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1. УВОД 

 У Извештају о ревизији финансијских извештаја Универзитетског клиничког центра 

Крагујевац, Крагујевац, број: 400-300/2022-05/17 од 29. септембра 2022. године Државна 

ревизорска институција (у даљем тексту: Институција) је издала мишљење са резервом о 

финансијским извештајима. 

С обзиром да све откривене неправилности нису биле отклоњене у току ревизије, 

Институција је од субјекта ревизије захтевала достављање одазивног извештаја.  

Субјект ревизије је у остављеном року од 90 дана доставио одазивни извештај који је 

потписало и печатом оверило одговорно лице.  

У одазивном извештају су приказане мере исправљања утврђених неправилности. У 

послеревизионом поступку смо прегледали одазивни извештај и оценили његову 

веродостојност и оценили да ли су мере исправљања задовољавајуће. 

У овом извештају: 

▪ приказујемо неправилности, које су обелодањене у извештају о ревизији за које је 

захтевано предузимање мера исправљања, 

▪ резимирамо предузете мере исправљања и 

▪ дајемо мишљење о томе да ли су мере за исправљање стања, исказане у одазивном 

извештају, задовољавајуће. 
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2. НЕПРАВИЛНОСТИ И МЕРЕ ИСПРАВЉАЊА 

2.1. Интерна финансијска контрола 

2.1.1 Префактурисање утрошка електричне енергије правном лицу „Energetika“ 

д.о.о, Крагујевац  

2.1.1.1 Опис неправилности 

УКЦ Крагујевац није успоставио адекватне контролне активности у делу утврђивања 

цене електричне енергије по којој се врши префактурисање електричне енергије правном 

лицу „Energetika“ д.о.о, Крагујевац. 

2.1.1.2 Исказане мере исправљања 

Одговорна лица УКЦ Крагујевац су доставила оверен Одазивни извештај у коме су 

навела да је извршена исправка и коригована цена на следећи начин: С обзиром на то да је 

јединична мера кв/ч, а количина је одређена из Записника који потписују представници 

Енергетике и техничке службе УКЦ, а у коме је таксативно наведено шта се тачно производи 

потрошњом електричне енергије и наведена је како појединачна тако и укупна потрошња 

електричне енергије у кв/ч. Јединична цена за електричну енергију износи 6,13 динара из 

фактуре за мај ЕПС – а, јединична цена за активну енергију износи 2,473 динара, накнада за 

подстицај повлашћених произвођача електричне енергије износи 0,437 динара, накнада за 

унапређење енергетске ефикасности износи 0,015 динара. Правилником о начину обрачуна 

плаћања акцизе („Службени гласник РС“ бр. 101/2016, 86/2017, 75/2019) из члана 40 став 1 

дефинисано је од чега се састоји укупно обрачунати износ из рачуна у који су урачунати сви 

трошкови који су директно везани за испоручену електричну енергију, а не само нето 

јединична цена. 

Докази: 

1) Обрачун број 1634 од 21. јуна 2022. године и 

2) Рачун за електричну енергију за месец мај од 16. јуна 2022. године. 

2.1.1.3 Оцена мера исправљања 

Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу. 

2.1.2 Усклађивање пословних књига  

2.1.2.1 Опис неправилности 

УКЦ Крагујевац није пре пописа имовине и обавеза и пре припреме финансијских 

извештаја за 2021. годину ускладио помоћну књигу основних средстава са главном књигом, 

што је проузроковало да је више исказано стање опреме у помоћној књизи основних 

средстава у односу на главну књигу у износу од 91.866 хиљада динара, што није у складу са 

одредбом члана 18 став 1 Уредбе о буџетском рачуноводству. 

2.1.2.2 Исказане мере исправљања и њихово вредновање 

Одговорна лица су уз Одазивни извештај доставила Акциони план у коме су навела да 

је до грешке дошло приликом пребацивања главне и помоћне књиге у Еxcel табелу од стране 

фирме која одржава књиговодствени програм јер су се у табели налазила расходована и 
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отуђена основна средства као и мањкови из ранијих година, а која нису уочена због 

превелике базе основних средстава. 

У Акционом плану је наведено да ће УКЦ Крагујевац убудуће контролисати да 

пословне књиге не садрже већ поменута средства. 

С обзиром на то да је рок за предају завршног рачуна УКЦ Крагујевац 28. фебруар 

2023. године, УКЦ Крагујевац ће накнадно доставити доказе о отклањању наведене 

неправилности.  

Докази: Акциони план број 01-16464 од 30. децембра 2022. године са крајњим роком 

исправљања утврђене неправилности и Измена и допуна Акционог плана број 01-1351 од 6. 

фебруара 2023. године. 

Након истека рока по датом приоритету и достављања доказа оценићемо да ли је 

неправилност отклоњена. Отклањање утврђене неправилности је у току. Вредновање је 

извршено имајући у виду приоритет дате препоруке, односно период у коме је објективно 

могуће предузети мере исправљања.  

2.1.3 Рачуноводствени систем  

2.1.3.1 Опис неправилности 

УКЦ Крагујевац није у својим пословним књигама у оквиру синтетичког конта 

411000 – Плате, додаци и накнаде запослених посебно исказао додатке и накнаде запослених 

на прописаним субаналитичким контима што није у складу са чланом 14 Правилника о 

стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем. 

2.1.3.2 Исказане мере исправљања 

Одговорна лица УКЦ Крагујевац су доставила оверен Одазивни извештај у коме су 

навела да су извршила исправку тако што су додатке и накнаде запослених евидентирали на 

прописаним субаналитичким контима и то:  

- 411111 – Плате по основу цене рада; 

- 411112 – Додатак на рад дужи од пуног радног времена; 

- 411113 – Додатак за рад на дан држаног и верског празника; 

- 411114 – Додатак за рад ноћу; 

- 411115 – Додатак за време проведено на раду (минули рад); 

- 411117 – Накнада зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана 

услед болести; 

- 411118 – Накнада зараде за време одсуствовања са рада на дан празника који је 

нерадни дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивање на 

позив државног огана; 

 у складу са чланом 14 Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном 

плану за буџетски систем. 

