
1. Како прокњижити радове на санацији мокрих чворова? Радове је спровело и 
платило Министарство здравља (нема ни „7“ ни „4“). 

 
Одговор 
 
Министарство треба да Вам достави документ о радовима (Одлука, закључак, 

Записник...) . Уколико у том документу пише да је то инвестиционо одржавање, а 
вероватно је тако јер Република у складу са Законом о здравственој заштити члан 18 
став 1 тачка 19 врши  инвестиционо улагање, одн. Инвестиционо-текуће одржавање 
просторија.  

 
Инвестиционо одржавање у складу са законом о планирању и изградњи 

представља иѕвођење грађевинско-занатских односно других радова зависно од врсте 
објекта у цилју побољшања услова коришћења објекта у току експлоатације. 

 
У складу са наведеним мишљења смо да треба увећати имовину- значи повећати 

средства и капитал у оквиру класе 000000 и 300000. 
 
2. Како се врши расход гума? 
 
Одговор 

На предлог пописне комисије надлежни орган доноси Одлуку о расходовању         
неупотребљивог потрошног материјала на залихама (гуме). Исти искњижити у 2016. 
години за износ који се налази на конту 022293 – Исправка вредности залиха 
материјала делатности (дугује), и 022234 – Залихе матријала за саобраћај 
(потражује). Ако се не врши расходовање гума наша препорука је да се води лично 
задужење, лице које је одговорно за ту службу.  

 
3. Како можемо да знамо ко је одговоран да потпише ИОС? 
 
Одговор 

Чланом 18. Уредбе о буџетском рачуноводству прописано је обавезно 
усаглашавање са дужницима и повериоцима. Корисници буџетских средстава и 
организација обавезног социјалног осигурања у обавези су да изврше усаглашавање 
финасијских пласмана, потраживања и обавеза на дан састављања финансијских 
извештаја  најмање једном годишње и да о томе постоји валидна исправа.  
           Уредбом су утврђене обавезе и рокови извршења усклађивања узајамних 
потраживања поверилаца и дужника, писменим путем, најчешће путем извода 
отворених ставки (Образац ИОС).  

Поверилац је дужан да достави свом дужнику попис ненаплаћесних 
потраживања, а дужник је обавезан да у року од пет дана од дана пријема  пописа 
неизмирених обавеза провери своју обавезу и о томе обавести повериоца. То значи да 
је буџетски корисник, као поверилац, у обавези да, пре редовног годишњег пописа са 
стањем на дан 31.12.2016. године, достави својим дужницима попис ненаплаћених 
потраживања. 
          Поступак усаглашавања стања потраживања и обавеза регулише се општим 
актом правног лица којим се, између осталог прецизира датум под којим ће се 



усаглашавање вршити , форма обрасца за усаглашавање, као и орган или лице које је 
овлашћено за потпис ИОС-а.  

          Потписивање ИОСа може да врши лице које је задужено за аналитичке 
евиденције купаца и добављачаи тада  тај документ представља само усаглашавање 
књиговодственог стања и нема снагу документа који прекида рок за застаревање. 
Уколико га потпише овлашћено лице за заступање, тај документ може да има и снагу 
документа који прекида рок за застаревање. 

 
4. Плаћање пореза на донације: која пореска пријава, на шта се плаћа порез (на 

донације у новци и у роби)? 
 
Одговор 

Законом о буџетском систему (члан 2 тачка 45) донација је дефинисана као 
наменски бесповратан приход, који се остварује на основу писаног уговора између 
даваоца и примаоца донације. 

Донације и хуманитарна помоћ могу бити у роби, осим дувана и дуванских 
прерађевина, алкохолних пића и путничких аутомобила, услугама, новцу, хартијама од 
вредности, имовинским и другим правима. 

Обвезник пореза на поклон у складу са Законом о порезу на имовину је 
поклонопримац. 

Пореска обавеза настаје: 

- даном закључења уговора о поклону, а ако уговор није закључен у писаној форми; 

- даном пријема поклона. 

 
У складу са Законом о порезу на имовину од опорезивања порезом на поклон изузима се 
на поклон примљен новац до 100.000,00 динара од једног донатора (кумулативно) у 
току једне календарске године.  

Обвезници пореза на поклон дужни су да у року од 30 дана од дана настанка 
пореске обавезе поднесу пореску пријаву ППИ-3 - Пореска пријава за утврђивање 
пореза на наслеђе и поклон, са одговарајућом документацијом потребном за 
утврђивање пореза. Пријаву подносе пореском органу према седишту послодавца.  

Обвезник плаћа порез по прописаној стопи од 2.5% по решењу Пореске управе у 
року од 15 дана од дана достављања решења. 

Са аспекта Закона о порезу на додату вредност, на новчане донације се не плаћа 
порез на додату вредност. 

Када су у питању добра, уколико се плаћа порез на додату вредност, не плаћа се 
порез на поклон у складу са Законом о порезу на имовину.  



На услуге које се пружају без накнаде се обавезно плаћа порез на додату 
вредност. 

