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49. АКТИ ГРАДПНАЧЕЛНИКА
На пснпву шлана 72. став 3. Закпна п лпкалнпј
сампуправи („Службени гласник Републике
Српске“ брпј: 101/04, 42/05 и 118/05), шлана 65.
став 2. Закпна п бучетскпм систему Републике
Српске ( "Службени гласник Републике Српске"
брпј: 54/08, 126/08, 92/09,86/10 и 121/12), шлана
6. став 1. б) ташка Закпна п рашунпвпству и
ревизији Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“брпј: 36/09, 52/11), и шлана 46.
Статута
Града
Приједпр
–
прешищћен
текст(„Службени гласник Града Приједпр“ брпј:
2/13), Градпнашелник Града Приједпрa дoнпси
ПРАВИЛНИК
П ИНТЕРНИМ КПНТРПЛАМА И ИНТЕРНИМ
КПНТРПЛНИМ ППСТУПЦИМА ГРАДА ПРИЈЕДПРA
I - ППЩТЕ ПДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилникпм п интерним кпнтрплама и
интерним кпнтрплним ппступцима (у даљем
тексту: Правилник), у складу са важећим
закпнима и прпписима, кап и усвпјеним
стандардима, утврђује се: нашин и ппступак
прганизпваоа система интерне кпнтрпле и
интерних кпнтрплних ппступака, а нарпшитп
кпнтрплнп пкружеое за примјену правилника;
административни
кпнтрплни
ппступци;
прпцедуре јавних набавки; рашунпвпдствени
кпнтрплни ппступци; ппступци прпцјене ризика;
ппступци
инфпрмисаоа;
ппступци
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кпмуникације;
ппступци
надгледаоа;
дпнпщеое бучета и изврщаваое насталих
пбавеза пп пснпву бучета и планираних
расхпда, у прганима Града Приједпра, кап
јединице лпкалне сампуправе (даље Град).
Члан 2.
Интерна кпнтрпла је систем у кпјем мпрају
ушествпвати сви заппслени, а пбухвата щирпки
спектар специфишних прпцедура, укљушујући
кпнтрпле у рашунпвпдству, прпцесима, јавним
набавкама,
разгранишаваоу
дужнпсти
и
пвлащћеоа у финансијскпм извјещтаваоу,
защтити импвине и ппдатака, прпвпђеоу закпна и
ппдзакпнских прпписа и друга питаоа кпја се не
пднпсе директнп на функције рашунпвпдственпг
система.
Члан 3.
Ппд интерним кпнтрплама, у смислу пвпг
правилника, ппдразумијева се прганизација,
пплитике и прпцедуре кпје се кпристе да би се
пбезбједилп: изврщаваое ппслпва кпји су
закпнпм и другим прпписима дати у надлежнпст
Града, да се при изврщаваоу ппслпва из
надлежнпсти Града ресурси кпристе у складу са
ппстављеним циљевима, да су прпграми и
планпви за изврщеое ппслпва из надлежнпсти
Града защтићени пд губитака, преваре и лпщег
управљаоа, да су на распплагаоу ппуздане и
правпвремене инфпрмације кпје се кпристе при
извјещтаваоу, ппдрщци и дпнпщеоу пдлука.
Истп такп, путем интерне кпнтрпле пмпгућава се и
пткриваое грещке или преваре.
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Члан 4
Службеници заппслени у Административнпј
служби града Приједпрa (даље: заппслени) су
дужни да се у пбављаоу ппслпва придржавају
закпна, пдлука Скупщтине града Приједпрa (у
даљем тексту: Скупщтина града), ппдзакпнских
аката и правила утврђених пвим правилникпм
и другим актима кпје дпнпси Градпнашелник
града.
Члан 5.
За изврщеое бучета за текућу гпдину, пп
пдлуци Скупщтине града п усвајаоу бучета и
пдлуци п изврщеоу бучета града, пдгпвпран је
Градпнашелник града.
Члан 6.
Пптрпщашке јединице мпгу стварати пбавезе и
кпристити средства за пдређене намјене самп
дп изнпса кпји је утврђен бучетпм града за
текућу гпдину, а у складу са распплпживим
средствима.
II - КПНТРПЛНП ПКРУЖЕОЕ ЗА ПРИМЈЕНУ
ПРАВИЛНИКА
Члан 7.
Ппд кпнтрплним пкружеоем се ппдразумјевају
активнпсти и ппступци пргана Града, а тп су
Скупщтина Града и Градпнашелник.
Активнпсти и ппступци пргана Града се пгледају у
планираоу и прпвпђеоу оихпвих надлежнпсти у
складу са закпнпм и ппдзакпнским актима.
Члан 8.
Градпнашелник у складу са шланпм 44. Закпна п
лпкалнпј сампуправи утврђује структуру и
прганизацију Административне службе.
Административну службу шине :
1.
ПДЈЕЉЕОЕ ЗА ППШТУ УПРАВУ
2.
ПДЈЕЉЕОЕ ЗА ПРИВРЕДУ И
ППЉППРИВРЕДУ
3.
ПДЈЕЉЕОЕ ЗА ПРПСТПРНП УРЕЂЕОЕ
4.
ПДЈЕЉЕОЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
5.
ПДЈЕЉЕОЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНПСТИ
6.
ПДЈЕЉЕОЕ ЗА СТАМБЕНП-КПМУНАЛНЕ
ППСЛПВЕ
7.
ПДЈЕЉЕОЕ ЗА БПРАЧКП-ИНВАЛИДСКУ
ЗАШТИТУ
8.
СЛУЖБА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗПР
9.
СЛУЖБА КПМУНАЛНЕ ППЛИЦИЈЕ
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Члан 9.
Сви службеници Административне службе су
дужни пбезбједити благпвременп и квалитетнп
пбављаое ппслпва из свпје надлежнпсти у складу
са закпнпм, ппдзакпнским прпписима и
кпдекспм ппнащаоа службеника јединица
лпкалне сампуправе.
У свпм раду службеници Административне
службе Града Приједпрa
мпрају ппщтпвати
принципе
закпнистпсти,
ефикаснпсти,
пдгпвпрнпсти и транспарентнпсти.

III - АДМИНИСТРАТИВНИ ИНТЕРНИ КПНТРПЛНИ
ППСТУПЦИ
Члан 10.
Административни интерни кпнтрплни ппступци су
мјере кпјима се пбезбјеђује да се ппслпви из
надлежнпсти
Административне
службе
изврщавају у складу са Пдлукпм п псниваоу
Административне службе Града Приједпрa и
Правилникпм п унутращопј прганизацији и
систематизацији радних мјеста Административне
службе града.
Члан 11.
Пријем и разврставаое ппщте врщи се у
писарници Града. Радницима се ппщта урушује
крпз интерну дпставну коигу, накпн завпђеоа у
пснпвне евиденције.
Члан 12.
Дпкументација из шлана 11. пвпг Правилника и
сви предмети примљени на писарницу дп 13.00
шаспва, истпг дана се дпстављају прганизаципнпј
јединици Административне службе кпјима су
упућени, а акп је примљена накпн 13.00 шаспва,
пнда се дпставља нареднпг дана, најкасније дп
08.00 шаспва.
На исти нашин се дпставља и дпкументација
упућена Скупщтини ппщтине и Градпнашелнику
Града.
Дпстава дпкументације из претхпднпг става се
врщи путем интерне дпставне коиге.
Члан 13.
Сва
улазна
екстерна
коигпвпдствена
дпкументација се исти дан пп пријему, завпди у
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коигу прптпкпла, кпје впди радник задужен за
ппслпве писарнице и архиве и дпставља их крпз
Коигу рашуна или Интерну дпставну коигу.
Улазну коигпвпдствену дпкументацију задужени
радници Пдсјека за трезпр пбавезнп прпвпде
крпз пдгпварајуће коиге.

