1,153,183
1,860,605
249,603
401,486
404,900
294
13,899
7,576
55,528
40,474,413

2011. година

ПРОБЛЕМ ДУГОВА У ЗУ У ПОСЛЕДЊЕ 3 ГОДИНЕ СА АСПЕКТА ПОКРИВЕНОСТИ ОБАВЕЗА (без укључених залиха)

-1,679,263
3,041,871
-6,176
-2,698,157
-88,606
-33,471
-42,194
-217,786
-3,186,710
-5,881
-501,987
2,361,849
-59,616
1,006,525
-200,143
15,955
-6,288
-1,445
-15,424
-2,316,947

Разлика

у ооо дин

Табела 4б
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298 00230040

295 00230037

291 00206018

Р.
Б.

ШИФРА
УСТАНОВ
Е

Институт за реуматологију
Београд

Институт за здравствену
заштиту мајке и детета Србије
"Др Вукан Чупић" Београд

Институт за здравствену
заштиту деце и омладине
Војводине, Н. Сад

НАЗИВ УСТАНОВЕ

572,757,832

1,490,043,634

1,137,940,805

Призната
накнада 2011 г.
са услугама ВУ,
апотекама у
саставу ДЗ и
стоматологијом

60,078,807

29,205,139

20,746,798

Дуг по
коначном
обрачуну за
2011г.

8,397,251

18,525,121

10,308,760

576,391,000

1,447,261,000

1,142,114,000

101

97

100

Индекс
Аванс по
Предрачун 2012 предрачун
коначном
2012/
(умањено за
обрачуну за
партиципацију) признато
2011г.
2011

ПРЕЗАДУЖЕНИ ИНСТИТУТИ

628,072,556

1,457,941,017

1,152,552,037

Расположиво у
2012 год. (под
претпоставком да
се све наплати)

114,246,000

180,835,000

135,736,000

513,826,556

1,277,106,017

1,016,816,037

19.82

12.49

11.88

Разлика
% учешћа
расположивих
обавеза
Обавезе
средстава у
01.01.2012.г. у
01.01.2012.г. 2012.г. и обавеза
предрачуну
на дан
2012.г.
01.01.2012.г.

18.19

12.40

11.78

% учешћа
обавеза
01.01.2012.g. у
расположивим
редствима

Табела 4ц

137

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Р.
Б.

00201002
00202003
00203001
00203002
00204001
00204005
00205001
00205002
00205003
00206001
00206009
00207001
00207011
00213007
00213008
00213011
00220005
00221006
00230004

ШИФРА
УСТАНОВЕ

УКУПНО

ДЗ Мали Иђош
ДЗ Нови Бечеј
ДЗ Ада
ДЗ Кањижа
ДЗ Алибунар
ДЗ Опово
ДЗ Апатин
ДЗ Кула
ДЗ Оџаци
ДЗ Бач
ДЗ Тител
ДЗ Инђија
ДЗ Ириг
ДЗ Рековац
ДЗ Јагодина
ДЗ Ћуприја
ДЗ Ниш
ДЗ Житорађа
ДЗ Гроцка, Београд

НАЗИВ УСТАНОВЕ

5,548,219,800

107,898,633
208,296,788
180,087,809
255,587,543
200,857,738
100,458,074
298,058,253
424,723,299
365,717,601
142,593,720
114,888,235
468,924,861
94,031,202
110,935,964
405,382,812
296,521,968
1,232,941,457
104,082,280
436,231,563

774,028,415

27,243,255
47,572,802
43,781,944
52,554,921
39,962,155
18,145,069
71,209,735
106,742,133
86,596,084
35,806,484
24,302,222
110,525,702
20,452,470
18,335,427
1,579,739
63,986,287
4,748,516
0
483,471

Призната накнада
2011 г. са
Дуг по коначном
услугама ВУ,
апотекама у
обрачуну за 2011г.
саставу ДЗ и
стоматологијом

64,990,376

972,793
550,490
971,809
0
2,037,719
1,834,506
3,845,935
411,868
6,291,325
635,888
597,782
257,011
249
1,427,161
2,846,654
1,389,084
37,482,565
3,153,249
284,287

Аванс по
коначном
обрачуну за
2011г.

4,750,334,000

89,082,000
172,572,000
148,322,000
216,792,000
167,273,000
83,294,000
244,890,000
345,867,000
303,048,000
114,546,000
96,218,000
384,636,000
76,757,000
99,898,000
374,903,000
244,171,000
1,107,422,000
90,909,000
389,734,000

Индекс
Предрачун 2012 предрачун
(умањено за
2012/
партиципацију) признато
2011
83
83
82
85
83
83
82
81
83
80
84
82
82
90
92
82
90
87
89

39,450,000
125,827,000
96,543,000
125,613,000
113,606,000
110,481,000
148,251,000
201,696,000
155,926,000
68,611,000
47,530,000
199,475,000
43,801,000
56,805,000
129,147,000
165,785,000
187,145,000
32,217,000
150,642,000

Обавезе
01.01.2012.г.

