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Уводне напомене 

Пред вама је VI измењено и допуњено издање приручника Буџетско рачу-
новодство II – Примери књижења, које подразумева ажуриране измене и 
допуне прописа из области буџетског рачуноводства, али и осталих чијом се 
применом обезбеђују подаци који се евидентирају у пословним књигама 
буџетских корисника (нпр. порески прописи и др.).  

Прописи о буџетском рачуноводству донети су на основу Закона о буџет-
ском систему, којим се приоритетно уређује начин припреме и извршења бу-
џета, па је самим тим и буџетски рачуноводствени систем заснован на пра-
ћењу стања и промена новчаних токова.  

Тако се и ово издање темељи пре свега на практичној примени решења 
уређених: Уредбом о буџетском рачуноводству, Правилником о стандардном 
класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем (даље: Пра-
вилник о контном плану), као и Правилником о начину припреме, састављања 
и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, кори-
сника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских 
фондова (даље: Правилник о финансијским извештајима). 

Одредбама члана 5. Уредбе о буџетском рачуноводству прописана је 
готовинска основа за вођење буџетског рачуноводства. То подразумева 
признавање трансакција и других пословних догађаја у тренутку када се 
готовинска средства приме, односно исплате.  

Уредбом о изменама и допунама Уредбе о буџетском рачуноводству („Сл. 
гл. РС”, бр. 27/20) која је ступила на снагу 21.3.2020. године, дошло је до 
измена у члану 5. којима је уређено да се у евидентирању примљених 
средстава од донација, хуманитарне помоћи и финансијске помоћи Европске 
уније у девизама, одступа од готовинске основе. У складу са тим, наведена 
девизна средства не евидентирају се као приход у моменту пријема, већ у 
моменту конвертовања, односно уплате тих средстава у динарима на 
прописани уплатни рачун јавног прихода. Такође, уколико не дође до кон-
верзије, већ се плаћања врше у девизним средствима, евидентирање прихода 
за та девизна средства, као и извршеног расхода, односно издатка врши се у 
моменту евидентирања динарске противвредности плаћања извршеног у деви-
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зама из средстава донација, хуманитарне помоћи и финансијске помоћи 
Европске уније преко подрачуна извршења буџета Републике Србије, односно 
локалне власти, организација обавезног социјалног осигурања и корисника 
средстава Републичког фонда за здравствено осигурање, за шта је неопходно 
да се реализује обрачунски налог. 

Ове измене Уредбе створиле су дилему на који начин евидентирати 
неутрошена девизна средства, имајући у виду билансну равнотежу, према којој 
би девизна средства исказана на дуговним салдима у рачунима у класи 
100000 – Финансијска имовина, требало да кореспондирају са потражним 
књижењима на одговарајућим контима у класи 300000 – Извори капитала, 
утврђивање резултата пословања и ванбилансна евиденција, или да се од ове 
равнотеже одступи и иста да се евидентирају на потражној страни 
одговарајућих конта пасивних временских разграничења (категорија 290000). 

У решењима датим у V издању овог приручника ми смо се определили за 
први начин решења и дали смо књижења на тој основи. 

Међутим, ова дилема је отклоњена тек на крају године, тачније 
23.12.2020. године, ступањем на снагу Правилника о изменама и допунама 
Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских 
извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација 
за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова („Сл. гл. РС“, бр. 
151/20). Изменама овог правилника у члану 4, којим се уређују специфична 
књижења ради припреме података за састављање извештаја на готовинској 
основи, додатно је уређен и начин књижења неискоришћених средства 
донација, хуманитарне помоћи и финансијске помоћи Европске уније у 
девизама која чине салдо девизних рачуна примаоца донације на дан 31. 
децембра. У складу са овим одредбама, наведена девизна средства књиже се 
на одговарајућим субаналитичким контима у оквиру синтетичког конта 121400 
– Девизни рачун, уз одобрење одговарајућег субаналитичког конта у оквиру 
синтетичког конта 291100 – Разграничени приходи и примања и не утичу на 
резултат пословања текуће године. 

Овим решењем је отклоњена дилема о начину књижења ових девизних 
средстава, а што је створило потребу и за ажурирањем овог припручника. 

Међутим, са објављивањем овако ажурираног VI издања овог приру-
чника мало се каснило, а у очекивању још једне измене која се осноси на 
начин књижења плаћених аванса за набавку нефинансијске имовине. 

Измене Правилника о финанисјским извештајима које су уредиле и ово 
питање аванса, објављене су у „Сл. гл. РС”, бр. 131/21 и ступуле на снагу 
6.1.2022. године. 

На тај начин ово VI измењено и допуњено издање нашег приручника даје 
на целовит начин кроз примере књижења све промене у прописима о 
буџетском рачуноводству које су у примени од почетка 2022. године, 
укључијићи и измене Правилника о контном плану, као и промене у примени 
прописа који уређују област пореза на додату бредност. 
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Измене Правилника о контном плану нису се односиле на измене  
нормативног дела овог прописа, већ је само дошло до промена у називима 
појединих конта која се користе и у овом приручнику. 

У приручнику је дата детаљна разрада контног плана по класама, од 
000000 до 900000, у оквиру којих су приказани примери књижења који се нај-
чешће срећу у пракси. Поред детаљног приказа билансних карактеристика 
класа и рачуна, наведени су и сви релевантни прописи који се користе у раду.  

Верујемо да ће овај приручник, као и претходни, бити прихваћен у пракси 
као неопходна помоћ у свакодневном раду и надамо се да ће бити на нивоу 
очекиваних захтева свих корисника који имају обавезу да примењују прописе 
из области буџетског рачуноводства.  

  
Редакција 
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