Струшна служба Скупщтине града пбјављује
дпнесене акте у службенпм гласнику града
Приједпрa и дпставља га пдјељеоима
Административне
службе,
предузећима,
устанпвама шији је Град псниваш, кап и другим
заинтереспваним субјектима.

Члан 14.
Накпн
фпрмалне
и
рашунске
кпнтрпле
дпкумената, у Пдјељеоу за финансије врщи се
ликвидираое дпкумената у рпку пд два дана пд
дана пријеме дпкумента.

ИНТЕРНИ
КПНТРПЛНИ
ПРГАНИЗАЦИПНИМ
АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ

Члан 15.
Благајнишку дпкументацију пвјеравају Шеф
пдсјека за тезпр и Нашелник пдјељеоа за
финансије.
Члан 16.
Нашелници пдјељеоа и рукпвпдипци служби су
дужни впдити мјесешну евиденцију п присуству на
ппслу заппслених у пдјељеоима или службама.
Мјесешна евиденција п присуству заппслених на
ппслу из претхпднпг става пптписана и пвјерена
пд стране Нашелника пдјељеоа или рукпвпдипца
службе, дпставља се у Пдјељеое за финансије кап
пснпв за пбрашун плата и накнада.
Члан 17.
Сви материјали кпји се припремају и пбрађују пд
стране пдјељеоа или служби Административне
службе за сједнице Скупщтину ппщтине,
дпстављају се Струшнпј служби Градпнашелника у
дпвпљнпм брпју примјерака.
Надлежна пдјељеоа су пбрађиваши материјала, а
Градпнашелник града је фпрмални предлагаш
материјала за Скупщтину града.
Када материјали буду дпстављени из пдјељеоа
или служби завпде се крпз интерну коигу
Градпнашелника .
Када Градпнашелник града, кап предлагаш,
пптпище материјале, пни се дпстављају у Струшну
службу Скупщтине града кап радни материјал за
сједницу Скупщтине града.
Члан 18.
Накпн пдржане сједнице Скупщтине града
Струшна служба Скупщтине града врщи струшну и
технишку пбраду усвпјених аката, завпди их у
писарници и дпставља надлежним пдјељеоима
Административне
службе,
предузећима,
устанпвама и прганизацијама на кпје се усвпјена
акта пднпсе.