Табела 5а

75,902,463
93,767,312
94,589,135
143,733,920
91,591,436
-10,876,438
164,002,800
250,501,266
227,426,760
81,105,596
72,392,440
295,429,691
53,408,220
60,001,265
244,489,085
140,983,203
887,542,951
55,538,751
239,291,184

44.29
72.91
65.09
57.94
67.92
132.64
60.54
58.32
51.45
59.90
49.40
51.86
57.06
56.86
34.45
67.90
16.90
35.44
38.65

34.20
57.30
50.51
46.64
55.36
110.92
47.48
44.60
40.67
45.83
39.63
40.31
45.06
48.63
34.56
54.04
17.41
36.71
38.63

Разлика
% учешћа
% учешћа
расположивих
обавеза
обавеза
средстава у
01.01.2012.г. у 01.01.2012.g. у
2012.г. и
предрачуну расположивим
обавеза на дан
2012.г.
редствима
01.01.2012.г.

5,459,372,039 2,198,551,000 3,260,821,039

115,352,463
219,594,312
191,132,135
269,346,920
205,197,436
99,604,562
312,253,800
452,197,266
383,352,760
149,716,596
119,922,440
494,904,691
97,209,220
116,806,265
373,636,085
306,768,203
1,074,687,951
87,755,751
389,933,184

Расположиво у
2012 год. (под
претпоставком да
се све наплати)

ДОМОВИ ЗДРАВЉА КОЈИ У 2012 ГОД. ИМАЈУ НАЈВЕЋИ ПРОБЛЕМ СА ДУГОВИМА
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337

356
852
6,436
4,075
2,119

3,428

281
1,715

2,344

0

0
0
529
0
0

0

0
0

0

0

ДЗ Гроцка,
Београд

6,909

1,096

10

ДЗ Нови
Бечеј
ДЗ
Кањижа
ДЗ
Алибунар
ДЗ Опово
ДЗ Апатин
ДЗ Кула
ДЗ Инђија
ДЗ
Јагодина
ДЗ
Ћуприја
ДЗ Ниш
ДЗ
Грачаница

45,874

6,735

42,059
15,188

10,857

23,243
41,221
47,911
59,879
56,640

28,301

27,514

НОВЧАНА
СРЕДСТВА,
ДУГОРОЧНА
КРАТКОРОЧНА
НАЗИВ
ПЛЕМЕНИТИ
ФИНАНСИЈСКА
ПОТРАЖИВАЊ
УСТАНОВЕ
МЕТАЛИ,
ИМОВИНА
А
ХАРТИЈЕ ОД
ВРЕДНОСТИ

0

1,500

11
4,077

0

0
167
4,962
34
9,407

2,143

19

КРАТКОРОЧНИ
ПЛАСМАНИ

52,783

10,579

42,351
20,980

14,285

23,599
42,240
59,838
63,988
68,166

30,781

28,639

180

0

0
869

0

0
2,771
1,713
0
1,442

0

0

0

11,498

0
0

1,372

0
0
0
0
0

0

0

0

132

1,611
5,003

233

0
215
0
0
0

63

1,395

ОБАВЕЗЕ ПО
УКУПНО ДУГОРОЧНЕ КРТАТКОРОЧНЕ
ОСНОВУ
(7+8+9+10)
ОБАВЕЗЕ
ОБАВЕЗЕ
РАСХОДА ЗА
ЗАПОСЛЕНЕ

2009 ГОД.

ПРЕЗАДУЖЕНИ ДОМОВИ ЗДРАВЉА

358

0

242
318

135

548
1,414
46
376
373

293

110

203,899

39,574

86,514
47,445

65,539

79,201
87,097
113,898
126,483
88,815

70,723

84,881

-40,625

-46,016
-32,655

-52,994

-56,150
-49,257
-55,819
-62,871
-22,464

-40,298

-57,747

204,437 -151,654

51,204

88,367
53,635

67,279

79,749
91,497
115,657
126,859
90,630

71,079

86,386

-22,946
-13,835
-37,900
-32,202
57,471
-5,238
-3,108
-23,873
-7,807

-64,329
-59,706
-60,138
-74,338
-49,138
-74,712
-67,815
-115,026
-55,389

418

-9,345

-57,365

-129,184

-11,103

-63,550

ОБАВЕЗЕ ПО
ОСНОВУ
РАЗЛИКА РАЗЛИКА
ОСТАЛИХ
УКУПНО
ОБАВЕЗЕ ИЗ
РАЗЛИКА
2010 ГОД. 2011 ГОД.
РАСХОДА
(12+13+14
ПОСЛОВАЊА
2009 ГОД.
ИЗУЗЕВ
+15+16)
РАСХОДА ЗА
ЗАПОСЛЕНЕ

