
ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА СА САВЕТОВАЊА ОДРЖАНОГ  НА ЗЛАТИБОРУ  28. – 30. ЈУНА 2017.Г., 
  (Бранислава Шљиванчанин, дипл.ек и Сања Филиповић) 

 
1. Приликом усвајања завршног рачуна за 2016.годину здравствена установа није 

донела одлуку о набавци основних средстава из издвојених средстава по основу 
обрачунате амортизације. Први пут се на текућем рачуну установе налазе 
средства у висини обрачунате амортизације. Питање: Како би требало да гласи 
одлука о набавци основних средстава и како се књижи набавка и плаћање основних 
средстава купљених из средстава амортизације? 
 
Одговор: 
 

Одлука о набавци основних средстава из средстава амортизације нема посебну форму. 
Довољно је да се напише да ће се за набавку основних средстава у 2017.години  користити 
наменски издвојена средства амортизације у одређеном износу. Износ не може бити већи 
од планиране набавке основних средстава из сопствених прихода, а максимално до 
вредности исказане на конту 311519, одн 311712. 
 
Разлика у књижењу набавке основних средстава из текућих прихода и набавке основних 
средстава из средстава амортизације је само на крају године када се врши корекција 
резултата и то следећим ставом: 

 
Ред. 
број 

Koнто 
Назив субаналитичког конта 

Износ 
Дугује Потражује Дугује Потражује 

1 2 3 4 5 6 

1 

311712  Пренета неутрошена 
средства за посебне намене 
- амортизација 

хххххххх  

 321121 Вишак прихода и примања - 
суфицит  хххххххх 

Набавка из средстава амортизације 
 

2. Да ли је потребни класу „7“ умањивати (сторнирати) за износ наплаћеног ПДВ и 
који је најпрецизнији начин за утврђивање тог износа (Образац К9 0050 – позиција 
2.2.2.)? Шта се подразумева под ванбиласном евиденцијом меница и средстава 
која су установи дата на коришћење (на одређено и неодређено време)? 

 
Одговор: 
 

На контима класе 7 и класе 8 евидентирају се износе без ПДВа. Уколико књижитe на овим 
контима износе са ПДВом, онда сте у обавези да извршите сторнирање ПДВа који се 
налази у наплаћеним приходима и примањима. 
 



Уколико су наплаћена потраживања са ПДВом у износу од 20%, онда прерачунатом стопом 
16,6666% помножимо прокњижен укупан приход и добијени износ представља ПДВ у 
оствареном приходу. Тај износ сторнирамо и добијемо приход без ПДВа. Контрола да ли 
смо добро урадили је да добијени приход без ПДВ(основицу) помножимо са 20% и тај 
износ додамо приходу без ПДВа , збир треба да одговара почетној вредности. 
 
Прерачуната стопа се израчунава следећом формулом: 

100 х 20 
100+20 

        Ако је приход са ПДВом 1200 
       Приход без ПДВ  1200-(1200х16,6666%)=1200-199,99999=1200-200=1000 
 
      Шта се подразумева под ванбиласном евиденцијом меница? 
  

Менице добијене у поступку јавне набавке, било као гаранција  за озбиљност понуде      
или за добро извршење посла нису предмет билансних позиција и из тог разлогасе воде 
ванбилансно, као и менице које сте Ви као установа издали по основу учешћа на неком 
тендеру. Потребно је да водите евиденцију меница по комитентима и серијским 
бројевима меница , као и по вредности(по основу меничног овлашћења). У 
књиговодственој ванбилансној евиденцији довољно је да на основу спецификације 
меница водите финансијске износе, а да их раздужујете када вршите комитентима 
повраћај меница одн када Вама као установи врате издате менице. Напомињем да сте у 
обавези по истеку важења меница да их вратите вашим комитентима, а приликом пописа 
потребно је пописати и ове менице. 
 
Кад се нека од ових меница реализује , она се искњижава са ванбилансне евиденције и 
постаје предмет билансне евиденције. 
 
Средства добијена на коришћење су туђа средства. У аналитичким помоћним 
евиденцијама треба евидентирати та средства, а у ванбилансној евиденцији је довољно 
водити финансијски на основу аналитичке евиденције. Уколико немате вредност тих 
средстава, треба оформити комисију за процену вредности. Пописивање ових средстава је 
на посебним пописним листама. 

 
3. Са којим датумом треба издати профактуру која подразумева одређену валуту, 

а са којим датумом рачун који се односи на ту профактуру и коју валуту навести 
на рачуну? 

 
Одговор: 

 
Датум профактуре може да буде датум када издајете профактуру, а  датум валуте на 
профактури треба да буде онај датум на који желите да буде извршена новчана обавеза. 