ППСТУПЦИ
У
ЈЕДИНИЦАМА

Члан 19.
ПДЈЕЉЕОЕ ЗА ППЩТУ УПРАВУ
У пквиру пвпг пдјељеоа пбављају се слиједећи
ппслпви и задаци:
 Врщи струшне и управне ппслпве кпји се пднпсе на:
 Грађанска стаоа (Матишне коиге, држављанствп,
Лишнп име, Матишни брпј и др.)
 Перспналне ппслпве,
 Бирашке спискпве,
 Ппслпве пријемне канцеларије (писарница),
 Архиве,
 Инфп-пулта,
 Пвјере пптписа,
 Преписа и рукпписа,
 Пружаое правне ппмпћи
 Ппслпве цивилне защтите,
 Издаваоа увјереоа из јавних регистара
 Припрема нацрта Пдлука и аката из надлежнпсти,
 Те друге ппслпве управе кпји су у надлежнпсти
пдјељеоа.
У пквиру Пдјељеоа ппстпји:
 Пдсјек за управнп-правне ппслпве
 Oдсјек цивилне защтите
ПДЈЕЉЕОЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ППЉППРИВРЕДУ
Пдјељеое за привреду и ппљппривреду врщи
струшне и управне ппслпве кпји се пднпсе на :
 студијске и аналитишке ппслпве из пбласти
привреде ( индустрија, тргпвина и
снабдијеваое,
 угпститељствп, сапбраћај и везе,)
ппљппривреде, щумарства и впдппривреде,
 ппдстицаое развпја институција за развпј и
унапређеое предузетнищтва-занатства,
 малих и средоих предузећа,
 развпја занатскп предузетнишке дјелатнпсти,
спрпвпђеое пплитике и стратегије развпја,
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 ппдстицаое пплитике улагаоа у дпмаћа
предузећа, те ствараое услпва за дпвпђеое
страних инвеститпра,
 дефинисаое и спрпвпђеое мјера структуре
ппљппривредне и структурне пплитике у
ппљппривреди,
 спрпвпђеое мјера ппдстицаја у
ппљппривреди,
 унапређеое мјера кпнкурентнпсти у
ппљппривреди,
 екпнпмскп спцијалне ревитализације села и
сепске инфраструктуре.
У пквиру Пдјељеоа ппстпји:
 Oдсјек за привреду
 Oдсјек за унапређеое ппљппривреде
ПДЈЕЉЕОЕ ЗА ПРПСТПРНП УРЕЂЕОЕ
Пдјељеое за прпстпрнп уређеое је нпсилац
припреме
за
израду
прпстпрнп-планске
дпкументације, впди јединствену евиденцију п
стаоу у прпстпру и п спрпвпђеоу дпкумената
прпстпрнпг уређеоа, те издаје рјещеоа и друге
акте из пбласти грађеоа. У складу са наведеним,
дјелатнпст Пдјељеое је:
 израда прпграма рада Пдјељеоа, те анализа
и извјещтаја из дјелпкруга рада Пдјељеоа;
 припрема прпграма мјера и активнпсти за
унапређиваое стаоа прпстпра;
 припрема ппщтих аката и других пдлука из
пбласти уређеоа прпстпра, кпје дпнпси
Градпнашелник и Скупщтина града;
 прпвпди активнпсти на припреми прпстпрнппланске дпкументације (израда прпграмских
смјерница,прганизпваое јавнпг увида и
јавне расправе, праћеое рада нпсипца
израде планске дпкументације, и др.);
 пружа све врсте инфпрмација грађанима и
пптенцијалним инвеститприма из пбласти
прпстпрнпг уређеоа и грађеоа;
 издаје Извпде из дпкумената прпстпрнпг
уређеоа
 издаје лпкацијске услпве
 дпнпси рјещеое п утврђиваоу накнаде за
уређеое градскпг грађевинскпг земљищта и
једнпкратне ренте
 дпнпси рјещеоа п пдпбреоу за грађеое
 дпнпси рјещеоа п упптреби пбјеката
 дпнпси рјещеоа п уклаоаоу пбјеката
 врщеое кпнтрпле искплшаваоа грађевине
накпн издаваоа пдпбреоа за грађеое;
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 издаваое пптврде п етажнпј свпјини на
ппсебним дјелпвима пбјеката,
 издаваое пптврде/увјереоа и друге аката п
шиоеницама п кпјима пдјељеое впди и не
впди евиденцију из свпје надлежнпсти
 унапређеое система управљаоа квалитетпм
ИСП 9001:2008, из дјелпкруга рада
Пдјељеоа, пптпунп ппступаое у складу са
Ппслпвникпм квалитета Града Приједпр и
усвпјеним прпцедурама
 Кппрдинација рада и сарадоа са надлежним
државним прганима, прганизацијама и
институцијама, те наушним и другим
струшним прганизацијама и институцијама, у
пквиру пвлащтеоа
 Кппрдинација рада са другим пдјељеоима и
службама у Административнпј служби града·
 Пружаое инфпрмација за израду, дппуну и
ажурираое ппстпјеће WЕБ-странице и
Билтена града Приједпр из дјелпкруга рада
Пдјељеоа
Пдјељеое за прпстпрнп уређеое шине два
пдсјека и тп:
 Пдсјек за планираое, урбанизам и
дпкументацију
 Пдсјек за грађеое и упптребу пбјеката
ПДЈЕЉЕОЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Рад пвпг Пдјељеоа је специфишан у пднпсу на
пстале дијелпве Административне службе щтп
прпистише из карактера и специфишнпсти
прпвпђеоа закпнске и друге регулативе из
пбласти
финансија,
јавних
прихпда,
рашунпвпдства,
трезпрскпг
ппслпваоа
и
финансијскпг извјещтаваоа.
У пквиру пвпг Пдјељеоа пбављају се следећи
ппслпви и задаци:
 припрема нацрта бучета
 врщи кпнтрплу правилнпсти и закпнитпсти
кприщтеоа бучетских средстава
финансијскп, материјалнп и рашунпвпдственп
ппслпваое Административне службе града,
фпндпва и других пргана кпји се
финансираоу из бучета Града,
 праћеое пствариваоа пплитике
финансираоа у Граду,
 израда перипдишних финансијских
извјещтаја кприсника бучета Града Приједпр
кпји се дпстављају Министарству финансија,
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 израда перипдишних финансијских
извјещтаја за Административну службу
града,
 извјещтај п изврщеоу Бучета за претхпдну
гпдину и дпстављаое Скупщтини града на
усвајаое
 извјещтај п изврщеоу Бучета за перипд
јануар-јуни текуће гпдине и дпстављаое
Скупщтини града на усвајаое
 израда и дпстављаое упутства ппписним
кпмисијама везанп за гпдищои пппис.
 гпдищои пбрашун за градску
Административну службу Приједпр за
претхпдну гпдину,
 кпнсплидпвани гпдищои пбрашун кприсника
бучета Града Приједпр за претхпдну гпдину
и дпстављаое Министарству финансија,
 кап и други ппслпви кпји му се ставе у
надлежнпст
У пквиру Пдјељеоа ппстпје:
 Пдсјек за бучет
 Пдсјек за трезпр
ПДЈЕЉЕОЕ ЗА ДРУЩТВЕНЕ ДЈЕЛАТНПСТИ
Пдјељеое за друщтвене дјелатнпсти пбавља:
 управне и друге струшне ппслпве из
пбласти пбразпваоа и васпитаоа, науке,
културе, сппрта и физишке културе,
спцијалних и здравствених питаоа,
 ппрпдице и пмладине
 пружаоа правне ппмпћи и сарадое са
невладиним сектпрпм.
 спрпвпди планпве и прпграме кпје је
усвпјила Скупщтина града, а кпји се
пднпсе на стратегију сваке пд наведених
пбласти у граду,
 те предлаже мјере за унапређеое стаоа
у тим пбластима.
У пквиру пдјељеоа слиједећи пдсјеци:
Пдсјек за пбразпваое, здравствп, спцијалну
защтиту,
правну
ппмпћ
и
невладине
прганизације;
Пдсјек за сппрт, културу, пмладину и ппрпдицу.
ПДЈЕЉЕОЕ ЗА СТАМБЕНП - КПМУНАЛНЕ
ППСЛПВЕ
У пквиру пвпг пдјељеоа пбављају се струшни
ппслпви кпји се пднпсе на :
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 стамбену пплитику (примјена Закпна п
пткупу станпва, планираое, изградоа и
пдржаваое зграда),
 пбављаое
кпмуналних
дјелатнпсти
прганизаципних, материјалних и других
услпва
за
изградоу
и
пдржаваое
кпмуналних
пбјеката
и
кпмуналне
инфраструктуре,
 прганизацију и нашин пбављаоа јавнпг
сапбраћаја на теритприји града,
 пбезбјеђеое услпва за изградоу и
пдржаваое улица и тргпва, лпкалних путева,
сепских, ппљских и других некатегприсаних
путева
 друге ппслпве предвиђеое Закпнпм.
У пквиру Пдјељеоа пбразују се:
 Пдсјек за стамбене и импвинскп правне
ппслпве
 Oдсјек за кпмуналне ппслпве
 Oдсјек за сапбраћај и паркинге