у 000 дин

Табела 5б
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СВЕГА
УГОВОРЕНА
НАКНАДА
2010 г / 2011г

2011 ГОДИНА
НАКНАДА ЗА РАД
И ОСТАЛЕ
ТРОШКОВЕ
ПЛАТЕ
ПРЕВОЗ
ЕНЕРГЕНТИ
ОСТАЛИ
МАТЕРИЈАЛНИ
ТРОШКОВИ
ЛЕКОВИ У ЗУ
САНИТЕТСКИ И
МЕДИЦИНСКИ
МАТЕРИЈАЛ

СВЕГА
УГОВОРЕНА
НАКНАДА

1
НАКНАДА ЗА РАД
И ОСТАЛЕ
ТРОШКОВЕ
ПЛАТЕ
ПРЕВОЗ
ЕНЕРГЕНТИ
ОСТАЛИ
МАТЕРИЈАЛНИ
ТРОШКОВИ
ЛЕКОВИ У ЗУ
САНИТЕТСКИ И
МЕДИЦИНСКИ
МАТЕРИЈАЛ

НАМЕНЕ

2010 ГОДИНА

0

786,738,833

0

976,435,000

747,089,000
100

748,905,000
0

2,884,300,000
944,643,000

41,925,263,293
109

747,089,000
0
0
0

40,004,185,293
33,689,651,293
894,990,000
2,604,424,000

748,230,583

748,230,583
0

2,141,032,750
1,012,549,250

38,580,331,750

748,230,583
0
0
0

3

Планирана
партиципација

36,781,043,667
31,384,555,000
803,173,750
2,434,480,167

2

Уговорена
накнада

2,662,723
335

0

0
215,077

2,447,647
2,447,647
0
0

794,259

0

0
186,530

607,729
607,729
0
0

4

171,370,540
931

0

0
208,102

171,162,439
170,393,616
535,273
199,293

18,402,362

0

7,093,098
0

18,402,362
10,716,961
592,303
0

5

Умањење по
Извршене записницима о
рефундације
извршеној
контроли

921,122,264
120

0

748,905,000
423,178

920,699,085
172,841,262
535,273
199,293

767,427,203

0

755,323,681
186,530

767,240,673
11,324,689
592,303
0

6=3+4+5

Укупно
умањење

41,004,141,029
108

976,435,000

2,135,395,000
944,219,822

39,083,486,208
33,516,810,031
894,454,727
2,604,224,707

37,812,904,547

786,738,833

1,385,709,070
1,012,362,720

36,013,802,994
31,373,230,311
802,581,447
2,434,480,167

7=2-6

Укупно
уговорена
накнада

34,780,460,363
102

3,656,316,017

0
940,655,300

30,183,489,047
69,628,414
0
0

33,950,750,229

3,460,467,391

0
972,331,792

29,517,951,046
0
0
0

8

Фактурисано
умањено за
партиципацију

97,857,525

9,638,430

5,856,069
29,381,888

30,299,033

17,930,707
29,016,952

40,303,773,152 276,237,307
282

19,149,926

3,350,488,896
0

40,284,623,226 216,921,322
33,552,787,799 112,673,321
879,721,102 83,777,766
2,669,887,373
3,449,622

0

0

0
0

58,837,207
40,756,583
3,601,709
8,622,847

9

9

0
0
0
0

Аванси по
коначном
обрачуну из
претходне
године

Обрачунски
расходи у ЗУ

40,845,850,608
109

946,324,261

2,095,618,052
917,512,033

38,982,014,314
33,508,245,657
805,921,127
2,565,734,312

37,637,681,102

776,685,904

1,392,971,064
989,540,949

35,871,454,250
31,341,258,003
875,012,501
2,244,050,684

10

Пренета
средства
Дирекције и
филијале за
текућу годину

41,122,087,915
109

976,623,294

2,113,548,758
946,528,985

39,198,935,636
33,620,918,977
889,698,892
2,569,183,934

37,735,538,627

786,324,334

1,398,827,132
1,018,922,836

35,930,291,457
31,382,014,586
878,614,210
2,252,673,530

11=9+10

Укупно пренета
средства

13

Пренамена

40,635,084,828
108

967,018,197

2,123,275,761
880,835,786

38,787,230,845
33,186,771,374
856,769,904
2,526,029,877

37,663,612,363

970,871,441

0

24,151,437

0
-24,151,437

0
0
0
0

0

215,771,303

1,491,900,944 106,191,873
876,594,657 -107,709,833

35,816,146,266 -108,061,471
31,294,352,213
-1,896,192
782,167,156
-14,774,843
2,229,563,954 -197,582,309