Докази: 

1) Картица промета књижења конта 411000 – Плате, додаци и накнаде 

запослених од 1. новембра 2022. године; 

2) Налог за књижење број 291-300 од 1. децембра 2022. године; 

3) Налог за књижење број 117-900 од 1. децембра 2022. године и 

4) Рекапитулација обрачуна зараде за новембар 2022. године. 
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2.1.3.3 Оцена мера исправљања 

Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу. 

2.2 Извештај о извршењу буџета  

2.2.1 Припрема и доношење финансијског плана  

2.2.1.1 Опис неправилности 

УКЦ Крагујевац није ускладио податке о приходима и примањима као и расходима и 

издацима из финансијског плана са унетим подацима у колони 4 Извештаја о извршењу 

буџета – Образац 5, што није у складу са чланом 10 став 2 Правилника о начину припреме, 

састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, 

корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова. 

2.2.1.2 Исказане мере исправљања и њихово вредновање 

Одговорна лица УКЦ Крагујевац су уз Одазивни извештај доставила Акциони план у 

коме су навела да ће у наредном периоду усвојити Правилник о поступку израде финасијског 

плана и на тај начин отклонити утврђену неправилност усклађивањем података из 

Финансијког плана за 2022. годину и Извештаја о извршењу буџета у периоду од 1. јануар - 

31. децембар 2022. године. 

С обзиром на то да је рок за предају завршног рачуна УКЦ Крагујевац 28. фебруар 

2023. године, УКЦ Крагујевац ће накнадно доставити доказе о отклањању наведене 

неправилности.  

Докази: Акциони план број 01-16464 од 30. децембра 2022. године са крајњим роком 

исправљања утврђене неправилности и Измена и допуна Акционог плана број 01-1351 од 6. 

фебруара 2023. године. 

Након истека рокова по датим приоритетима и достављања доказа оценићемо да ли су 

неправилности отклоњене. Отклањање утврђене неправилности је у току. Вредновање је 

извршено имајући у виду приоритет дате препоруке, односно период у коме је објективно 

могуће предузети мере исправљања.  

2.2.2 Припрема и доношење финансијског плана  

2.2.2.1 Опис неправилности 

УКЦ Крагујевац је у Финансијском плану за 2021. годину мање исказао планиране 

приходе и одобрене апропријације из средстава организација за обавезно социјално 

осигурање за 464.044 хиљадe динара, јер Финансијским планом није обухватио укупну 

одобрену накнаду по Уговору о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног 

здравственог осигурања за 2021. годину са Републичким фондом за здравствено осигурање, 

што није у складу са чланом 1 Анекса 3 наведеног Уговора. 

2.2.2.2 Исказане мере исправљања и њихово вредновање 

Одговорна лица УКЦ Крагујевац су уз Одазивни извештај доставила Акциони план у 

коме су навела да ће у наредном периоду извршти измене и допуне Финансијског плана за 

2022. годину и ускладити одобрена средства из финансијског плана са последњим анексом 

уговора са РФЗО-ом. 
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С обзиром на то да је рок за предају завршног рачуна УКЦ Крагујевац 28. фебруар 

2023. године, УКЦ Крагујевац ће накнадно доставити доказе о отклањању наведене 

неправилности.  

Докази: Акциони план број 01-16464 од 30. децембра 2022. године са крајњим роком 

исправљања утврђене неправилности и Измена и допуна Акционог плана број 01-1351 од 6. 

фебруара 2023. године. 

Након истека рокова по датим приоритетима и достављања доказа оценићемо да ли су 

неправилности отклоњене. Отклањање утврђене неправилности је у току. Вредновање је 

извршено имајући у виду приоритет дате препоруке, односно период у коме је објективно 

могуће предузети мере исправљања.  

2.2.3 Приходи од продаје добара и услуга – конто 742000 

2.2.3.1 Опис неправилности 

УКЦ Крагујевац је више исказао приходе од продаје добара и услуга (конто 742000) у 

износу од 12.302 хиљада динара, и у истом износу расходе за сталне трошкове (конто 

421000), јер је рефундиране трошкове по основу потрошње електричне енергије од стране 

правног лица „Energetika“ д.о.о, Крагујевац исказао као сопствени приход уместо као 

корекцију текућих расхода, што није у складу са одредбама члана 17 Правилника о 

стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем. 

 

2.2.3.2 Исказане мере исправљања 

Одговорна лица УКЦ Крагујевац су доставила оверен Одазивни извештај у коме су 

навела да је извршeна исправкa и да је за износ рефундираних споредних трошкова по 

основу потрошње електричне енергије извршена корекција расхода. 

Докази: 

1) Аналитичка картица конта 7423212 – Остали приходи за период 1.1. – 

31.12.2022. године; 

2) Аналитичка картица конта 421211 – Услуге за електричну енергију за период 

1.1. – 31.12.2022. године и 

3) Налози за књижење број 50-900 од 31. маја 2022. године и број 89-900 од 15. 

септембра 2022. године. 

2.2.3.3 Оцена мера исправљања 

Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу. 

2.2.4 Примања од продаје нефинансијске имовине– конто 800000  

2.2.4.1 Опис неправилности 

Универзитетски клинички центар Крагујевац је у Извештају о извршењу буџета – 

Образац 5 више исказао примања од продаје нефинансијске имовине на економској 

класификацији 813100 за износ од 180 хиљада динара, а мање исказао примања на 

економској класификацији 811100 за исти износ, јер је примања од откупа станова у 

државној својини евидентирао као примања од продаје осталих основних средстава, што није 
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у складу са одредбама члана 14 Правилника о стандардном класификационом оквиру и 

Контном плану за буџетски систем. 

2.2.4.2 Исказане мере исправљања 

Одговорна лица УКЦ Крагујевац су доставила оверен Одазивни извештај у коме су 

навела да је у 2022. години извршенo прекњижење и евидентирана примања од откупа 

станова у државној својини на конту 811122 – Примања од откупа станова у државној 

својини, у складу са одредбама члана 14 Правилника о стандардном класификационом 

оквиру и Контном плану за буџетски систем. 