ПДЈЕЉЕОЕ
ЗАЩТИТУ

ЗА

БПРАШКП-ИНВАЛИДСКУ

У пквиру пвпг пдјељеоа пбављају се слиједећи
ппслпви и задаци:
 врщи струшне и управне ппслпве кпји се
пднпсе на:
 лишне и ппрпдишне инвалиднине кприсника,
 категпризацију бпраца,
 спцијалну защтиту кприсника,
 здравствену защтиту кприсника,
 впјну евиденцију кприсника, коигпвпдствп и
 друге ппслпве предвиђене Закпнпм.
У пквиру пвпг Пдјељеоа пбразују се:
Пдсјек за управнп-правне ппслпве
Пдсјек за спцијална питаоа кприсника и впјне
евиденције
СЛУЖБА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗПР
Инспекцијски надзпр – врста управнпг надзпра
над активнпстима државних и недржавних
пргана и прганизација кап и над ппслпваоем и
ппступаоем правних лица и грађана у ппгледу
придржаваоа Закпна, других прпписа и ппщтих
аката. Захтјеве за врщеое надзпра градскпј
инспекцији (правна и физишка лица) ппднпсе
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писменп на щтампанпм пбрасцу кпји се налази
на Инфп пулту у згради градске управе у
Приједпру, изузев хитних интервенција кпје
угрпжавају живпт и здравље људи и живптиоа
или импвине веће вриједнпсти и кад је тп у
јавнпм интересу (спрпвпдница за умрла лица,
есхумацију, трпваое хранпм, ујед пса и др.), кад
се мпгу пбраћати и телефпнпм.
Градска инспекција ради радним данпм пд 7,30
дп 15,30 шаспва и пп пптреби ппслије раднпг
времена. На дане државних празника РС градска
тржищна инспекција ради пд 8,00 дп 20,00
шаспва и врщи кпнтрплу раднпг времена кпд
привредних и тргпвашких субјеката.
У складу са пдредбама шлана 6. Закпна п
инспекцијама („Сл. гласник РС“, брпј 113/05,
1/08)тржищна инспекција врщи надзпр над:
 пбављаоем дјелатнпсти прпизвпдое,
тргпвине,
угпститељства,
занатства,
туризма и услуга,
 прпвпђеоем
закпна
п
защтити
пптрпщаша,
 нелпјалнпм
кпнкуренцијпм
и
мпнппплистишким ппнащаоем,
 цијенама прпизвпда и услуга,
 пснпвним захтјевима квалитета и
сигурнпсти прпизвпда и услуга,
 упптребпм исправних и верификпваних
мјерила,
 прпметпм,
умнпжаваоем
и
репрпдукцијпм
музишких
и
кинпматпграфских дјела, снимљених на
нпсашима звука и видеп касета, те
рашунарских прпграма,
 прпвпђеоем пдлуке п раднпм времену
угпститељских, тргпвашких, занатских и
услужних радои на ппдрушју ппщтине
кап и пдлуке п раднпм времену
предузећа и предузетника у дане
државних празника РС,
 пбављаое и других ппслпва надзпра.
У складу са пдредбама шлана 82. Закпна п
инспекцијама („Сл. гласник РС“, брпј 113/05,
1/08)здравственп-санитарна инспекција
врщи
надзпр над:
 спрешаваоем и сузбијаоем заразних
бплести,
 прпизвпдопм и прпметпм намирница и
предмета ппщте упптребе,
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 впдпм за пиће и впдпм за санитарнпрекреативне пптребе,
 санитарнп-технишкп и хигијенскп стаое
пбјеката а нарпшитп пбјеката васпитнппбразпвних устанпва, устанпва за смјещтај
дјеце, пмладине и старих лица (дпмпви),
пбјеката културе, сппртскп рекративних,
угпститељскп-туристишких пбјеката, пбјеката
за хигијенске пптребе и пружаое услуга оеге
и уљепщаваоа, пбјеката и средстава јавнпг
сапбраћаја за превпз путника и прпизвпда
ппд здравственп-санитарних надзпрпм,
 прпметпм птрпва на малп,
 дисппзицију птпадних материја кпје имају
щтетан утицај на здравље људи из насеља и
пбјеката
ппд
здравственп-санитарним
надзпрпм,
 планираоем прпстпра и изградоу пбјеката,
 друге пбласти кпје су ппсебним прпписима
стављене у надлежнпсти здравственпсанитарне инсепкције у саставу пргана
лпкалне управе.
У складу са пдредбама шлана 12. Закпна п
инспекцијама („Сл. гласник РС“, брпј 113/05,
1/08)сапбраћајна инспекција врщи надзпр над:
 испуоенпст услпва физишких и правних
лица за пбављаое дјелатнпсти јавнпг
превпза лица и ствари у друмскпм
сапбраћају,
 испуоенпст услпва физишких и правних
лица за пбављаое превпза за влстите
пптребе у друмскпм сапбраћају,
 испуоенпст технишкп експлпатаципних
услпва и свпјстава предвиђених важећим
стандардима за мптпрна и прикљушна
впзила кпјима се пбављају ппједине
врсте превпза у друмскпм сапбраћају,
 jавни превпз лица у линијскпм и
ванлинијскпм друмскпм сапбраћају,
 јавни превпз ствари у друмскпм
сапбраћају,
 пбављаое превпза лица и ствари за
властите пптребе у друмскпм сапбраћају,
 такси превпз,
 кпнтрплу
перипдишних
прегледа
мптпрних и прикљушних впзила,
 кпнтрплу станица за лиценцне технишке
прегледе впзила,
 рад аутпбуских станица и терминала
градскпг и приградскпг сапбраћаја,
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 кпнтрпла впзнпг пспбља у друмскпм
сапбраћају,
 редпвнп и ванреднп пдржаваое путева,
путних пбјеката и путне ппреме,
 изградоу и рекпнструкцију путева и
путних пбјеката,
 защтита путева и путнпг ппјаса,
 услпве и закпнитпст градое у путнпм и
защтитнпм путнпм ппјасу,
 услпве ппкривенпсти путева вертикалнпм
и хпризпнталнпм сигнализацијпм,
 услпве редпвнпг пдржаваоа путева, рад
зимске службе, стаое путнпг ппјаса и
других услпва за безбједнпст пдвијаое
сапбраћаја на путевима.
У складу са пдредбама шлана 7. Закпна п
инспекцијама („Сл. гласник РС“, брпј 113/05,
1/08)ппљппривредна инспекција врщи надзпр
над:
 прпизвпдопм и прпметпм стпшне хране и
житарица,
 прпизвпдопм и прпметпм средстава за
защтиту биља,
 прпизивпдопм и квалитетпм вина, ракије и
дувана,
 прпизвпдопм и прпметпм сјемена и саднпг
матаеријала,
 защтиту,
унапређеое
и
кприщтеое
ппљппривреднпг земљищта,
 защтиту и прпмет биља.
У складу са пдредбама шлана 11. Закпна п
инспекцијама („Сл. гласник РС“, брпј 113/05,
1/08)впдппривредна инспекција врщи надзпр
над:
 кприщћеое и управљаое впдама и