12

Призната
накнада

15=12-14

Дуг по
обрачуну

16=14-12

Аванс по
обрачуну

0

0
0

31,224,196

13,118,062
34,618,347

41,122,087,915
109

1,000,774,731

2,113,548,758
922,377,548

39,198,935,636
33,620,918,977
889,698,892
2,569,183,934

33,756,534

0
41,541,762

9,727,003 585,528,945
6
238

0

9,727,003
0

9,727,003 510,230,649
0 434,147,604
0 32,928,988
0 43,154,057

37,735,538,627 174,472,732 246,398,997

1,002,095,637

1,505,019,006
911,213,004

35,822,229,986 174,472,732 180,556,454
31,380,118,394
0 85,766,181
863,839,367
0 81,672,211
2,055,091,222 174,472,732
0

14=11+13

Пренета
средства са
пренaменом

Tabela 5ц.
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11,418
9
185
0
0
0
605
1,948
0
0
0
119
0
14,284

11,047
9
5,865
185
30
0
0
0
0
1,948
0
0
0
0
0
19,084

ОБ Суботица
ОБ Зрењанин
ОБ Вршац
ОБ Сомбор
ОБ Врбас
ОБ Ср. Митровица
ОБ Шабац
ОБ См. Паланка
ОБ Јагодина
ОБ Ћуприја
ОБ Мајдампек
ОБ Горњи Милановац
ОБ Лесковац

ОБ Суботица
ОБ Зрењанин
ОБ Кикинда
ОБ Вршац
ОБ Панчево
ОБ Сомбор
ОБ Врбас
ОБ Ср. Митровица
ОБ Шабац
ОБ См. Паланка
ОБ Јагодина
ОБ Ћуприја
ОБ Мајдампек
ОБ Горњи Милановац
ОБ Лесковац

НАЗИВ УСТАНОВЕ

70,317
17,624
2,038
1,423
2,531
8,817
610
4,806
40,207
2,308
18,075
44,831
5,547
13,636
38,392
271,162

28,248
135,416
1,460
2,025
15,184
9,923
39,216
1,547
3,633
27,923
334
4,503
20,068
289,480

НОВЧАНА
СРЕДСТВА,
ДУГОРОЧНА
ПЛЕМЕНИТИ
ФИНАНСИЈСКА
МЕТАЛИ,
ИМОВИНА
ХАРТИЈЕ ОД
ВРЕДНОСТИ
51,087
315
91,068
0
0
23,803
5,329
164,557
0
0
11,151
3,345
16,141
0
0
40,101
3,794
45,920
0
0
9,200
2,183
26,567
0
0
36,692
2,159
48,774
0
0
19,426
0
59,247
3,508
0
16,669
270
20,434
240
0
28,373
5
32,011
0
0
35,450
324
63,697
2,171
0
2,553
284
3,171
0
0
5,823
2,070
12,515
0
0
26,292
1,870
48,230
0
0
306,620
21,948
632,332
5,919
0
ОДНОС СРЕДСТАВА И ОБАВЕЗА У 2010 ГОД. У ОПШТИМ БОЛНИЦАМА
39,255
886
121,505
0
0
19,309
15,945
52,887
0
0
36,509
1,617
46,029
0
4
8,104
3,302
13,014
0
0
34,027
1,738
38,326
0
0
37,491
1,437
47,745
0
0
3,049
16,537
20,196
0
0
16,606
1,359
22,771
0
0
29,691
0
69,898
3,212
0
12,409
522
17,187
212
0
38,039
32
56,146
0
0
26,349
1,013
72,193
1,679
0
1,670
294
7,511
0
0
5,224
1,162
20,022
0
0
13,705
5,204
57,301
0
0
321,437
51,048
662,731
5,103
4
11,646
27,384
0
16,233
0
783
0
474
0
3,950
2
1,009
5
2,160
0
63,646

12,977
20,068
367
314
0
3,670
0
3,636
2
2,875
233
661
0
44,803
198
147
119
13
32
114
0
6
77
204
150
92
8
8
94
1,262

184
97
16
15
0
189
59
230
196
90
13
39
62
1,190
303,860
630,565
199,551
48,245
189,442
282,889
236,218
172,836
91,593
108,937
175,595
150,353
3,905
21,922
74,774
2,690,685

272,917
581,902
44,825
260,043
147,023
161,741
68,428
71,022
102,104
114,098
5,185
9,782
31,152
1,870,222
315,704
658,096
199,674
64,491
189,474
283,786
236,218
173,316
94,882
113,303
175,747
153,133
3,918
24,090
74,868
2,760,700

286,078
602,067
45,208
260,372
147,023
165,600
71,995
75,128
102,302
119,234
5,431
10,482
31,214
1,922,134

ОБАВЕЗЕ ПО
ОСНОВУ
ОБАВЕЗЕ
ОБАВЕЗЕ ПО
УКУПНО
ОСТАЛИХ
КРТАТКОР
ИЗ
КРАТКОРОЧНА КРАТКОРОЧНИ
УКУПНО ДУГОРОЧНЕ
ОСНОВУ
(12+13+14
РАСХОДА
ОЧНЕ
ПОСЛОВА
ПОТРАЖИВАЊА
ПЛАСМАНИ
(7+8+9+10)
ОБАВЕЗЕ
РАСХОДА ЗА
+15+16)
ИЗУЗЕВ
ОБАВЕЗЕ
ЊА
ЗАПОСЛЕНЕ
РАСХОДА ЗА
ЗАПОСЛЕНЕ