Докази: 

1) Аналитичка картица конта 811122 – Примања од откупа станова у државној 

својини за период од 1. јануара до 31. децембар 2022. године; 

2) Аналитичка картица конта 813111 – Примања од продаје осталих основних 

средстава у корист савезног нивоа за период од 1. јануара до 31. децембар 2022. 

године и 

3) Налог за књижење број 116-900 од 30. новембра 2022. године. 

2.2.4.3 Оцена мера исправљања 

Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.  

2.2.5 Плате, додаци и накнаде запослених – конто 411000 

2.2.5.1 Опис неправилности 

Универзитетски клинички центар Крагујевац је у Извештају о извршењу буџета у 

периоду 1. јануар – 31. децембар 2021. године – Образац 5 више исказао расходе за Плате, 

додатке и накнаде запослених – конто 411000 у износу од 21.148 хиљада динара, а за исти 

износ мање исказао Социјалне доприносе на терет послодавца – конто 412000, што није у 

складу са одредбама члана 14 Правилника о стандардном класификационом оквиру и 

Контном плану за буџетски систем. 

2.2.5.2 Исказане мере исправљања 

Одговорна лица УКЦ Крагујевац су доставила оверен Одазивни извештај у коме су 

навела да су у 2022. години расходе за запослене евидентирали на исправним синетичким 

контима у оквиру групе 410000 – Расходи за запослене у складу са чланом 14 Правилника о 

стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем. 

Докази: 

1) Картица промета књижења за конто 410000 – Расходи за запослене за 

период од 1.1.2022. до 31.12.2022. године и 

2) Картица промета књижења за конто 230000 – Обавезе по основу расхода за 

запослене за период од 1.1.2022. до 31.12.2022. године. 

2.2.5.3 Оцена мера исправљања 

Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.  
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2.2.6 Специјализоване услуге – конто 424000 

2.2.6.1 Опис неправилности 

Универзитетски клинички центар Крагујевац је у Извештају о извршењу буџета – 

Образац 5 више исказао расходе на економској класификацији 424900 у износу од 9.804 

хиљада динара, а мање исказао расходе на економској класификацији 425200 за исти износ, 

јер је расходе за текуће поправке и одржавање медицинске опреме евидентирао као расходе 

за остале специјализоване услуге, што није у складу са одредбама члана 14 Правилника о 

стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем. 

2.2.6.2 Исказане мере исправљања 

Одговорна лица УКЦ Крагујевац су доставила оверен Одазивни извештај у коме су 

навела да су у 2022. години извршена прекњижења и евидентирани расходи за текуће 

поправке и одржавање опреме на конту 425200 у складу са одредбама члана 14 Правилника о 

стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем. 

Докази: 

1) Промет књижења за конто 425200 - Расходи за текуће поправке и одржавање 

опреме за период од 1. јануар до 31. децембра 2022. године; 

2) Рачун број 905/2020 од 31. јануара 2022. године и број 905/2264 од 15. јуна 2022. 

године; 

3) Налози за књижење број 11-550 од 31. јануара 2022. године, број 51-200 од 18. 

марта 2022. године, број 130-550 од 30. јуна 2022. године и број 27. јула 2022. 

године;  

4) Промет књижења за конто 420000 за период од 1. јануара до 31. децембра 

2022. године. 

2.2.6.3 Оцена мера исправљања 

Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.  

2.2.7 Текуће поправке и одржавање – конто 425000 

2.2.7.1 Опис неправилности 

Универзитетски клинички центар Крагујевац је у Извештају о извршењу буџета – 

Образац 5 више исказао расходе на економској класификацији 425100 у износу од 1.655 

хиљада динара, а мање исказао расходе на економској класификацији 425200 за исти износ, 

јер је расходе за текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност евидентирао као 

расходе за остале услуге и материјале за текуће поправке и одржавање зграда, што није у 

складу са одредбама члана 14 Правилника о стандардном класификационом оквиру и 

Контном плану за буџетски систем. 

2.2.7.2 Исказане мере исправљања и њихово вредновање 

Одговорна лица УКЦ Крагујевац су уз Одазивни извештај доставила Акциони план у 

коме су навела да у 2022. години нису имала наведену неправилност. Финансијским планом 

за 2023. годину планирали су расходе за текуће поправке и одржавање опреме за јавну 

безбедност на конту 425200 – Текуће поправке и одржавање опреме.  
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УКЦ Крагујевац ће у наредном периоду уколико изврши расходе за текуће 

поправке и одржавање опреме за јавну безбедност у 2023. години, исте евидентирати на 

прописаним економским класификацијама и доставити доказе до 31. децембра 2023. године. 

Докази: Акциони план број 01-16464 од 30. децембра 2022. године са крајњим роком 

исправљања утврђене неправилности и Измена и допуна Акционог плана број 01-1351 од 6. 

фебруара 2023. године. 

Након истека рокова по датим приоритетима и достављања доказа оценићемо да ли су 

неправилности отклоњене. Отклањање утврђене неправилности је у току. Вредновање је 

извршено имајући у виду приоритет дате препоруке, односно период у коме је објективно 

могуће предузети мере исправљања.  

2.2.8 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања – конто 440000 

2.2.8.1 Опис неправилности 

Универзитетски клинички центар Крагујевац је у Извештају о извршењу буџета – 

Образац 5 више исказао расходе на економској класификацији 444000 за износ од 24.950 

хиљада динара, а  мање исказао расходе на економској класификацији 482000 за износ од 

12.586 хиљада динара и на економској класификацији 483000 за износ од 12.364 хиљаде 

динара, јер је законске затезне камате и судске и друге трошкове принудне наплате 

евидентирао као пратеће трошкове задуживања, што није у складу са одредбама члана 14 

Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 

2.2.8.2 Исказане мере исправљања 

Одговорна лица УКЦ Крагујевац су доставила оверен Одазивни извештај у коме су 

навела да су у 2022. години извршила исправку и расходе за затезне камате и судске и друге 

трошкове евидентирала на контима 482312 и 483111. 

