
ЗАВРШНИ РАЧУН И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
АГЕНЦИЈЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА 

СРБИЈЕ ЗА 2009. 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 изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2009. годину 
(„Службени гласник  РС“,  број  31/09)  Агенцији су опредељена  финансијска  средства  у 
износу од 25.160.000,00 динара, на разделу 58 – Министарство здравља Републике Србије, 
са  Главног  програма  1803  –  „Унапређење  услова  за  лечење“,  Програма  1803-03  - 
„Унапређење квалитета рада у систему здравствене заштите”, са пројекта 01 - „Оснивање 
Агенције за акредитацију здравствених установа”, као субвенција јавним нефинансијским 
предузећима  и  организацијама.“  Укупан  износ  наведених  финансијских  средстава 
Министарство здравља пребацило је у неколико транши на рачун Агенције до краја 2009. 
године. Агенција у 2009. години није остварила сопствене приходе, али је почетком 2010. 
године Одлука о висини трошкова акредитације здравстевних установа,  коју је усвојио 
Управни одбор Агенције 30. новембра 2009. године, ушла у процедуру давања мишљења 
надлежних  министарства  пре  подношења  на  усвајање  Влади,  а  усвајањем  предметне 
одлуке биће отворен и формалан пут за остваривање сопствених прихода Агенције у 2010. 
години.



Такође, Законом о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2008. 
годину  („Службени  гласник  РС,  број  102/08)  на  разделу  57  -  Министарство  здравља, 
главни програм 1803-03, програм 1803-03, са пројекта 01, конто економске класификације 
451 – Субвенције у јавним нефинансијским предузећима и организацијама, Агенцији су 
опредељена  средства  из  буџета  у  укупном  износу од  6.500.000,00  динара  за  оснивање 
Агенције,  где  из  објективних  разлога  није  могао  да  буде  потрошен  целокупан  износ 
финансијских  средстава  за  2008.  годину,  па  је  пребачен  у  2009.  годину  за  планиране 
намене из Финансијског плана Агенције за 2008. годину.

Финансијска средства у износу од 11.184.991,95 динара, која су остала неутрошена 
на  текућем  рачуну  Агенције  на  крају  2009.  године,  последица  су  кашњења  у  давању 
сагласности на сва оснивачка акта Агенције, имајући у виду да је привремени директор 
Агенције обављао своју дужност почев од 30. октобра 2008. године, па све до 02. јула 
2009. године када је Влада именовала директора Агенције. Према члану 11, став 1 Закона 
о  јавним  агенцијама,  овлашћења  привременог  директора  Агенције  односе  се  само  на 
припрему почетка  рада  агенције  у  контексту доношења неопходних  оснивачких  аката. 
Тиме је дошло до померања динамике свих активности и послова Агенције, јер је највећи 
део од укупног броја запослених у Агенцији, сходно Кадровском плану Агенције за 2009. 
годину,  запослен  тек  средином  августа  2009.  године,  тако  да  је  Агенција  тек  од  тог 
периода  почела  да  функционише  са  оптималним  капацитетом,  па  није  ни  постојала 
објективна могућност да се целокупна финансијска средства добијена на име субвенција 
утроше према планираним наменама у 2009. години сходно Годишњем Програму рада 
Агенције. 

Имајући  у  виду  збир  укупних  финансијских  средстава  које  је  Министарство 
здравља  пренело  Агенцији  у  току  2009.  године  и  дела  непотрошених  финансијских 
средстава из 2008. године која су пренешена у 2009. годину за набавку основних средстава 
и опреме, Агенција је, рачунајући наведени збир финансијских средстава, у 2009. години 
имала укупно извршење од 64%. 

      Сходно  свему  наведеном,  финансијска  средства  су  трошена  у  сврхе  за  које  су 
планиране Изменама и допунама Финансијског  плана Агенције за 2009. годину које  је 
Влада усвојила Решењем број 05 број 400-3998/2009 од 02. јула 2009. године, а које је 
објављено у Службеном гласнику РС број 49/09.

У даљем тексту приказани су финансијски извештаји Агенције за 2009. годину:
1) биланс стања;
2) биланс успеха;
3) статистички анекс;
4) преглед извршења финансијских средстава по групама конта и по аналитичким 

контима  из  Измена  и  допуна  Финансијског  плана  Агенције  за  2009.  годину 
рачунајући и пренешена финансијска средства из 2008. године.



ПРЕДСЕДНИК
  УПРАВНОГ ОДБОРА

             Прим. мр сци. мед. др Миљко Пејић

Број: 42-0-07/2010-04
Београд, 24.фебруар 2010. године

Број 
конта

Назив конта Финансијски план 
за 2009. годину

Реализација плана 
у 2009. години

1 51 Трошкови материјала 650.000,00 452.278,18
512 Трошкови  осталог  материјала 

(режијског)
200.000,00 188.097,18

513 Трошкови горива и енергије 450.000,00 264.181,00
2 52 Трошкови  зарада,  накнада  зарада  и 

остали лични расходи 18.658.799,97 11.899.755,00
520 Трошкови  зарада  и  накнада  зарада 

(бруто)
11.924.342,64 7.110.272,00

521 Трошкови   доприноса  на  зараде  и 
накнаде зарада на терет послодавца 2.134.457,33 1.262.187,00

522 Трошкови накнада по уговору о делу 1.500.000,00 1.379.403,00
526 Трошкови накнада члановима управног 

и надзорног одбора 1.000.000,00 888.377,00
529 Остали лични расходи и накнаде 2.100.000,00 1.259.516,00

3 53 Трошкови производних услуга 1.000.000,00 383.869,51
531 Трошкови транспортних услуга 400.000,00 35.496,81
532 Трошкови услуга одржавања 100.000,00 70.586,12
536 Трошкови истраживања 300.000,00 270.000,00
539 Трошкови осталих услуга 200.000,00 7.786,58

4 55 Нематеријални трошкови 3.751.200,03 804.619,89
550 Трошкови непроизводних услуга 2.401.200,03 202.134,00
551 Трошкови репрезентације 400.000,00 0,00
552 Трошкови премије осигурања 200.000,00 181.576,00
553 Трошкови платног промета 150.000,00 65.331,33
555 Трошкови пореза 100.000,00 40.094,50
559 Остали нематеријални трошкови 500.000,00 315.484,06

5 02 Некретнине,  постројења,  опрема  и 
биолошка средства 7.055.744,00 6.390.229,47

023 Постројења  и  опрема  (набавка  1 
аутомобила)
Пренешени износ за конто 023 из 2008. 
године

1.100.000,00

5.955.744,00 6.390.229,47

УКУПНО 31.115.744,00 19.930.752,05 