ОДНОС СРЕДСТАВА И ОБАВЕЗА У 2009 ГОД. У ОПШТИМ БОЛНИЦАМА

-194,199
-605,209
-153,645
-51,477
-151,148
-236,041
-216,022
-150,545
-24,984
-96,116
-119,601
-80,940
3,593
-4,068
-17,567
-2,097,969

-195,010
-437,510
-29,067
-214,452
-120,456
-116,826
-12,748
-54,694
-70,291
-55,537
-2,260
2,033
17,016
-1,289,802

РАЗЛИКА
(11-17)

у 000 дин.

Табела 6
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ОБ Сремска Митровица
ОБ Шабац
ОБ Лозница
ОБ Смедеревска
Паланка
ОБ Смедерево
ОБ Јагодина
ОБ Ћуприја
ОБ Мајдампек
ОБ Горњи Милановац
ОБ Пирот
ОБ Лесковац

НАЗИВ УСТАНОВЕ
ОБ Суботица
ОБ Зрењанин
ОБ Кикинда
ОБ Сента
ОБ Вршац
ОБ Панчево
ОБ Сомбор
ОБ Врбас

ОБ "Стефан Високи"
Смедеревска Паланка
ОБ Смедерево
ОБ Јагодина
ОБ Ћуприја
ОБ Мајдампек
ОБ Горњи Милановац
ОБ Пирот
ОБ Лесковац

ОБ Сремска Митровица
ОБ Шабац
ОБ Лозница

ОБ Суботица
ОБ Зрењанин
ОБ Кикинда
ОБ Сента
ОБ Вршац
ОБ Панчево
ОБ Сомбор
ОБ Врбас

-150,545
-24,984
0

-96,116
0
-119,601
-80,940
3,593
-4,068
0
-17,567
-2,097,969

-54,694
0
-70,291
-55,537
-2,260
2,033
0
17,016
-1,289,802

2010 год.
-194,199
-605,209
-153,645
0
-51,477
-151,148
-236,041
-216,022

1,083
0
2,706
12,458
11,113
3,914
7,711
34,348
192,557

4,050
23,645
1,306

50,726
2,197
2,459
4,473
16,003
6,940
6,829
596

-116,826
-12,748
0

2009 год.
-195,010
-437,510
0
0
-29,067
0
-214,452
-120,456

1,948
0
0
0
0
0
0
0
19,450

0
0
0

11,253
0
6,034
0
185
30
0
0

-92,803
1,555
-191,213
-100,673
815
-17,683
-48,221
-15,606
-2,698,157

-126,279
-65,303
-46,516

2011 год.
-244,515
-705,974
-202,273
-20,513
-57,586
-188,149
-286,994
-290,226

9,859
0
61,674
40,299
1,581
1,168
17,250
28,542
452,690

42,275
41,885
21,956

%

3.44
-0.06
7.09
3.73
-0.03
0.66
1.79
0.58
100.00

4.68
2.42
1.72

9.06
26.17
7.50
0.76
2.13
6.97
10.64
10.76

53,524
1,555
118
9,595
293
964
3,815
13,722
130,032

4,462
0
1,872

О
С
Т
А
Т
А
К

В
О
Ј
В
О
Д
И
Н
А

%

21.33

78.67

66,414
1,555
64,498
62,352
12,987
6,046
28,776
76,612
794,729

50,787
65,530
25,134

198
0
0
2,113
0
0
0
0
7,931

0
3,051
504

0
0
0
0
0
0
0
0
2

0
0
0

ОДНОС СРЕДСТАВА И ОБАВЕЗА У 2011 ГОД. У ОПШТИМ БОЛНИЦАМА
36,429
462
98,870
0
0
35,239
23,705
61,141
2,065
0
19,696
3,430
31,619
0
2
4,121
336
8,930
0
0
16,438
5,334
37,960
0
0
32,881
1,119
40,970
0
0
35,119
3,866
45,814
0
0
6,278
1,860
8,734
0
0

11,703
0
0
1,821
36
3,002
1,072
0
61,340

2,757
173
0

11,835
24,989
0
1,594
2,008
0
350
0

140
0
9,105
979
14
8
93
71
11,356

94
104
54

377
181
34
35
20
24
23
0

147,176
0
246,606
158,112
12,122
20,719
75,832
92,147
3,412,257

174,215
127,505
71,092

331,173
739,880
233,856
27,814
93,518
229,095
332,435
298,960

159,217
0
255,711
163,025
12,172
23,729
76,997
92,218
3,492,886

177,066
130,833
71,650

343,385
767,115
233,892
29,443
95,546
229,119
332,808
298,960

-92,803
1,555
-191,213
-100,673
815
-17,683
-48,221
-15,606
-2,698,157

-126,279
-65,303
-46,516

-244,515
-705,974
-202,273
-20,513
-57,586
-188,149
-286,994
-290,226
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0