Докази: 

1) Промет књижења за конта 444211 – Казне за кашњење и 444212 – Казне по 

решењу правосудних органа за период од 1.1.2022. до 24.12.2022. године; 

2) Промет књижења за конта 482312 – Пенали и 483111– Новчане казне и пенали 

по решењу судова за период од 24.12.2022. до 31.12.2022. године и 

3) Налог за књижење број 89-900 од 15. септембра 2022. године. 

2.2.8.3 Оцена мера исправљања 

Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.  

2.2.9 Утврђивање резултата по изворима финансирања  

2.2.9.1 Опис неправилности 

Универзитетски клинички центар Крагујевац је у Извештају о извршењу буџета у 

периоду 1. јануар – 31. децембар 2021. године – Образац 5, у колони 11, расходе за 

амортизацију исказао изнад вишка остварених прихода и примања што је за последицу 

имало исказивање мањка прихода и примања – буџетског дефицита из осталих извора у 

износу од 2.278 хиљада динара.  
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2.2.9.2 Исказане мере исправљања и њихово вредновање 

Одговорна лица УКЦ Крагујевац су уз Одазивни извештај доставила Акциони план у 

коме су навела да ће у наредном периоду за амортузацију исказивати до висине оствареног 

вишка прихода и примања. 

С обзиром на то да је рок за предају завршног рачуна УКЦ Крагујевац 28. фебруар 

2023. године, УКЦ Крагујевац ће накнадно доставити доказе о отклањању наведене 

неправилности.  

Докази: Акциони план број 01-16464 од 30. децембра 2022. године са крајњим роком 

исправљања утврђене неправилности и Измена и допуна Акционог плана број 01-1351 од 6. 

фебруара 2023. године. 

Након истека рокова по датим приоритетима и достављања доказа оценићемо да ли су 

неправилности отклоњене. Отклањање утврђене неправилности је у току. Вредновање је 

извршено имајући у виду приоритет дате препоруке, односно период у коме је објективно 

могуће предузети мере исправљања.  

2.3 Биланс стања 

2.3.1 Пропусти у раду пописних комисија 

2.3.1.1 Опис неправилности 

Приликом спровођења пописа имовине и обавеза у Универзитетском клиничком 

центру Крагујевац утврђени су пропусти у раду пописних комисија и то: 

- Појединачне пописне комисије нису сачиниле план рада по којем ће вршити попис 

који садржи све радње које ће се вршити пре и приликом пописа, тачан датум почетка и 

завршетка пописа што није у складу са чланом 8 Правилника о начину и роковима вршења 

пописа имовине и обавеза корисника буџетских средства Републике Србије и усклађивања 

књиговодственог стања са стварним стањем и донетим Упутством комисији за попис 

имовине и обавеза за 2021. годину; 

- Појединачне пописне комисије након извршеног пописа нису сачиниле извештај о 

попису и доставиле га Централној пописној комисији што није у складу са чл. 11 и 12 

Правилника о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника буџетских 

средстава Републике Србије и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем и 

Упутством комисији за попис имовине и обавеза за 2021. годину; 

- на пописним листама датум вршења пописа у пописним листама натуралних 

промена није на дан 31. децембар што није у складу са  чл. 4 и 10 став 1 тачка 3 Правилника 

о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника буџетских средстава 

Републике Србије и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем; 

- Централна пописна комисија сачинила је Извештај о извршеном попису на дан 31. 

децембар 2021. године који не садржи стварно и књиговодствено стање имовине и обавеза, 

као и разлике између стварног и књиговодственог стања, што није у складу са одредбама 

члана 11 Правилника о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника 

буџетских средстава Републике Србије и усклађивања књиговодственог стања са стварним 

стањем и Упутством комисији за попис имовине и обавеза за 2021. годину. 

2.3.1.2 Исказане мере исправљања и њихово вредновање 

Одговорна лица УКЦ Крагујевац су уз Одазивни извештај доставила Акциони план у 

коме су навела да је Централна пописна комисија предузела све мере за исправљање свих 
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утврђених неправилности које ће бити документоване у Извештају о извршеном попису 

на дан 31. децембар 2022. године. 

С обзиром на то да је рок за предају Извештаја о извршеном попису на дан 31. 

децембар 2022. године 25. фебруар 2023. године и да је рок за предају завршног рачуна 28. 

фебруар 2023. године, УКЦ Крагујевац ће накнадно доставити доказе о отклањању наведене 

неправилности.  

Докази: Акциони план број 01-16464 од 30. децембра 2022. године са крајњим роком 

исправљања утврђене неправилности и Измена и допуна Акционог плана број 01-1351 од 6. 

фебруара 2023. године. 

Након истека рокова по датим приоритетима и достављања доказа оценићемо да ли су 

неправилности отклоњене. Отклањање утврђене неправилности је у току. Вредновање је 

извршено имајући у виду приоритет дате препоруке, односно период у коме је објективно 

могуће предузети мере исправљања.  

2.3.2 Попис пословних зграда и потраживања од РФЗО-а 

2.3.2.1 Опис неправилности 

Универзитетски клинички центар Крагујевац није пописао имовину у укупном износу 

од 1.753.987 хиљада динара и то пословне зграде у износу од 687.643 хиљаде динара и 

потраживања од Републичког фонда за здравствено осигурање – за осигурана лица у износу 

од 1.066.344 хиљаде динара, што није у складу са чланом 18 став 2 Уредбе о буџетском 

рачуноводству и чланом 4 Правилника о начину и роковима вршења пописа имовине и 

обавеза корисника буџетских средстава Републике Србије и усклађивање књиговодственог 

са стварним стањем. 

2.3.2.2 Исказане мере исправљања и њихово вредновање 

Одговорна лица УКЦ Крагујевац су уз Одазивни извештај доставила Акциони план у 

коме су навела да Централна пописна комисија није у 2021. години именовала комисију за 

попис пословних зграда. У 2022. години формирана је комисија и у Извештају о извршеном 

попису на дан 31. децембар 2022. године биће пописана целокупна имовина. 

