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Извод из процедуре СТП 11 Управљање финансијама 

 

 

 

Сертификационо тело РТС Развој и сертификација је посебна организациона јединица 

у оквиру Јавне медијске установе Радио- телевизија Србије. Евиденција финансијског 

пословања СТ РТС води се преко рачуна места трошкова у оквиру јединственог рачуна 

РТС. 

Сертификационо тело РТС Развој и сертификација и одељења у његовом саставу 

финансирају се по два основа: 

 из укупних прихода РТС, 

 из сопствених прихода. 

 

Финансирање из укупних прихода РТС 

Финансирање СТ РТС по овом основу утврђује се годишњим финансијским планом и 

планом инвестиција РТС по јединственим критеријумима за цео пословни систем.  

На предлог руководиоца СТ РТС, одлуку о плану пословања СТ РТС, сходно 

Правилнику о финансијском пословању РТС, доноси Управни одбор РТС. Овај део 

финансирања СТ РТС обезбеђује испуњавање критеријума независности, 

објективности и непристрасности рада у складу са стандардом SRPS ISO/IEC 

17065:2013. 

 

Финансирање из сопствених прихода 

Финансирање СТ РТС и одељења у његовом саставу, чине следећи извори: 

 Испитивања испитне лабораторије (испитивања и мерења КДС/ЗАС)*; 

 Издавање услова на техничку документацију РТВ инсталације; 

 Издавање сагласности на техничку документацију РТВ инсталације; 

 Контрола усклађености пројеката и пројектне документације за 

телекомуникационе мреже, системе и средства са прописаним стандардима и 

нормативима; 

 Екстерна мерења радио дифузног спектра*;  

 Техничка подршка наручиоцима (информације о националним и међународним 

стандардима, прописима, системима сертификације и знакова усаглашености). 

 Оцењивање усаглашености опреме са захтевима из Правилника о 

електромагнетској компатибилности. 

http://www.iss.rs/rs/standard/?natstandard_document_id=46580
http://www.iss.rs/rs/standard/?natstandard_document_id=46580
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Поступак финансијског пословања 

Основни елементи финансијског пословања су: 

 приходи СТ РТС, 

 расходи СТ РТС, 

 евиденција прихода и расхода СТ РТС. 

 

Приходи СТ РТС 

Приходе СТ РТС чине: 

 средства из укупних прихода РТС  

 средства на основу активности Сертификационог тела РТС Развој и 

сертифиакције. 

Ови приходи исказују се преко рачуна места трошка СТ РТС, који је у оквиру 

јединственог рачуна РТС.  

 

Расходи СТ РТС 

Расходе СТ РТС чине: 

 примања запослених у СТ РТС, 

 материјални трошкови пословања, 

 еталонирање контролно мерне опреме*, 

 набавка нове контролно мерне опреме*, 

 одржавање контролно мерне опреме*, 

 трошкови екстерних услуга (подуговарање испитивања*, коришћење опреме*, 

подуговарање са трећим лицима и др.), 

 обука и усавршавање запослених (курсеви, семинари, међународне и домаће 

техничке манифестације, набавка стручне литературе и др.), 

 трошкови за одржавање акредитације према Акредитационом телу Србије, 

 надокнаде за чланове комисија за сертификацију (из РТС и спољни). 

 

Евиденција прихода и расхода СТ РТС 

Евиденцију прихода и расхода СТ РТС воде: 

 Референт у СТ РТС, 

 ПЈ Маркетинг РТС, 

 ПЈ Финансије и комерцијала РТС. 

У складу са Правилником о финансијском пословању РТС, члан 32, организациона 

целина Сертфикационо тело РТС "Развој и сертификација",  сачињава свој годишњи 

извештај о пословању. 
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Принципи формирања цена услуга 

Формирање цена лабораторијских испитивања и екстерних мерења* 

Цене лабораторијских испитивања и екстерних мерења формирају се на основу 

следећих критеријума: 

 врсте и обима испитивања, 

 примењене методе испитивања, 

 ангажованости стручњака, 

 потребног времена за испитивање, 

 амортизација мерне опреме, 

 материјалних трошкова, 

 израде извештаја о испитивању. 

 

Формирање цена контроле усклађености пројеката и пројектне документације за 

телекомуникационе мреже, системе и средства са прописаним стандардима и 

нормативима 

Цене ових услуга одређују се на основу следећих критеријума: 

 сложености и величине објекта, 

 обима техничке документације РТВ инсталација које се прегледају и 

проверавају, 

 обима ангажованости стручњака, 

 материјалних трошкова. 

 

Формирање цена оцењивања усаглашености производа на основу Правилника о 

електромагнетској компатибилности  

Цене ових услуга одређују се на основу следећих критеријума: 

 сложености и величине захтева, 

 обима техничке документације достављене од стране наручиоца посла (број 

стандарда, ...), 

 обима ангажованости стручњака, 

 материјалних трошкова. 

Ценовник свих напред наведених услуга предлаже руководилац СТ РТС, а усваја га 

Управни одбор РТС. Корекција цена услуга врши се периодично у складу са 

пословном политиком СТ РТС. 

  

Надзор над финансијским пословањем 

Надзор над финансијским пословањем СТ РТС врши Управни одбор РТС на основу 

извештаја о финансијском пословању. Надзор се редовно обавља једном годишње, или 

по потреби на ванредни захтев Управног одбора РТС. 