ЗЦ
Смедерево

0

ЗЦ Ужице

ЗЦ Врање

1,040,133

485,724

ЗЦ
Књажевац

1,453,476

1,880,284

ЗЦ Бор

ЗЦ
Смедерево

ЗЦ Ваљево

Призната накнада
2011 г. са
НАЗИВ
услугама ВУ,
апотекама у
УСТАНОВЕ
саставу ДЗ и
стоматологијом

711

1,219

ЗЦ
Књажевац

1,989

0

ЗЦ Ваљево

ЗЦ Бор

ДУГОРОЧНА
ФИНАНСИЈСКА
ИМОВИНА

НАЗИВ
УСТАНОВЕ

23,237

5,960

13,734

35,061

Дуг по
коначном
обрачуну за
2011г.

13,286

2,692

778

3,627

1,971

5,469

НОВЧАНА
СРЕДСТВА,
ПЛЕМЕНИТИ
МЕТАЛИ,
ХАРТИЈЕ ОД
ВРЕДНОСТИ

5,168

10,741

32,013

11,330

Аванс по коначном
обрачуну за 2011г.

38,587

106,249

12,585

25,014

43,820

64,276

КРАТКОРОЧНА
ПОТРАЖИВАЊА

482,323

1,017,093

385,416

1,751,816

Предрачун 2012
(умањено за
партиципацију)

0

0

453

989

714

819

КРАТКОРОЧНИ
ПЛАСМАНИ

Индекс
предрачун
2012/
признато
2011

99

98

27

93

51,873

110,160

14,527

31,619

46,505

70,564

УКУПНО
(7+8+9+10)

500,392

1,012,312

367,137

1,775,547

Расположиво у
2012 год. (под
претпоставком
да се све
наплати)

0

0

5,205

233,818

0

11,820

ДУГОРОЧНЕ
ОБАВЕЗЕ

2009 ГОДИНА

204,083

410,254

342,534

886,413

Обавезе
01.01.2012.г.

0

0

0

0

540

0

296,309

602,058

24,603

889,134

Разлика
расположивих
средстава у
2012.г. и
обавеза на дан
01.01.2012.г.

11,628

179

27,802

1,232

15,381

15,434

ОБАВЕЗЕ ПО
ОСНОВУ
КРТАТКОРОЧНЕ
РАСХОДА ЗА
ОБАВЕЗЕ
ЗАПОСЛЕНЕ

ПРЕЗАДУЖЕНИ ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТРИ

42.31

40.34

88.87

50.60

% учешћа
обавеза
01.01.2012.г. у
предрачуну
2012.г.

494

1,407

1,073

190

270

271

ОБАВЕЗЕ ПО
ОСНОВУ
ОСТАЛИХ
РАСХОДА
ИЗУЗЕВ
РАСХОДА ЗА
ЗАПОСЛЕНЕ

40.78

40.53

93.30

49.92

% учешћа
обавеза
01.01.2012.g. у
расположивим
редствима

63,138

514,978

63,486

74,813

177,126

365,734

75,260

516,564

97,566

310,053

193,317

393,259

-23,387

-406,404

-83,039

-278,434

-146,812

-322,695

УКУПНО
ОБАВЕЗЕ ИЗ
РАЗЛИКА
(12+13+14+
ПОСЛОВАЊА
2009 Г.
15+16)

-85,827

-381,936

-112,784

-345,694

-199,643

-447,316

РАЗЛИКА
2010 Г.

944

-110,676

-122,294

-169,577

-81,610

3,502

РАЗЛИКА
2011 Г.

у 000 дин

Табела 7
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279 00206020
280 00212010

Р.
Б.

КЦ Војводине, Нови
Сад
КЦ Крагујевац

5,432,501,903
3,906,476,907

157,619,208
102,623,859

Призната накнада
2011 г. са
Дуг по коначном
ШИФРА
услугама ВУ,
обрачуну за
НАЗИВ УСТАНОВЕ
апотекама у
УСТАНОВЕ
2011г.
саставу ДЗ и
стоматологијом
6,317,728
19,276,943

Аванс по
коначном
обрачуну за
2011г.

5,258,618,000
3,954,952,000

Предрачун 2012
(умањено за
партиципацију)

ПРЕЗАДУЖЕНИ КЦ

97
101

Индекс
предрачун
2012/
признато
2011
5,409,919,481
4,038,298,915

Расположиво у
2012 год. (под
претпоставком
да се све
наплати)

1,920,696,000
1,328,033,000

Обавезе
01.01.2012.г.