С обзиром на то да је рок за предају Извештаја о извршеном попису на дан 31. 

децембар 2022. године 25. фебруар 2023. године и да је рок за предају завршног рачуна 28. 

фебруар 2023. године, УКЦ Крагујевац ће накнадно доставити доказе о отклањању наведене 

неправилности.  

Докази: Акциони план број 01-16464 од 30. децембра 2022. године са крајњим роком 

исправљања утврђене неправилности и Измена и допуна Акционог плана број 01-1351 од 6. 

фебруара 2023. године. 

Након истека рокова по датим приоритетима и достављања доказа оценићемо да ли су 

неправилности отклоњене. Отклањање утврђене неправилности је у току. Вредновање је 

извршено имајући у виду приоритет дате препоруке, односно период у коме је објективно 

могуће предузети мере исправљања.  
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2.3.3 Попис средстава на пословним рачунима 

2.3.3.1 Опис неправилности 

Универзитетски клинички центар Крагујевац је пописао средства, која се налазе на 

пословним рачунима, на основу стања исказаних у пословним књигама уместо на основу 

извода о стању тих средстава на дан пописа, што није у складу са чланом 10 став 1 тачка 6 

Правилника о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника буџетских 

средстава Републике Србије и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем и са 

чланом 13 став 1 тачка 6 Правилника о начину и роковима вршења пописа у Клиничком 

центру Kрагујевац. 

2.3.3.2 Исказане мере исправљања и њихово вредновање 

Одговорна лица су уз Одазивни извештај доставила Акциони план у коме су навела да 

ће УКЦ Крагујевац на дан 31. децембар 2022. године пописати средства на основу извода о 

стању на дан 31. децембар 2022. године. 

С обзиром на то да је рок за предају Извештаја о извршеном попису на дан 31. 

децембар 2022. године 25. фебруар 2023. године и да је рок за предају завршног рачуна 28. 

фебруар 2023. године, УКЦ Крагујевац ће накнадно доставити доказе о отклањању наведене 

неправилности.  

Докази: Акциони план број 01-16464 од 30. децембра 2022. године са крајњим роком 

исправљања утврђене неправилности и Измена и допуна Акционог плана број 01-1351 од 6. 

фебруара 2023. године. 

Након истека рока по датом приоритету и достављања доказа оценићемо да ли је 

неправилност отклоњена. Отклањање утврђене неправилности је у току. Вредновање је 

извршено имајући у виду приоритет дате препоруке, односно период у коме је објективно 

могуће предузети мере исправљања. 

2.3.4 Некретнине и опрема – конто 011000  

2.3.4.1 Опис неправилности 

Универзитетски клинички центар Крагујевац је у Билансу стања на дан 31. децембар 

2021. године исказао вредност некретнина на конту 011100 – Зграде и грађевински објекти и 

на конту капитала 311100 – Нефинансијска имовина у сталним средствима у износу од 2.312 

хиљада динара, за шест станова за које није презентовао валидну рачуноводствену 

документацију која је била основ за евидентирање у пословним књигама, што није у складу 

са чланом 16 став 3 Уредбе о буџетском рачуноводству. 

2.3.4.2 Исказане мере исправљања 

Одговорна лица УКЦ Крагујевац су доставила оверен Одазивни извештај у коме су 

навела да су у 2022. години извршила исправку и евидентирала ванбилансно шест станова за 

које није презентована валидна рачуноводствена документација у оквиру конта 351113 и 

352113. 
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Докази: 

1) Промет књижења за конто 011110 – Стамбене зграде и станови за период од 

1.1.2022. до 27.12.2022. године; 

2) Аналитичка картица књижења конта 011115 – Остале стамбене зграде за 

период од 1.1.2022. до 27.12.2022. године; 

3) Аналитичка картица књижења конта 011119 – Исправка вредности 

стамбених зграда и станова за период од 1.1.2022. до 27.12.2022. године; 

4) Аналитичка картица књижења конта 3111111 – Остали извори капитала 

пренети из претходне године - станови за период од 1.1.2022. до 27.12.2022. 

године; 

5) Промет књижења за конта 3511113 и 3521113 – Ванбилансна актива и пасива 

(Нефинансијска имовина у сталним средствима) за период од 1.1.2022. до 

27.12.2022. године; 

6) Аналитичка картица књижења конта 3511113 – Остале стамбене зграде - 

станови за период од 1.1.2022. до 27.12.2022. године; 

7) Аналитичка картица књижења конта 3521113 – Остале стамбене зграде - 

станови за период од 1.1.2022. до 27.12.2022. године; 

8) Налог за књижење број 135-900 од 26. децембра 2022. године и  

9) Мишљење Службе за правне послове УКЦ Крагујевац. 

2.3.4.3 Оцена мера исправљања 

Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.  

2.3.5 Некретнине и опрема – конто 011000  

2.3.5.1 Опис неправилности 

Универзитетски клинички центар Крагујевац је у пословним књигама и Билансу 

стања на дан 31. децембар 2021. године више исказао вредност Зграда и грађевинских 

објеката – конто 011100 за износ од 1.227 хиљада динара и за исти износ мање исказао 

вредност Опреме – конто 011200 што није у складу са одредбама члана 10 Правилника о 

стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем. 

2.3.5.2 Исказане мере исправљања 

Одговорна лица УКЦ Крагујевац су доставила оверен Одазивни извештај у коме су 

навела да су у 2022. години извршила исправку и евидентирала опрему, канцеларијски 

материјал и клима уређаје у оквиру конта 011221 и 011225. 

Докази: 

1) Аналитичка картица књижења конта 011121 – Болнице, домови здравља и 

старачки домови за период од 1.1.2022. до 27.12.2022. године; 

2) Аналитичка картица књижења конта 311111 – Зграде и грађевински објекти 

за период од 1.1.2022. до 27.12.2022. године; 

3) Аналитичка картица књижења конта 011221 – Канцеларијска опрема за 

период од 1.1.2022. до 27.12.2022. године; 
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4) Аналитичка картица књижења конта 011225 – Опрема за домаћинство и 

угоститељство за период од 1.1.2022. до 27.12.2022. године; 

5) Аналитичка картица књижења конта 311112 – Опрема за период од 1.1.2022. 