впдппривредним пбјектима (функципнисаое
уређаја на пбјектима),
 услпве и нашин пбављаоа газдпваоа впдама
и ппщтпваоа утврђенпг режима впда,
 защтиту пд щтетних дејстава впда,
 впдппривредне радпве, пбјекте и ппстрпјеоа
кпји мпгу прпузрпкпвати квалитативне и
квантитативне прпмјене у прирпднпм и
вјещташки услпвљенпм режиму впда,
 впдппривредне дпзвпле, сагласнпсти и другу
дпкументацију,
 управљаое,
пдржаваое,
планираое,
истраживаое
и
надгледаваое
у
впдппривреди,
 защтиту пд ерпзија и уређеое бујица,
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 пдржаваое ријешних кприта и впднпг
земљищта,
 убираое средстава впднпг дппринпса и
финансираое впдппривредних пбјеката
 пбављаое и других ппслпва надзпра у
пбласти впда.
У складу са пдредбама шлана 8. Закпна п
инспекцијама („Сл. гласник РС“, брпј 113/05,
1/08) ветеринарска инспекција врщи надзпр
над:
 здравственпм защтитпм живптиоа,
 пбављаое ветеринарске дјелатнпсти,
 пткриваое, спрешаваое ппјаве, сузбијаое и
искпрјеоиваое заразних бплести живптиоа,
 спрешаваое ппјаве и щиреоа бплести кпје су
заједнишке за људе и живптиое (зппнпзе),
 ветеринарскп-санитарну кпнтрплу узгпја,
држаоа и прпмета живптиоа, прпизвпда,
сирпвина и птпадака живптиоскпг ппрјекла,
хране за живптиое и впде,
 репрпдукцију дпмаћих живптиоа, вјещташкп
псјемеоаваое
дпмаћих
живптиоа,
сузбијаое стерилитета,
У складу са пдредбама шлана 13. Закпна п
инспекцијама („Сл. гласник РС“, брпј 113/05,
1/08)грађевинска инспекција врщи надзпр над:
 испуоенпст закпнских услпва за рад
предузећа и других правних лица у
грађевинарству,
 градитељски прпцес, урбанистишкп-технишку
дпкументацију,
атестну
дпкументацију
уграђених материјала у грађевинарству,
 неппхпдну дпкументацију за грађеое
пбјеката, пднпснп извпђеое радпва у
грађевинарству,
 услпве за пбезбјеђеое извпђеоа радпва
према пдпбренпј технишкпј дпкументацији,
 квалитет уграђенпг материјала, ппреме и
ппстрпјеоа кап и изврщених радпва у
грађевинарству,
 прпстпрнп и урбанистишкп планираое и
уређеое прпстпра, пптребне прпстпрнппланске дпкументације и сл.,
 урбанистишкп, архитектпнскп и грађевинскп
прпјектпваое и грађеое,
 бесправну изградоу, привремене пбјекте у
прпстпру и сл.
 рекпнструкцију
ппстпјећих,
санацију
пщтећених и ппрущених пбјеката,
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 пбављаое и других ппслпва надзпра у
пбласти прпстпрнпг уређеоа када је тп
пдређенп ппсебним закпнпм.
СЛУЖБА КПМУНАЛНЕ ППЛИЦИЈЕ
У складу са пдредбама шлана 9. Закпна п
кпмуналнпј пплицији ( Сл.гласник РС БР. 85/03)
Кпмунална пплиција врщи надзпр над:
 пдржаваоем, уређеоем, упптребпм и
защтитпм кпмуналних пбјеката и уређаја
 пдржаваоем и защтитпм јавних ппврщина и
дрвпреда
 пдржаваоем културних, истпријских и
наципналних сппмен пбиљежја
 ппстављаоем назива фирми, натписа и
реклама
 пдржаваоем грпбља и мезарја
 пдржаваоем двприщта , паркинг прпстпра,
бащта, привремених пбјеката, кап и других
пбјеката и ппврщина кпје су пд утицаја на
изглед и уређеое града и других насељених
мјеста на ппдрушју града( Пмарска, Кпзарац,
Љубија)
 пдржаваоем јавне впдпвпдне мреже, јавних
излива( јавних шесми и ваоских хидраната) у
фпнтана
 пдржаваоем јавне канализаципне мреже,
јавних WC те септишких и пспшних јама
 пдржаваоем и защтитпм кприта , пбала
ријека и других впдених ппврщина на
ппдршју града
 пдржаваоем ваоских пграда и рукпхвата (
мпстпви, јавна степенищта и др.)
 пдржаваоем
шистпће
на
јавним
ппврщинама, пдвпзпм кућних птпадака у
другпг кпмуналнпг птпада
 ппстављаоем и пдржаваоем ппсуда
(кпнтејнера) и улишних кпрпи за птпатке
 пдржаваоем јавних деппнија, те кпнтрплпм
пдвпжеоа, унищтаваоа и прераде птпадака
 пбиљежаваоем улица, тргпва и зграда
 заузимаоем јавних ппврщина за прпдају
рпба и прпдају рпбе ван прпстпра или мјеста
пдређенпг за прпдају те врсте рпбе
 примјенпм пдредби ппщтинске Пдлуке п
услпвима и нашину извпђеоа кпнцерата,
јавних манифестација, те кприщћеое
музишке ппреме у пбјектима и ван оих
 нашинпм истицаоа државних и ентитетских
застава
 пдржаваоем јавне тпплпвпдне мреже
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 пдржаваоем јавне гаспвпдне мреже
 пдржаваоем пијаца и пијашних прпстпра (
зекене, бувље, мјещивпите и др.)
 пдржаваоем јавних сапбраћајних ппврщина
( плпшника, тргпва, јавних сапбраћајнице и
др.) кап и пдржаваоем јавне расвјете
 врщеоем ппгребне дјелатнпсти
 врщеоем димоашарске дјелатнпсти
 врщеоем пдржаваоа и ппремаоа јавних
ппврщина
 врщеоем пдржаваоа сппртских пбјеката,
камппва, купалищта и излетищта
 врщеоем пдржаваоа средстава и пбјеката
јавнпг превпза лица у градскпм и
приградскпм превпзу (аутпбуси, трамваји,
трплејбуси, такси превпз и стајалищта,
жишаре, успиоаше, градски и приградски
терминали за превпз)
 врщеоем уклаоаоа старих и других
предмета са јавних ппврщина , акп су исти
пстављени прптивнп прпписима ппщтине
 пдржаваоем зграда, фасада и крпвпва
 пбиљежаваоем мјеста гдје се врще радпви
на кпмуналним уређајима ( щахтпви, канали,
бунари и сл)
 придржаваоем кућнпг реда у зградама
 услпвима и нашинпм држаоа дпмаћих
живптиоа ( псим паса и машака)
 кпнтрплпм раднпг времена у складу са
Закпнпм п државним празницима РС и
Пдлукпм Скупщтине града Приједпр
 услпвима и нашину прекппаваоа јавних
ппврщрина
 услпвима и нашину ппстављаоа, изградое и
уклаоаоа пбјеката привременпг карактера
на ппдрушју града Приједпр
 другим ппслпвима из пбласти кпмуналне
дјелатнпсти кпји су утврђени важећим
прпписима ( закпнпм и пдлукама Скупщтине
града)
СТРУШНА СЛУЖБА
ГРАДПНАШЕЛНИКА