3,489,223,481
2,710,265,915

36.52
33.58

35.50
32.89

Разлика
% учешћа
% учешћа
расположивих
обавеза
обавеза
средстава у
01.01.2012.g.
01.01.2012.г. у
2012.г. и
у
предрачуну
обавеза на дан
расположиви
2012.г.
01.01.2012.г.
м редствима

Табела 8
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КБЦ Земун
Београд
КБЦ Звездара
Београд

КБЦ "Др Драгиша
Мишовић" Београд

КБЦ "Бежанијска
коса" Београд

КБЦ Приштина

НАЗИВ
УСТАНОВЕ

КБЦ Земун
Београд
КБЦ Звездара
Београд

КБЦ "Др Драгиша
Мишовић" Београд

КБЦ "Бежанијска
коса" Београд

КБЦ Приштина

НАЗИВ
УСТАНОВЕ

Табела 9

103,817

0

74,756

70,601

14,533

51,598

65,461

136,135

0

68,814

93,940

105

0

1,064

0

4,355

127,450

104,912

10,269

60,093

738

109,035

221,018

114,910

323,640

0

0

7,508

0

0

7,895

1,146

45,073

887

311

271,480

171,519

125,220

154,920

5,509

УКУПНО
(6+7+8+9+10)

0

356,073

0

0

0

0

7,508

0

0

0

72

142,369

0

35

192,193

152,401

28,656

212,390

192,475

625,923

28,659

214,067

-7,732

-516,888

192,359

-99,157

217

13

0

1,660

380

176,748

0
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213,957

187,134

38,963

212,278

214,554

727,476

38,963

214,081

56,926

-555,957

86,257

-59,161

ОБАВЕЗЕ ПО
ОСНОВУ
ОСТАЛИХ
УКУПНО
ОБАВЕЗЕ ИЗ
РАЗЛИКА
РАСХОДА
(12+13+14
ПОСЛОВАЊА
(11-17)
ИЗУЗЕВ
+15+16)
РАСХОДА ЗА
ЗАПОСЛЕНЕ
0
0
23,840
23,840
-18,331

210

5

3

1,642

ОБАВЕЗЕ ПО
КРТАТКОР
ДУГОРОЧНЕ
ОСНОВУ
ОЧНЕ
ОБАВЕЗЕ
РАСХОДА ЗА
ОБАВЕЗЕ
ЗАПОСЛЕНЕ

6,170
184,743
0
0
ОДНОС СРЕДСТАВА И ОБАВЕЗА НА ДАН 31.12.2010.ГОД.

571

43,478

1,535

НОВЧАНА
СРЕДСТВА,
ДУГОРОЧНА
КРАТКОРОЧ
ПЛЕМЕНИТИ КРАТКОРОЧНА
ФИНАНСИЈС
НИ
МЕТАЛИ,
ПОТРАЖИВАЊА
КА ИМОВИНА
ПЛАСМАНИ
ХАРТИЈЕ ОД
ВРЕДНОСТИ

37,863

161,911

61,777

0

1,096

0

у ооо дин
ОБАВЕЗЕ ПО
НОВЧАНА
ОСНОВУ
СРЕДСТВА,
ОБАВЕЗЕ ПО
ДУГОРОЧНА
КРАТКОРОЧ
КРТАТКОР
ОСТАЛИХ
УКУПНО
ПЛЕМЕНИТИ КРАТКОРОЧНА
УКУПНО
ДУГОРОЧНЕ
ОСНОВУ
ОБАВЕЗЕ ИЗ
РАЗЛИКА
ФИНАНСИЈС
НИ
ОЧНЕ
РАСХОДА
(12+13+14
МЕТАЛИ,
ПОТРАЖИВАЊА
(6+7+8+9+10)
ОБАВЕЗЕ
РАСХОДА ЗА
ПОСЛОВАЊА
(11-17)
КА ИМОВИНА
ПЛАСМАНИ
ОБАВЕЗЕ
ИЗУЗЕВ
+15+16)
ХАРТИЈЕ ОД
ЗАПОСЛЕНЕ
РАСХОДА ЗА
ВРЕДНОСТИ
ЗАПОСЛЕНЕ
4,355
1,129
12,884
0
18,368
0
0
0
0
22,542
22,542
-4,174

ОДНОС СРЕДСТАВА И ОБАВЕЗА НА ДАН 31.12.2009.ГОД.