до 27.12.2022. године; 

6) Налог за књижење број 2028-500 од 21. децембра 2022. године и  

7) Записници о пријему грађевинског објекта за ЦТ апарат и ангио-салу са 

раздвојеном рекапитулацијом о издвојеној кацеларијској опреми и клима уређајима 

од Сименса по систему кључ у руке. 

 2.3.5.3 Оцена мера исправљања 

Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.  

2.3.6 Некретнине и опрема – конто 011000 

2.3.6.1 Опис неправилности 

Универзитетски клинички центар Крагујевац је у Билансу стања и пословним 

књигама на дан 31. децембар 2021. године мање исказао вредност зграда и грађевинских 

објеката најмање у износу од 2.767 хиљада динара, а више исказао вредност исправке 

вредности зграда и грађевинских објеката у истом износу, јер је више обрачунао и исказао 

амортизацију примењујући амортизационе стопе које нису у складу са Правилником о 

номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са стопама амортизације.  

2.3.6.2 Исказане мере исправљања и њихово вредновање 

Одговорна лица су уз Одазивни извештај доставила Акциони план у коме су навела да 

ће УКЦ Крагујевац на дан 31. децембар 2022. године обрачунати и исказати амортизацију 

примењујући амортизационе стопе које су у складу са Правилником о номенклатури 

нематеријалних улагања и основних средстава са стопама амортизације. 

С обзиром на то да је рок за предају Завршног рачуна за 2022. годину, 28. фебруар 

2023. године, УКЦ Крагујевац ће накнадно доставити доказе о отклањању наведене 

неправилности.  

Докази: Акциони план број 01-16464 од 30. децембра 2022. године са крајњим роком 

исправљања утврђене неправилности и Измена и допуна Акционог плана број 01-1351 од 6. 

фебруара 2023. године. 

Након истека рока по датом приоритету и достављања доказа оценићемо да ли је 

неправилност отклоњена. Отклањање утврђене неправилности је у току. Вредновање је 

извршено имајући у виду приоритет дате препоруке, односно период у коме је објективно 

могуће предузети мере исправљања. 

2.3.7 Природна имовина – конто 014000  

2.3.7.1 Опис неправилности 

Универзитетски клинички центар Крагујевац је у Билансу стања на дан 31. децембар 

2021. године више исказао вредност на конту 014100 – Земљиште и на конту 311100 – 

Нефинансијска имовина у сталним средствима за износ од 100.358 хиљада динара, јер је у 
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пословним књигама евидентирао грађевинско земљиште на које нема право коришћења, 

што није у складу са чланом 9 Уредбе о буџетском рачуноводству. 

2.3.7.2 Исказане мере исправљања 

Одговорна лица УКЦ Крагујевац су доставила оверен Одазивни извештај у коме су 

навела да је у 2022. години искњижено земљиште са конта 014112 и 311141 и да су исто 

евидентирала ванбилансно у оквиру конта 3511112 и 3521112. 

Докази: 

1) Аналитичка картица књижења конта 014112 – Грађевинско земљиште за 

период од 1.1.2022. до 27.12.2022. године; 

2) Аналитичка картица књижења конта 311141 – Природна богатства за период 

од 1.1.2022. до 27.12.2022. године; 

3) Промет књижења за конта 3511112 и 3521112 – Ванбилансна актива и пасива 

(Грађевинско земљиште) за период од 1.1.2022. до 27.12.2022. године; 

4) Налог за књижење број 135-900 од 26. децембра 2022. године и  

5) Мишљење Службе за правне послове УКЦ Крагујевац. 

2.3.7.3 Оцена мера исправљања 

Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.  

2.3.8 Нефинансијска имовина у припреми и аванси – конто 015000  

2.3.8.1 Опис неправилности 

Универзитетски клинички центар Крагујевац је у Билансу стања и пословним 

књигама на дан 31. децембар 2021. године исказао Нефинансијску имовину у припреми 

конто – 015100 у износу од 170.036 хиљада динара, за коју није презентовао валидну 

рачуноводствену документацију која је била основ за евидентирање у пословним књигама, 

што није у складу са чланом 16 став 3 Уредбе о буџетском рачуноводству. 

2.3.8.2 Исказане мере исправљања и њихово вредновање 

Одговорна лица су уз Одазивни извештај доставила Акциони план у коме су навела да 

ће УКЦ Крагујевац након реконструкције УКЦ-а по пројекту Владе Републике Србије и 

Министарства здравља, економски технички блок који преко 20 година није у употреби, 

активирати и извршити одговарајућа књижења. Као крајњи рок за отклањање наведене 

неправилности, наведен је 28. фебруар 2025. године. 

Докази: Акциони план број 01-16464 од 30. децембра 2022. године са крајњим роком 

исправљања утврђене неправилности и Измена и допуна Акционог плана број 01-1351 од 6. 

фебруара 2023. године. 

Након истека рока по датом приоритету и достављања доказа оценићемо да ли је 

неправилност отклоњена. Отклањање утврђене неправилности је у току. Вредновање је 

извршено имајући у виду приоритет дате препоруке, односно период у коме је објективно 

могуће предузети мере исправљања. 
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2.3.9 Нефинансијска имовина у залихама – конто 020000  

2.3.9.1 Опис неправилности 

Универзитетски клинички центар Крагујевац је у пословним књигама и Билансу 

стања на дан 31. децембар 2021. године више исказао Залихе ситног инвентара –  конто 

022100 најмање у износу од 35.974 хиљаде динара, а мање исказао Опрему – конто 011200 

најмање у износу од 35.974 хиљаде динара, што није у складу са одредбама члана 10 

Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем. 