СКУПЩТИНЕ

ГРАДА

И

Струшна
служба
Скупщтине града
и Градпнашелника пбавља ппслпве кпјима се
пбезбјеђује изврщаваое пвлащтеоа и дужнпсти
Скупщтине града и Градпнашелника , а нарпшитп:
 импвинскп правне ппслпве, ппслпве јавних
набавки, људских ресурса и интерне
ревизије,

Страна 137

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“

 прикупљаое, разврставаое и прганизпваое
технишке пбраде материјала за сједнице
Скупщтине града и за сједнице радних тијела
Скупщтине града,
 технишка
припрема
сједница
Скупщтине града и сједница оених радних
тијела,
 израда скраћених записника за сједнице
Скупщтине града и са сједница радних тијела
Скупщтине града
 израда аката дпнесених на Скупщтини града
и на оеним радним тијелима и оихпва
благпвремена
дпстава
прганима градске Административне службе
и другим субјектима,
 лектприсаое пдлука, ппщтих аката и других
материјала и текстпва за пптребе Скупщтине
града,
Градпнашелника
и
ппщтинске
Административне службе,
 припрема материјала за пбјаву у Службенпм
гласнику града и оегпвп дпстављаое
надлежним службама, те дпстава Службенпг
гласника града , Републике Српске и Бпсне и
Херцегпвине пдјељеоима, пдсјецима и
струшнпј служби, кппрдинација рада мјесних
заједница и администартивнп технишких
ппслпви за пптребе пргана мјесних
заједница,
 впђеое евиденција из пбласти рада
Скупщтине, рада мјесних заједница и рада
службе,
 администартивнп технишки ппслпви за
пптребе службе и пптребе мјесних заједница
и пператерски ппслпви за пптребе службе,
 прикупљаое
пбрада
и
архивираое
дпкументаципнпг
материјала,
струшне
литературе, гласила, шаспписа и впђеое
евиденције у вези са пријемпм и
издаваоаистих,
 прикупљаое ппдатака и израда анализа,
извјещтаја
и
инфпрмација
п
раду
Градпнашелника и Администативне службе,
мјесних заједница за пптребе Скупщтине и
Градпнашелника.
 Струшна служба Скупщтине града и
Градпнашелника пбавља и друге ппслпве пп
налпгу Градпнашелника.
У пквиру струшне службе пбразују се:
 служба за административне ппслпве
Скупщтине,
 служба за ппщте ппслпве,
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служба за мјесне заједнице,
служба за АПП и статистику.

IV – ПРПЦЕДУРЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Члан 20.
Прпцедуре набавки рпба, услуга и врщеоа радпва
прпвпде се у складу са Закпнпм п јавним
набавкама БиХ, Упутствпм п примјени Закпна п
јавним набавкама Бпсне и Херцегпвине,
ппщтинским Правилникпм п јавним набавкама.
Члан 21.
Надлежна служба за јавне набавке у сарадои са
псталим
пдјељеоима
и
службама
Административне службе града Приједпра
сашиоава план јавних набавки, крајем текуће за
наредну гпдину.
План јавних набавки из претхпднпг става дпнпси
Градпнашелник града.
Члан 22.
Интернпм кпнтрплпм у пбласти јавних набавки
пбезбјеђује се ппщтпваое прпписа из наведенпг
правилника, а нарпшитп:
а) врщеое јавних набавки на пснпву плана
набавки;
б) да се ппступак јавне набавке ппкреће пп
приједлпгу пдгпварајућег пдјељеоа или
службе,
в) придржаваое вриједнпсних разреда из шлана
6. и примјена правила из главе II и III Закпна п
јавним набавкама БиХ ;
г) именпваое Кпмисије за јавне набавке у складу
са шланпм 5. Упутства п примјени Закпна п
јавним набавкама Бпсне и Херцегпвине;
д) пбјављиваое пбавјещтеоа п јавнпј набавци
када је тп прпписанп Закпнпм п јавним
набавкама БиХ;
ђ) впђеое ппступка јавних набавки у складу са
Закпнпм п јавним набавкама БиХ;
е) птвараое ппнуде, дпдјелу угпвпра,
пбавјещтеое п дпдјели угпвпра и извјещтаваое
п ппступку набавке у складу са пдредбама
шлана 33. - 41. Закпна п јавним набавкама БиХ;
з) да укупна гпдищоа вриједнпст угпвпра за
набавку рпба,услуга или радпва путем
директнпг сппразума не прелази 10% укупнпг
гпдищоег бучета планиранпг за набавке.
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V - РАШУНПВПДСТВЕНИ ИНТЕРНИ КПНТРПЛНИ
ППСТУПЦИ
Члан 23.
Рашунпвпдственим
интерним
кпнтрплним
ппступцима
у
прганима
Града
и
Административнпј служби утврђују се ппступци
пријема, кпнтрпле, пбраде и унпса у ппслпвне
коиге коигпвпдствених дпкумената п насталим
ппслпвним прпмјенама.
Рашунпвпдствени интерни кпнтрплни ппступци из
претхпднпг става прпвпде се на пснпву :
а) Закпна п утврђиваоу и пренпсу права
распплагаоа импвинпм на јединице лпкалне
сампуправе ("Службени гласник Републике
Српске" брпј: 70/06)
б) Закпн п задуживаоу, дугу и гаранцијама
("Службени гласник Републике Српске" брпј:
30/07, 29/10)
в) Закпна п бучетскпм систему Републике Српске
("Службени гласник Републике Српске" брпј:
54/08, 126/08, 92/09, 86/10 и 112/12),
г) Закпна п рашунпвпдству и ревизији Републике
Српске ("Службени гласник Републике Српске"
брпј: 36/09, 52/11),
д) Закпна п Трезпру ("Службени гласник
Републике Српске" брпј: 16/05, 92/09)
ђ) Закпна п јавним набавкама Бпсне и
Херцегпвине ("Службени гласник БиХ" брпј:
49/04, 19/05 , 52/05 , 8/06 , 24/06, 70/06 И
12/09),
е) Пдлуке п изврщеоу Бучета Ппщтине за текућу
гпдину,
ж) Правилника п примјени Међунарпдних
рашунпвпдствених стандарда за јавни сектпр
("Службени гласник Републике Српске" брпј:
128/11),
з) Правилника п бучетским класификацијама,
садржини рашуна и примјени кпнтнпг плана за
кприснике прихпда бучета Републике,
ппщтина и градпва, фпндпва ("Службени
гласник Републике Српске" брпј: 90/10),
и) Правилника п рашунпвпдству, рашунпвпдственпј
пплитици и рашунпвпдственим прпцјенама за
бучетске кприснике у Републици
Српскпј
(„Службени гласник Републике Српске '' брпј:
127/11),
ј) Правилника п финансијскпм извјещтаваоу за
кприснике прихпда бучета Републике,
ппщтина, градпва и фпндпва ("Службени
гласник Републике Српске" брпј: 16/11 и
126/11)
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к) Правилника п нашину и рпкпвима врщеоа
ппписа
и
усклађиваоа
коигпвпдственпг стаоа са стварним стаоем
импвине и пбавеза ("Службени гласник
Републике Српске"брпј: 71/10),
л) Упутствa п фпрми,садржају и нашину
пппуоаваоа пбразаца за трезпрскп ппслпваое
бучетских кприсника („Службени гласник
Републике Српске“ брпј: 09/11 ),
љ) Упутствa п нашину сашиоаваоа кварталних
финансијских планпва („Службени гласник
Републике Српске“ брпј: 54/05),
м) Правилникa п усппстављаоу и впђеоу система
главне коиге трезпра („Службени гласник
Републике Српске“ брпј: 59/05 ),
н) Правилникa п прпцедури впђеоа ппмпћних
коига („Службени гласник Републике Српске
“брпј: 59/05),
о)
Правилникa п прпцедури инфпрматишке
защтите рашунпвпдственпг система („Службени
гласник Републике Српске “брпј: 59/05 ),
п) Правилникa п нашину управљаоа и врщеоа
кпнтрпле
рашунпвпдствене
и
псталих
евиденција бучетских кприсника, бучета
градпва и ппщтина и јавних фпндпва
(„Службени гласник Републике Српске “брпј:
59/05),
п) Правилникa п прпцедури за сппљнп задуживаое
Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске “брпј: 66/05 )
р) Закпн п инвесираоу јавних средстава
(„Службени гласник Републике Српске “брпј:
97/04), Правилник п инвестираоу јавних
средстава
с) Ппщтeг, ппсебнпг и ппјединашнпг кплективнoг
угпвпра.
1. Кретаое финансијскп - коигпвпдствене
дпкументације и евидентираое
Члан 24.
Сва
улазна
финансијскп-коигпвпдствена
дпкументација се пдмах пп пријему на
писарници завпди у коигу улазних рашуна и
интерну дпставну коигу, у складу са Уредбпм п
канцеларијскпм ппслпваоу републишких пргана
управе ("Службени гласник Републике Српске"
брпј: 1/04, 13/07) и Упутствпм п спрпвпђеоу
канцеларијскпг ппслпваоа републишких пргана
управе ("Службени гласник Републике Српске"
брпј: 31/05, 5/06, 10/06, 10/07, 31/09, 43/09,
74/09, 99/09, 98/10, 111/10, 25/11), акп је
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примљена дп 13.00 шаспва, истпг дана дпставља
се Нашелнику пдјељеоа или рукпвпдипцу службе
кпји су иницирали набавку пдређене рпбе, услуга
или радпва, а акп је примљена накпн 13.00
шаспва, пнда се дпставља
нареднпг дана,
најкасније дп 08.00 шаспва.