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТРИ
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КБЦ Земун
Београд
КБЦ Звездара
Београд

КБЦ "Др Драгиша
Мишовић Дедиње" Београд

-555,957

56,926

-7,732

86,257

-59,161

-516,888

192,359

-99,157

51,127

-221,652

-50,313

-149,704

2011
-131,445

РАЗЛИКА
2010
-18,331

2009
-4,174

НАЗИВ
УСТАНОВЕ
КБЦ Приштина

КБЦ "Бежанијска
коса" Београд

92,032

153,522

0

79,451

71,742

64,760

141

33,649

44,297

80,391

78

0

662

0

0

КБЦ Земун
Београд
КБЦ Звездара
Београд

КБЦ "Др Драгиша
Мишовић Дедиње" Београд

КБЦ "Бежанијска
коса" Београд

КБЦ Приштина

НАЗИВ
УСТАНОВЕ

7,000

108

21,375

1,814

НОВЧАНА
СРЕДСТВА,
ДУГОРОЧНА
КРАТКОРОЧ
ПЛЕМЕНИТИ КРАТКОРОЧНА
ФИНАНСИЈС
НИ
МЕТАЛИ,
ПОТРАЖИВАЊА
КА ИМОВИНА
ПЛАСМАНИ
ХАРТИЈЕ ОД
ВРЕДНОСТИ

252,554

113,208

138,076

146,965

0

0

9,393

0

0

7,508

0

0

275

0

1,765

0

198

10,998

0

122

200,954

316,354

177,231

296,547

201,427

334,860

188,389

296,669

51,127

-221,652

-50,313

-149,704

ОБАВЕЗЕ ПО
ОСНОВУ
ОБАВЕЗЕ ПО
КРТАТКОР
ОСТАЛИХ
УКУПНО
УКУПНО
ДУГОРОЧНЕ
ОСНОВУ
ОБАВЕЗЕ ИЗ
РАЗЛИКА
ОЧНЕ
РАСХОДА
(12+13+14
(6+7+8+9+10)
ОБАВЕЗЕ
РАСХОДА ЗА
ПОСЛОВАЊА
(11-17)
ОБАВЕЗЕ
ИЗУЗЕВ
+15+16)
ЗАПОСЛЕНЕ
РАСХОДА ЗА
ЗАПОСЛЕНЕ
174
393
0
0
0
0
131,838
131,838
-131,445

ОДНОС СРЕДСТАВА И ОБАВЕЗА НА ДАН 31.12.2011.ГОД.

146

42,218,375

62,057,333

42,606,979

1,505,159,157

1,567,531,061

1,716,281,634

2,327,953,704

КБЦ Звездара Београд

53,949,103

141,000

1,070,741,850

КБЦ Приштина
КБЦ "Бежанијска коса"
Београд
КБЦ "Др Драгиша
Мишовић - Дедиње"
Београд
КБЦ Земун Београд

НАЗИВ УСТАНОВЕ

Дуг по
Призната
коначном
накнада 2011 г. обрачуну за
2011г.

Секундарна

20,927,177

25,735,146

37,699,176

12,281,206

123,528,984

Аванс по
коначном
обрачуну за
2011г.

7,796,173

109,763,084

17,145,548

31,536,821

0

Призната
накнада 2011
г.

2,089,095

20,589,753

3,204,570

8,662,795

0

Дуг по
коначном
обрачуну за
2011г.

УКУПНО

0

0

0

384,169

0

2,335,749,876

1,826,044,717

1,584,676,609

1,536,695,978

1,070,741,850

56,038,198

65,261,903
63,196,732

50,881,170

141,000

Аванс по
Дуг по
Призната
коначном
коначном
обрачуну накнада 2011 г. обрачуну за
за 2011г.
2011г.

КОНАЧАН ОБРАЧУН 2011 ГОД.
Секундарна ВУ

КБЦ - ПРИЗНАТА НАКНАДА 2011 И ПРЕДРАЧУН 2012 ГОДИНЕ

20,927,177

37,699,176
25,735,146

12,665,375

123,528,984

2,358,772,000

1,638,493,000
1,784,860,000

1,525,289,000

101

103
98

99

2,393,883,021

1,666,055,726
1,822,321,587

1,563,504,795

%
Расположиво у
предрачу
2012 год.
н 2012/
(предрачун
признато
+дуг - аванси)
2011
959,606,000
90
836,218,016

Аванс по
предрачун 2012
коначном
(умањено за
обрачуну за
партиципацију)
2011г.

2012 год.

Табела 9а
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ШИФРА
УСТАНОВЕ

300 00220020

Р.
Б.

Клиника за
стоматологију Ниш

НАЗИВ УСТАНОВЕ

195,177,051

Призната накнада
2011 г. са услугама
ВУ, апотекама у
саставу ДЗ и
стоматологијом

508,425

Дуг по
коначном
обрачуну за
2011г.

19,591,246

202,143,000

104

Индекс
Аванс по
Предрачун 2012 предрачун
коначном
2012/
(умањено за
обрачуну за
партиципацију) признато
2011г.
2011

ПРЕЗАДУЖЕНЕ КЛИНИКЕ

183,060,179

73,310,000

Расположиво у
2012 год. (под
Обавезе
претпоставком да 01.01.2012.г.
се све наплати)

109,750,179

36.27

40.05

% учешћа
Разлика
% учешћа
обавеза
расположивих
обавеза
01.01.2012.g.
средстава у
01.01.2012.г. у
у
2012.г. и
предрачуну
расположиви
обавеза на дан
2012.г.
м редствима
01.01.2012.г.

Табела 10