2.3.9.2 Исказане мере исправљања 

Одговорна лица УКЦ Крагујевац су доставила оверен Одазивни извештај у коме су 

навела да су у децембру 2022. године налогом за књижење извршила прекњижавање дела 

опреме (клима уређаје) са конта 022100 - Залихе ситног инвентара на конто 011200 – Опрема. 

У Одазивном извештају одговорна лица су такође навела да ће у 2023. години након 

завршеног пописа имовине и спроведених одговарајућих књижења вишкова, мањкова као и 

утврђене разлике извршити одговорајућа књижења преостале опреме са ситног инвентара и 

доставити доказе о спроведеним књижењима. 

Докази: 

1) Аналитичка картица књижења конта 011225 – Опрема за домаћинство и 

угоститељство за период од 16.12.2022. до 23.12.2022. године; 

2) Промет књижења за конто 011225 за период од 1.1.2022. до 31.12.2022. 

године 

3) Аналитичка картица књижења конта 311112 – Опрема за период од 

16.12.2022. до 23.12.2022. године 

4) Налог за књижење број 16-700 од 21. децембра 2022. године; 

5) Налог за књижење број 17-700 од 23. децембра 2022. године; 

6) Налог за књижење број 15-700 од 31. децембра 2022. године и 

7) Записник о брисању клима уређаја са лагер листе ситног инвентара у 

употреби и уводођење у евиденцију основних средства број 94/2112/2022. 

2.3.9.3 Оцена мера исправљања 

Описану меру исправљања оцењујемо као делимично задовољавајућу.  

Мера исправљања je задовољавајућа јер је УКЦ Крагујевац извршио прекњижавање 

дела опреме са конта 022100 - Залихе ситног инвентара на конто 011200 – Опрема 

Мера исправљања је делимично задовољавајућа јер УКЦ Крагујевац до датума израде 

овог извештаја није пописао имовину и обавезе и није спровео одговарајућа књижења 

вишкова, мањкова као и утврђене разлике, због чега није извршио прекњижење преостале 

опреме са ситног инвентара. 
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2.3.10 Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности – конто 121000  

2.3.10.1 Опис неправилности 

Универзитетски клинички центар Крагујевац више је исказао стање средстава на 

Жиро и текућим рачунима конто – 121100, за износ од 2.364 хиљаде динара и истовремено, 

за исти износ мање исказао стање Издвојених новчаних средстава и акредитива конто – 

121200, која се односе на неискоришћена средства од примљених донација, што није у 

складу са чланом 9 став 1 Уредбе о буџетском рачуноводству и чланом 11 Правилника о 

стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем. 

2.3.10.2 Исказане мере исправљања и њихово вредновање 

Одговорна лица су уз Одазивни извештај доставила Акциони план у коме су навела да 

ће УКЦ Крагујевац приликом израде Завршног рачуна за 2022. годину неискоришћена 

средства од примљених донација на дан 31. децембар 2022. године евидентирати на конту 

121200 - Издвојена новчана средства и акредитиви. 

С обзиром на то да је рок за предају завршног рачуна УКЦ Крагујевац 28. фебруар 

2023. године, УКЦ Крагујевац ће накнадно доставити доказе о отклањању наведене 

неправилности.  

Докази: Акциони план број 01-16464 од 30. децембра 2022. године са крајњим роком 

исправљања утврђене неправилности и Измена и допуна Акционог плана број 01-1351 од 6. 

фебруара 2023. године. 

Након истека рока по датом приоритету и достављања доказа оценићемо да ли је 

неправилност отклоњена. Отклањање утврђене неправилности је у току. Вредновање је 

извршено имајући у виду приоритет дате препоруке, односно период у коме је објективно 

могуће предузети мере исправљања.  

2.3.11 Краткорочна потраживања – конто 122000  

2.3.11.1 Опис неправилности 

Универзитетски клинички центар Крагујевац је у пословним књигама више исказао 

потраживања од купаца у земљи (конто 122110) за износ од 15.189 хиљада динара, а мање је 

исказао потраживања од других органа и организација за исти износ (конто 122150), јер је 

пружене услуге хитне медицинске помоћи особама непознатог пребивалишта, другим 

лицима која право на хитну медицинску помоћ не остварују на другачији начин у складу са 

законом и здравствене заштите лицима која се налазе на издржавању казне затвора, исказао 

као потраживања од купаца, што није у складу са одредбама члана 11 Правилника о 

стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем. 

2.3.11.2 Исказане мере исправљања 

Одговорна лица УКЦ Крагујевац су доставила оверен Одазивни извештај у коме су 

навела да је извршена исправка тако што су потраживања од Министарства здравља по 

основу хитне медицинске помоћи евидентирана на конту 1221557. 

Докази: 

1) Промет књижења за конто 122000- Краткорочна потраживања за период од 

1. јануара 2022. године до 31. децембра 2022. гоине 

2) Аналитичка картица  конта 1221557 за период 1.11. – 31.12.2022. године и 
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3) Налози за књижење број 127-400 од 30. новембра 2022. године, број 129-400 

од 30. новембра 2022. године, број 138-400 од 30. децембра 2022. године и 147-400 

од 30. децембра 2022. године. 

2.3.11.3 Оцена мера исправљања 

Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.  

2.3.12 Обавезе по основу отплате камата и пратећих трошкова задуживања – 

конто 241000  

2.3.12.1 Опис неправилности 

Универзитетски клинички центар Крагујевац је у Билансу стања и пословним 

књигама на дан 31. децембар 2021. године мање исказао обавезе по основу отплате домаћих 

камата (конто 241100) у износу од 5.467 хиљада динара, јер у пословним књигама није 

евидентирао обавезе по основу решења о извршењу донетих од стране надлежних органа 

(судова и јавних извршитеља), што није у складу са чланом 9 Уредбе о буџетском 

рачуноводству. 

2.3.12.2 Исказане мере исправљања и њихово вредновање 

Одговорна лица су уз Одазивни извештај доставила Акциони план у коме су навела да 

ће УКЦ Крагујевац на дан 31. децембар 2022. године укалкулисати и евидентирати све 

обавезе на име камата и судских такси по основу извршних решења. 