На
пснпву
пдпбренпг
приједлпга
пппуоава се пбразац за трезпрскп ппслпваое,
унпси у СУФИ и щтампа наручбеница за
набавку рпбе кпју пптписује Нашелник
пдјељеоа за кпга се врщи набавка и на тај нашин
су резервисана средства пп предрашуну.

Члан 25.
Интерну
финансијскп-коигпвпдствену
дпкументацију (рјещеоа кпја издају надлежна
пдјељеоа, закљушени угпвпри, пдлуке и
закљушци Градпнашелника града, пдлуке и
закљушци Скупщтине града и други акти
дпстављају се надлежним пдјељеоима крпз
интерну дпставну коигу.

Члан 30.
Пдсјек за трезпр (задужени радници), пп
преузимаоу
финансијскп-коигпвпдствених
дпкумената крпз интерну коигу пдјељеоа, за
сва безгптпвинска плаћаоа пппуоава пбразац
брпј 2 – група рашуна и пдређује прганизаципну,
екпнпмску и функципналну врсту расхпда у
складу са бучетпм Града и кпнтним пквирпм и
уписује изнпс пбезбјеђених - распплпживих
средстава
Члан 31.
Пвлащтенп лице у Пдјељеоу за трезпр заприма
пбрасце за трезпрскп ппслпваое, враћа један
примјерак пбрасца бучетскпм кприснику пдмах
накпн щтп исти региструје у коигу прптпкпла, а
јпщ један примјерак накпн унпса ппдатака са
пбразаца у СУФИ систем, а један примјерак уз
финансијску дпкументацију пстаје у Пдјељеоу за
финансије.
Члан 32.
Пбрасце за трезпрскп ппслпваое кпји се пднпсе
на Административну службу, сашиоавају
заппслени у Пдсјеку за трезпр кпји имају
пвлащтеоа за унпс у СУФИ систем.

Члан 26.
Нашелник пдјељеоа или рукпвпдилац службе
крпз интерну дпставну коигу и коигу улазних
рашуна прима финансијскп-коигпвпдствену
дпкументацију (у даљем тексту: дпкументацијa) и
друге дпкументе.
Даље кретаое финансијскп – коигпвпдствене
дпкументације пдвија се у складу са шланпм 13.
пвпг Правилника.
Члан 27.
Бучетски кприсници кпји су у систему трезпрскпг
ппслпваоа пбрасце за трезпрскп ппслпваое
дпстављају директнп Пдјељеоу за финансије, у
три примјерка.
Члан 28.
Коигпвпдствена исправа мпра садржавати све
пптребне елементе и мпра бити рашунски ташна.
Укпликп дпкумент није исправан из билп кпг
разлпга, Пдсјек за трезпр уз пдпбреое
Нашелника пдјељеоа, враћа дпкумент на
исправку
ппщиљапцу
уз
дппис
са
пбразлпжеоем.
Члан 29.
Референт за набавке – екпнпм пп
прибављаоу предрашина пппуоава пбразац 1.
Приједлпг за резервацију средстава.
Накпн пптписиваоа пбрасца пд стране
рукпвпдипца надлежне пптрпщашке јединице,
пбразац се дпставља на увид и пвјеру
Нашелницима пдјељеоа.
Пдпбрен приједлпг за резервисаое средстава
заједнп са предрашунпм се дпставља Пдјељеоу
за финансије – Пдсјеку за трезпр истпг дана.

Члан 33.
Средства бучетске резерве, текућих ппмпћи,
грантпва и субвенција дпдјељују се пп ппсебним
прпцедурама.
Кприсници бучетских средстава ппднпсе захтјеве
за ппмпћи и дпдјелу средстава надлежним
пптрпщашким јединицама, и тп:
а) из средстава бучетске резерве и средстава
предвиђених бучетпм за ппмпћи ппјединцима, за
стипендије
и
ппмпћи
студентима
–
Градпнашелнику града,
б) из средстава предвиђених бучетпм за ппмпћи
кприсницима бпрашкп - инвалидске защтитепдјељеоу за бпрашкп инвалидску защтиту,
в) из средстава предвиђених бучетпм за ппмпћи
удружеоима грађана НВП, удружеоима из
пбласти сппрта и физишке културе, из пбласти
науке и културе, за ппмпћи јавним предузећима
и устанпвама, за стипендије и ппмпћи
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студентима- Пдјељеоу за привреду и друщтвене
дјелатнпсти.
Надлежне пптрпщашке јединице кпнтрплищу,
прате и анализирају рад и активнпсти
кприсника бучетских средстава и пцјеоују
пправданпст
кприщтеоа
дпдјељених
средстава.
Кприсници ппмпћи су дужни дпставити
финансијске планпве и извјещтаје п утрпщку
дпдјељених средстава.
Ппмпћ ппјединцима и удружеоима врщи се на
пснпву критерија и пп ппступку прпписанпм
ппсебним
правилницима
кпје
дпнпси
Градпнашелник града.
Надлежне пптрпщашке јединице су пбавезне
да у Пдјељеоу за финансије прпвјере стаое
средстава прије пдлушиваоа п дпдјели.
Члан 34.
Коижеое пдпбрених средстава за изврщеое
пбавеза пп пснпву трпщеоа бучетске резерве,
средстава предвиђених за финансираое НВП из
пбласти сппрта, физишке културе, јавним
предузећима
и
устанпвама,
средстава
предвиђених за ппмпћи ппјединцима и за
ппмпћи удружеоима из дјела пп прпјектима,
врщи Пдјељеое за финансије – Пдсјек за
трезпр.
Члан 35.
Пдјељеое за финансије израђује дневне
приједлпге плаћаоа, у складу са ствпреним
пбавезама и приливпм средстава у бучет.
Приједлпзи мпрају бити пдпбрени пд стране
нашелника
Пдјељеоа
за
финансије
и
Градпнашелника града.
Струшни сарадник за плаћаое пбавеза израђује
извјещтај п реализацији дневних плаћаоа, а исти
мпра бити пвјерен пд стране Нашелника
пдјељеоа за финансије и Градпнашелника града.
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а) пбрашун плата и накнада за заппслене у
Административнпј служби града, на пснпву
евиденција п присуству на ппслу пптписаних
пд стране рукпвпдипца пптрпщашких јединица,
б) пбрашун ппреза и дппринпса,
в)пбрашун накнада пдбпрника у Скупщтини града,
г) пбрашун накнада п привременим и ппвременим
ппслпвима на пснпву угпвпра пптписаних пд
стране Градпнашелника града,
д) пбрашун накнада за шланпве кпмисија,
За сва лишна примаоа Струшни сарадник за
пбрашун плата и накнада, пппуоава пбразац брпј
5. и дпставља Струшнпм сараднику за унпс
пбавеза. Исплата плата и псталих лишних
примаоа врщи се пренпспм средстава са
јединственпг рашуна Трезпра (ЈРТ) на текуће
рашуне заппслених у пдгпварајућим банкама.
ђ) врщи све уплате и исплате прекп благајне
Трезпра, пп дпбијеним пдпбреоима пд стране
пвлащтених лица, сашиоава сву пптребну
дпкументацију (благајнишке дневнике,
уплатнице, исплатнице и шекпве) уз кпју
прилаже пптребну дпкументацију и пдлаже у
регистратпре.
2. Набавка гприва, пбрашун и исплата трпщкпва за
службена путпваоа, уплате и исплате прекп
благајне
Члан 38.
Налпге за кприщтеое путнишких впзила пвјерава
лице кпје пдреди Градпнашелник.

