
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 
АГЕНЦИЈЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ 

ЗА 2010. ГОДИНУ

У ставу 3 члана 46. Закона о јавним агенцијама (Службени гласник РС“, број 18/05 
и  81/05)  дефинисана  је  обавеза  Управног  одбора  да  усвоји  и  поднесе  оснивачу 
финансијски извештај према правилима за подношење завршних рачуна јавних предузећа. 
На основу члана 25. Закона о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС“, број 
46/06 и 111/09) прописано је које форме финанијских извештаја се попуњавају, чланом 28. 
овог  закона  прописано  је  да  надлежни  орган  управљања  усваја  годишње  финансијске 
извештаје,  према  члану  30.  дефинише  се  обавеза  достављања  усвојених  финансијских 
извештаја, док чланом 31. овог закона дефинисан је рок достављања тих извештаја.

Агенција за акредитацију здравствених установа Србије (у даљем тексту Агенција) 
основана је  Одлуком Владе 05 број  022-4300/2008 од 16.  октобра 2008.  године која  је 
објављена у „Службеном гласнику РС“, број 94/08, а према Закону о  јавним агенцијама и 
Закону о здравственој  заштити (Службени гласник РС“,  број  107/05),  као организација 
која обавља стручне, регулаторне и развојне послове. 

Своје пословне књиге Агенција води према Правилнику о примени контног оквира 
и садржини рачуна у контном оквиру за предузећа, задруге, предузетнике и друга правна 
лица ("Службени гласник  РС",  бр.  53/04,  11/05  и 51/05),  а  расходе  класификује  према 
њиховој намени.

Законом о буџету Републике Србије за 2010. годину („Службени гласник РС“, број 
91/2010) Агенцији су опредељена финансијска средства у износу од 20.000.000,00 динара, 
на разделу 59 – Министарство здравља, са Главног програма 1803 – „Унапређење услова 
за  лечење“,  Програма  1803-03  -  „Унапређење  квалитета  рада  у  систему  здравствене 
заштите”, са пројекта 03 - „Оснивање Агенције за акредитацију здравствених установа”, 
као субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама.“ 

Од укупне субвенције од 20.000.000,00 динара, до краја 2010. године Министарство 
здравља  је  у  неколико  транши  пребацило  је  на  буџетски  рачун  Агенције  средства  у 
укупној  висини од  16.564.465,00  динара.  С друге  стране,  од  планираних  24.000.000,00 
динара сопствених прихода у 2010. години, остварени обим сопствених прихода Агенције 
у 2010. години био је 8.769.000,00 динара. На тај начин, Агенција је за потрошњу у 2010. 
години имала на располагању укупан консолидован буџет од 25.333.465,00 динара, од 
чега је потрошено укупно 24.826.771,04 динара, што представља укупну реализацију, 
односно извршење консолидованог буџета Агенције од 97,99%. 



Финансијска средства у износу од 11.184.991,95 динара, која су остала неутрошена 
на текућем рачуну Агенције на крају 2009. године уплаћена су у корист буџета Републике 
Србије трансфером на рачун Министарства здравља дана 19. новембра 2010. године.

      Сходно свему наведеном, буџетска и сопствена финансијска средства су наменски 
трошена у сврхе за које су планиране Финансијског плана Агенције за 2010. годину, а који 
је Влада усвојила Решењем број 05 број 400-629/2010 од 28. јануара 2010. године, а које је 
објављено у Службеном гласнику РС број 5/2010.

Неутрошена средства Агенције у 2010. години, према збирном стању финансијских 
средстава на свим рачунима Агенције, укупно износи 592.249,28 динара. 

У даљем тексту приказани су финансијски извештаји Агенције за 2010. годину:
1) биланс стања;
2) биланс успеха;
3) статистички анекс;
4) детаљни  табеларни  преглед  извршења  финансијских  средстава  по  групама 

конта  и  по  аналитичким  контима  према наменама  из Финансијског  плана 
Агенције за 2010. годину; 

5) агрегатни  табеларни  преглед  извршења финансијских  средстава  у  односу  на 
укупно остварене консолидоване приходе Агенције у 2010. години.

ред.
бр.

број 
конта

Назив конта План 2010.
Извршење 

према плану 
2010.

Проценат 
извршења 

плана 
2010.

1 51 Трошкови материјала 2.300.000,00 1.735.320,40 75,45%

512 Трошкови  осталог  материјала 
(режијског) 750.000,00 674.448,80 89,93%

513 Трошкови горива и енергије 1.550.000,00 1.060.871,60 68,44%

2 52 Трошкови зарада, накнада зарада и 
остали лични расходи 31.645.000,00 17.435.692,30 55,10%

520 Трошкови  зарада  и  накнада  зарада 
(бруто) 15.098.679,00 12.952.713,00 85,79%

521 Трошкови   доприноса  на  зараде  и 
накнаде зарада на терет послодавца 2.702.664,00 2.272.414,00 84,08%

522 Трошкови накнада по уговору о делу
7.199.657,00 144.155,00 2%

526 Трошкови  накнада  члановима 
управног и надзорног одбора 2.000.000,00 978.920,00 48,95%

529 Остали лични расходи и накнаде 4.644.000,00 1.087.490,30 23,42%
3 53 Трошкови производних услуга 4.230.000,00 1.158.875,34 27,40%



531 Трошкови транспортних услуга 700.000,00 333.257,06 47,61%
532 Трошкови услуга одржавања 680.000,00 388.870,28 57,19%
535 Трошкови рекламе и пропаганде 900.000,00 0,00 0%
536 Трошкови истраживања 1.400.000,00 436.748,00 31,20%
539 Трошкови осталих услуга 550.000,00 0,00 0%

4 55 Нематеријални трошкови 2.760.000,00 1.661.707,56 60,21%
550 Трошкови непроизводних услуга 1.230.000,00 727.763,14 59,17%
551 Трошкови репрезентације 200.000,00 116.639,36 58,32%
552 Трошкови премије осигурања 500.000,00 377.085,32 75,42%
553 Трошкови платног промета 150.000,00 88.858,74 59,24%
554 Трошкови чланарина 130.000,00 111.107,00 85,47%
555 Трошкови пореза 200.000,00 105.022,00 52,51%
559 Остали нематеријални трошкови 350.000,00 135.232,00 38,64%
02 Некретнине,  постројења,  опрема и 

биолошка средства
2.915.000,00 2.835.175,44 97,26%

023 Постројења и опрема 2.915.000,00 2.835.175,44 97,26%

У односу на претходну табелу, у наредној табели је приказано извршење прихода 
консолидованог  буџета  Агенције  према  укупно  реално  оствареним  приходима  у  2010. 
години.

План 
буџетских 
прихода 

2010.

Остварено 
буџетских 
прихода 

2010.

План 
сопствених 

прихода 
2010.

Остварено 
сопствених 

прихода 
2010.

Укупно 
остварени 
приходи у 

2010.
(2+4)

Укупна 
реализација 
(извршење) 
прихода у 

2010.

Проценат 
извршења 

буџета 
Агенције 
(6x100/5)

1 2 3 4 5 6 7
20.000.000,00 16.564.465,00 24.000.000,00 8.769.000,00 25.333.465,00 24.826.771,04 97,99%
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