С обзиром на то да је рок за предају завршног рачуна УКЦ Крагујевац 28. фебруар 

2023. године, УКЦ Крагујевац ће накнадно доставити доказе о отклањању наведене 

неправилности. 

Докази: Акциони план број 01-16464 од 30. децембра 2022. године са крајњим роком 

исправљања утврђене неправилности и Измена и допуна Акционог плана број 01-1351 од 6. 

фебруара 2023. године. 

Након истека рока по датом приоритету и достављања доказа оценићемо да ли је 

неправилност отклоњена. Отклањање утврђене неправилности је у току. Вредновање је 

извршено имајући у виду приоритет дате препоруке, односно период у коме је објективно 

могуће предузети мере исправљања. 

2.3.13 Капитал, утврђивање резултата пословања и ванбилансна евиденција – 

конто 300000  

2.3.13.1 Опис неправилности 

Универзитетски клинички центар Крагујевац je у пословним књигама и финансијским 

извештајима на дан 31. децембар 2021. године више исказао расход амортизације и употребе 

средстава за рад (конто 430000) за износ од 2.278 хиљада динара и у истом износу више 

исказао Изворе новчаних средстава (конто 311500), јер је сразмерни износ обрачунате 

амортизације исказао на терет расхода и у корист капитала у већем износу од оствареног 

вишка прихода и примања из осталих извора, што није у складу са одредбама члана 5 ст. 5 

Уредбе о буџетском рачуноводству и одредбама чл. 13 и 14 Правилника о стандардном 

класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем.  



Послеревизиони извештај о мерама исправљања Универзитетског клиничког центра Крагујевац, Крагујевац 

 

20 

 

2.3.13.2 Исказане мере исправљања и њихово вредновање 

Одговорна лица су уз Одазивни извештај доставила Акциони план у коме су навела да ће 

убудуће спроводити одговарајућа књижења и ускладити изворе новчаних средстава у оквиру 

класе 300000- Капитал 

С обзиром на то да је рок за предају завршног рачуна УКЦ Крагујевац 28. фебруар 

2023. године, УКЦ Крагујевац ће накнадно доставити доказе о отклањању наведене 

неправилности. 

Докази: Акциони план број 01-16464 од 30. децембра 2022. године са крајњим роком 

исправљања утврђене неправилности и Измена и допуна Акционог плана број 01-1351 од 6. 

фебруара 2023. године. 

Након истека рока по датом приоритету и достављања доказа оценићемо да ли је 

неправилност отклоњена. Отклањање утврђене неправилности је у току. Вредновање је 

извршено имајући у виду приоритет дате препоруке, односно период у коме је објективно 

могуће предузети мере исправљања. 

2.3.14 Ванбилансна евиденција – конто 350000  

2.3.14.1 Опис неправилности 

Универзитетски клинички центар Крагујевац је у Билансу стања на дан 31. децембар 

2021. године више исказао ванбилансну активу и ванбилансну пасиву у износу од 8.243.268 

хиљада динара по основу Уговора са РФЗО-ом за 2021. годину што није у складу са 

одредбама члана 13 Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану 

за буџетски систем. 

2.3.14.2 Исказане мере исправљања и њихово вредновање 

Одговорна лица су уз Одазивни извештај доставила Акциони план у коме су навела да 

ће у Билансу стања на дан 31. децембар 2022. године исказати ванбилансну активу и пасиву у 

складу са одредбама члана 13 Правилника о стандардном класификационом оквиру и 

Контном плану за буџетски систем. 

С обзиром на то да је рок за предају завршног рачуна УКЦ Крагујевац 28. фебруар 

2023. године, УКЦ Крагујевац ће накнадно доставити доказе о отклањању наведене 

неправилности. 

Докази: Акциони план број 01-16464 од 30. децембра 2022. године са крајњим роком 

исправљања утврђене неправилности и Измена и допуна Акционог плана број 01-1351 од 6. 

фебруара 2023. године. 

Након истека рока по датом приоритету и достављања доказа оценићемо да ли је 

неправилност отклоњена. Отклањање утврђене неправилности је у току. Вредновање је 

извршено имајући у виду приоритет дате препоруке, односно период у коме је објективно 

могуће предузети мере исправљања. 
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3. МИШЉЕЊЕ О ИСКАЗАНИМ МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА  

Прегледали смо одазивни извештај, који је поднеo субјект ревизије. Оценили смо да је 

одазивни извештај, који је потписало и печатом оверило одговорно лице субјекта ревизије, 

веродостојан. 

Вредновање мера исправљања смо оценили на основу њиховог описа и достављене 

документације (доказа за отклоњене неправилности првог приоритета и акта субјекта 

ревизије којим су планиране активности на отклањању откривених неправилности). 

Сматрамо да смо добили довољне и одговарајуће доказе да можемо изрећи мишљење да ли 

су мере исправљања задовољавајуће.  

Оцењујемо, да су мере исправљања, описане у одазивном извештају који је поднео 

Субјект ревизије задовољавајуће. 

Напомена:  

У складу са одредбама члана 37 Закона о Државној ревизорској институцији, а након 

истека рокова исказаним у одазивном извештају, потребно је да обавештавате Државну 

ревизорску институцију о предузетим мерама и активностима о отклањању откривених 

неправилности према роковима из одазивног извештаја и доставите одговарајуће доказе.  

 

По истеку три године Државна ревизорска институција ће утврђивати ефекте 

остварене након спровођења препорука и отклањања откривених неправилности. У ове 

ефекте укључиће се и ефекти које будете ви исказали предузетим мерама и активностима из 

одазивног извештаја. 

Државна ревизорска институција ће наставити да прати отклањање откривених 

неправилности и периодично ће вам упућивати захтеве за доставу обавештења у складу са 

одредбама члана 37 Закона о Државној ревизорској институцији. 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Генерални државни ревизор 

 

 _______________________________  

 Др Душко Пејовић 

 Државна ревизорска институција 

       Макензијева 41 

       11000 Београд, Србија 

       7. фебруар 2023. године 