Када је у питању рачун који се везује за одређену профактуру, валута је битна само ако је 
рачун већи од износа уплаћеног по профактури и тада уписујете уговорени рок, водећи 
рачуна о ограничењима из Закона о роковима измирења новчаних обавеза. 
 
4. Да ли се услуге вршења стручног надзора над извођењем радова кречења 

просторија и адаптације мокрих чворова и водоводне и канализационе мреже по 
уговору по којем је јавне набавке спровело Министарство здравља могу књижити 
на конто 423591 – Надзор члановима управних и надзорних одбора и комисија? Ако 
не може молимо вас да наведите конто на који треба прокњижити исте. 
 
Одговор: 
 

Услуге вршења стручног надзора над извођењем радова кречења просторија и адаптације 
мокрих чворова, водоводне и канализационе мреже по уговору по којем је јавне набавке 
спровело Министарство здравља књижити на конто 423599 – Остале стручне услуге. 

 
5. Да ли се трошкови акредитације по уговору о акредитацији могу књижити на 

конто 423191 – Остале административне услуге? Уколико то није случај молимо 
вас да наведете одговарајући конто (акредитација се плаћа Агенцији за 
акредитацију здравствених установа). 
 
Одговор: 
 

Трошкове акредитације по уговору о акредитацији књижити на конто 423191 – Остале 
административне услуге. 

 
6. Специјална болница врши услуге стационарног  лечења на основу уговора са РФЗО. 

Трошкове настале при пружању датих услуга финансира из сопствених 
средстава. Фонд је те услуге платио 30.12. Исте године приказујемо као приход  
од РФЗО. Шта са трошковима и како их разврстати у Образцу 5? Да ли та 
средства у наредној години можемо приказати као сопствена имајући у виду да је 
болница је за те услуге испоставила фактуру? 

 
Одговор: 
 
Приходи и расходи се књиже на оном извору по ком основу су настали, то значи да сте 
расходе које сте финансирали из сопствених средстава приказати у колини 11 Обрасца 
5, а приход у колони 9. У следећој години Ви та средства можете да користите за своје 
редовно пословање јер су та средства  настала као што сте и сами рекли по основу 
извршених услуга у претходној години. Настале расходе у следећој години приказујете 
у колони 9 ако сте их платили из тих средстава добијених од РФЗОа. 



Напред  изнето је наше мишљење, али није на одмет о овоме тражити и мишљење 
Републичког фонда. 
 

7. Да ли треба мењати финансијски план уколико установа оствари веће приходе од 
планираних (специјална болница је извршила услуге веће од износа уговорених па 
по том основу очекује и веће приходе)? 
 
Одговор: 
 

Финансијски план, у складу са чланом 2. Закон о буџетском систему ("Службени гласник 
РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (испр.), 108/2013, 
142/2014, 68/2015 (др. закон), 103/2015 и 99/2016) представља акт индиректног корисника 
буџетских средстава који садржи процену обима прихода и примања и обим расхода и 
издатака за период од једне или три године (капитални издаци исказују се за три године). 
С тим у вези, измена финансијског плана врши се у случају потребе за променом 
претходно предвиђених износа расхода и издатака, као и извора финансирања 
неопходних за њихово финансирање.  
Дакле, уколико установа, како сте навели у свом питању, оствари већи обим прихода од 
планираних – на извору 04 – Сопствени приходи има обевезу да изврши измену 
финансијског плана уколико – у периоду на који се финансијски план односи, планира 
њихову потрошњу. Ово из разлога што је, у складу са чланом 54. Закона о буџетском 
систему стриктно дефинисано да обавезе које преузимају индиректни корисници морају 
одговарати одобреним апропријацијама у финансијском плану. То значи да измена 
финансијског плана подразмева измену, тачније повећање извора финансирања 
(повећање извора 04 – Сопствени приходи), као и измену апропријација према измени 
врсте и/или повећању висине очекиваних трошкова. 
Измена финансијског плана спроводи се по истој процедури која се спроводила у постпку 
усвајања финансијског плана.  

 
8. Здравствена установа обавља и додатну делатност (угоститељство). Ако 

установа госту поклони 1 дан боравка да ли треба фактурисати установи за тај 
1 дан? 

 
Одговор: 
 

Вашим  интерним актом, одн пословним политикама треба дефинисати да је давање 
бесплатног дана боравка у пословне сврхе, због повећања промета... 
 На фактури издатој госту треба као посебну ставку унети тај бесплатни дан боравка са 
ценом 0. У фискалној каси је такође потребно отворити посебну шифру за тај бесплатни 
дан, и под том шифром треба да буде и у фактури. На овај начин сте задовољили 
евиденцију свих дана боравка гостију, као и ПДВ евиденцију и евиденцију у фискалној 
каси. 


