
ПИТАЊА РАЧУНОВОДСТВО – БРАНКА ШЉИВАНЧАНИН 
 

1. Како наплатити странцу услуге у туристичком месту ако нема динаре а није у 
могућности да замени валуту јер је мењачница затворена? 
 

Одговор: 
 

У туристичком месту постоји сигурно више мењачница у хотелима например, преко 
банкомата и др. Један од начина наплате услуга је и путем платних картица.  
Свакако би установа требало да усвоји процедуру око наплате услуга у таквим 
случајевима, авансна уплата, депозит и сл, али у складу са Законом о девизном пословању. 
 

2. Здравствена установа наплаћује грејање од друге здравствене установе којој 
пружа услуге грејања. Прилив средстава по овом основу евидентира се на конту 
„остали мешовити приходи“ и из тих средстава плаћа обавезе за енергенте. Да ли 
је то исправно или треба само сторнирати трошак приликом прилива средстава? 

 
Одговор: 
 
Најправилније би било да се сторнирају исказани расходи за услуге грејања, како би 
приказали реални расход Ваше установе.  
 
Варијанта  да приказујете приход на осталим мешовитим приходима има предности да 
можете да пратите колико сте наплатили по том основу (мада то можете и преко купца), 
али исто тако и да знате колико можете да платите енергенте преко износа који Вам 
преноси РФЗО. Међутим мишљења сам да на крају године, пре коначног обрачуна,  треба 
сторнирати са конта приказаног прихода и са конта расхода исти износ како бисте 
приказали Ваш реалан расход.  
 
 

3. Здравствена установа имала је поправку санитетског возила, односно, замену 
целог мотора купљеног од овлашћеног увозника. Да ли књижити на 425211 
механичке поправке или на 512921 моторна опрема? 

 
Одговор: 
 
Мишљења сам да треба књижити на конту 512100 – Опрема за саобраћај јер је то витални 
део возила. За то возило треба и да се промене подаци на картици основног средства – 
број мотора.  
 
Уколико књижите на класи 5, не можете да прикажете издатак  на терет средстава РФЗОа. 
Међутим треба водити рачуна да уколико наплатите  одштету од осигуравајуће  куће за 
замењени мотор, приход не треба приказати у колони 9 Обрасца 5, већ сторнирати 
приказани издатак. 
 



4. Уколико у колони 11 обрасца 5 ГО  установа исказује дефицит, а укупни резултат 
је суфицит (јер је суфицит у колони 9 већи од дефицита у колони 11) да ли 
обрачунавамо амортизацију? ДРИ је ставила примедбу Дому здравља Земун, јер је 
дефицит у колони 11 (укључујући и амортизацију од 900 хиљада дин.) исказан за 
2016.г. у износу од 1.590 хиљада дин., а укупан суфицит за Дом здравља износи 
4.950 хиљада дин.  Из извештаја ДРИ: „за износ обрачунате амортизације у 
износу од 900 хиљада динара увећао дефицит из осталих извора и на тај начин 
преценио иаказани мањак прихода и примања – буџетски дефицит из осталих 
извора у наведеном изсносу“. 

 
Одговор: 
 
ДРИ је у свом извештају добро закључила, јер се увек посматра колона 11 и ако ту 
искажете дефицит пре обрачуна амортизације, амортизацију не исказујете на терет конта 
430000 – Амортизација и употреба средстава за рад, што је код Вас и био случај. 
 

5. У 2016. години од АПВ-а  су добијена средства која су књижена на конто 791111. 
Део средстава нисмо утрошили у 2016. години и у 2017. годину су пренета као 
неутрошена наменски опредељена средства за наредну годину. У 2017. години део 
тих средстава  је утрошен  за намене за које су добијена средства, а део 
средстава је враћено  АПВ-у.  Како прокњижити  поврат неутрошених средстава 
АПВ-у у 2017. години који  је у 2016. години био приход? 

 
Одговор: 
 
Како сте у 2016, години по основу тих средстава остварили суфицит, у 2017. години ћете 
 како за утрошена средства, тако и за враћена средства ићи на дуговну страну 321311 
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година или ако сте суфицит 
распоредили на наменска средства, на конто 311712 Пренета неутрошена средства за 
посебне намене. 
 
 