Детаљно о овој теми је писано у часопису Буџет у броју 22 из 2016.године.  
 
 
5. У установи је дошло до квара скенера и утврђено да је неопходно заменити 

ренген цев чија је вредност 7,6 милиона динара. Министарство здравља је одобрило 
средства. Питање је: да ли замену резервног дела (ренген цеви) треба књижити на 
текуће или инвестиционо одржавање? 

 
Одговор 
 
Капитално или инвестиционо одржавање основних средстава, за разлику од 

текућег одржавања и поправки тих средстава, подразумева велике поправке, 
капитални ремонт,  замену битних саставних делова основног средства чија је 
трајност већа од века употребе основног средства као целине при чему се истоврсни 
радови на основним средствима изводе према правилу у дужим временским размацима 
од једне године и осигуравају му несметано 

функционисање према првобитној намени.  
 
На основу ове дефиниције, закључак је да замену рендген цеви треба књижити на 

инвестиционо одржавање као издатак на конту 512510 – Медицинска опрема и 
повећати вредност основног средства за тај износ. Погледајте и Решење 
Министарства здравља којим су одобрена средства – требало би и тамо да пише 
инвестиционо (капитално) одржавање. 

 
6. На који конто књижити услуге геодетске службе која врши предмер и 

предрачун радова, снимање објеката? 
 
Одговор 
 
Геодетске услуге се књиже у оквиру Специјализованих услуга на конту 424631 – 

Геодетске услуге. 
 
Уколико су ови радови део израде пројектне документације и техничке 

изводљивости објеката, у том случају се евидентирају на одговарајућим контима 
класе 000000 и класе 300000, а издатак на конту 511400- Пројектно планирање. 

 
7. На који конто књижити технички пријем радова код инвестиција у објекте? 
 
Одговор 
 
Подобност објекта за употребу утврђује се техничким прегледом, што је 

дефинисано Законом о планирању и изградњи. На основу техничког пријема, објекат 
добија употребну дозволу и врши се пренос из објекта у припрени (015100/311151) на 
одговарајући активиран објекат (011100/311111). 

Из наведених разлога смо мишљења да за трошкове техничког пријема објекта 
треба увећати вредност имовине (класа 000000 и 300000), а издатак књижити на 
511400 – пројектно планирање. 



 
8. Који критеријум користити код разврставања неког средства у опрему и ситан 

инвентар или то предвиђамо својим Правилником о рачуноводству и 
рачуноводственим политикама? 

 
Одговор 

    Да ли ће се набављено средство сматрати основним – које ће се књижити као 
опрема или као ситан инвентар( трошак периода ) зависи од тога да ли ће се то 
средство користити више година или не, односно да ли је предвиђена његова 
амортизација током периода коришћења, у складу са Правилником о номенклатури 
нематеријалних улагања и основних средстава са стопама амортизације. При 
опредељењу основног средства користимо на пример, који је век употребе средства, 
да ли постоји гаранција, да ли се мењају резервни делови и сл.  
           Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама регулишити 
критеријуме за разврставање средства као опрему или ситан инвентар.  

 
9. Шта урадити са потраживањима од физичких лица која су ненаплатива (не 

постоји могућност да се наплате), а трошкови утужења су скупи. Да ли се могу 
отписати без претходног утужења и шта је потребно од доказа за њихов отпис осим да 
су старија од 3 године? 

 
Одговор 

Поверилац попуњава образац ИОС у три примсрка, од којих два доставља 
дужнику. Дужник по пријему обрасца ИОС један примерак задржава за своје потребе 
други враћа повериоцу, с тим што на самом обрасцу потврђује потпуну сагласност са 
исказаним стањем или исказано стање оспорава делимично или у целини. 

           Уколико се дужник не одазове и не потврди стање исказано у обрасцу ИОС, 
или не оспори потраживања повериоца, поверилац дужнику шаље опомену, уз 
напомену да ће у случају неодазивања, односно уколико не потврди стање исказано у 
обрасцу ИОС, против дужника ће бити поднета тужба надлежном суду за наплату 
тог потраживања, под условом да наведено потраживање није застарело за наплату. 
            У случају да дужник оспори потраживање повериоца, поверилац и дужник су 
дужни да предузму мере у циљу усаглашавања исказаног стања потраживања, у 
обрасцу ИОС. Ако не дође до усаглашавања потраживања између повериоца и 
дужника, против дужника се може поднети тужба надлежном суду за наплату тог 
потраживања.  

            Потраживање се без утужења не би требало отписати, али уколико 
дужник није одговорио на  ИОС и послата му је опомена  и орган управљања потврдио 
ненаплативост потаживања, мишљења смо да треба  извршити исправку 
потраживања на конту 122129 – Исправка вредности потраживања, а по истеку 
рока од 3 године отписати потраживање.  

      Одговоре саставили предавачи са саветовања 
 
      Бранислава Шљиванчанин, дипл.ек 
      Сања Филиповић, дипл.ек 