Члан 36.
Све припремљене налпге за плаћаое струшни
сарадник за плаћаое пбавеза дпставља на увид
нашелнику Пдјељеоа за финансије, а затим на
пптпис Градпнашелнику града.
Вищи струшни сарадник коигпвпдствп пп
дпбијаоу извпда пд банака врщи пправнаое
извпда и изврщених плаћаоа.

Члан 39.
Путне налпге за службени пут пппуоава и п
изданим путним налпзима евиденцију впди
лица кпја пдреди Рукпвпдилац прганизаципне
јединице.
Извјещтај п пбављенпм службенпм путпваоу
на путнпм налпгу мпра бити детаљан, шиткп
пппуоен и пвјерен пд стране пдгпвпрних лица
(ппднпсипца
извјещтаја
и
рукпвпдипца
пптрпщашке јединице – нашелник пдјељеоа или
рукпвпдилац службе), а за нашелнике пдјељеоа
и
рукпвпдипце
службе
пвјерава
их
Градпнашелник и тек тада се налпг дпставља
Пдјељеоу за финансије на реализацију.

Члан 37.
У складу са прпписима и на пснпву дпстављених
дпкумената Струшни сарадник за пбрашун плата и
накнада врщи:

Члан 40.
Пбрашун и исплата накнада за службенп
путпваое врщи се на пснпву Уредбе п накнадама
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за службена путпваоа у земљи и инпстранству
за заппслене у јавнпм сектпру Републике Српске
(''Служени
гласник
Републике
Српске''
брпј:73/10) и на пснпву Ппјединашнпг
кплективнпг
утпвпра
за
заппслене
у
Административнпј служби града Приједпра.
Путни налпг се мпра дпставити на реализацију
најкасније 5 дана пп заврщетку службенпг
путпваоа.
Пбрашун и правдаое акпнтације за службенп
путпваое мпра се изврщити у рпку пд 5 дана пп
заврщетку службенпг путпваоа.
Члан 41.
Пптврде за преузимаое гприва за путнишка
впзила пппуоава пвлащтенп лице, а пптписује их
Градпнашелник или лице кпје пн пвласти.
Пкп ппступка кприщтеоа службених аутпмпбила и
утрпщка гприва примјеоују се пдредбе
правилника п услпвима и нашину кприщтеоа
путнишких аутпмпбила за пбављаое службених
ппслпва у Административнпј служби града.
Члан 42.
У складу са Уредбпм п услпвима и нашину
плаћаоа гптпвим нпвцем ("Сл.гласник Републике
Српске", брпј: 97/03, 1/04, 86/12) и Пдлукпм п
утврђиваоу благајнишкпг максимума, све
исплате из благајне Трезпра врщи Струшни
сарадник за благајнишкп ппслпваое.
Висину благајнишкпг максимума за текућу гпдину
утврђује Градпнашелник ппшеткпм финансијске
гпдине или пп указанпј пптреби.
Чек
за
ппдизаое
гптпвине
пптписује
Градпнашелник или лице кпје пн пвласти,
укпликп ппстпје распплпжива средства на жирп
рашуну и укпликп су пправдана предхпднп
ппдигнута средства.
Захтјев бучетских кприсника за ппдизаое
гптпвине прекп благајне трезпра пдпбрава Шеф
пдсјека за трезпр.
Благајнишки дневник се закљушује свакпг дана.
Благајнишки дневник пптписује Шеф пдсјека за
трезпра, благајнишку дпкументацијпм пвјерава
Нашелник Пдјељеоа за финансије и Шеф пдсјека
за трезпр.
Накпн пвјере коижеоа у коизи благајне струшни
сарадник за благајнишкп ппслпваое кпмплетира
дпкументацију и предаје на коижеое у главну
коигу Трезпра града.
Вищи струшни сарадник - главни коигпвпђа прије
унпса ппдатака у СУФИ врщи јпщ једнпм
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фпрмалну кпнтрплу дпкумената и пппуоава
прпписани пбразац брпј 3 – група налпга за
коижеое за благајнишкп ппслпваое, а на пснпву
прпписане прпцедуре.
Пбразац брпј 3 пвјерава нашелник Пдјељеоа за
финансије и Шеф пдсјека за трезпр.
Члан 43.
Струшни сарадник за прихпде и бучет врщи
унпс и коижеое у СУФИ наплаћених и
пстварених прихпда са жирп рашуна, а на пснпву
извпда из банака.
На пснпву свих прпведених коижеоа у ппмпћним
коигама и у главнпј коизи, сашиоавају се
финансијски извјещтаји.
3. Израда финансијскп - рашунпвпдствених
извјещтаја
Члан 44.
Израду финансијскп - коигпвпдственпг
извјещтаја врще пдгпвпрна лица у зависнпсти
пд врсте извјещтаја, а у складу са Закпнпм п
бучетскпм
систему
Републике
Српске,
Правилникпм п финансијскпм извјещтаваоу за
кприснике прихпда бучета републике, ппщтина,
градпва и фпндпва, Упутствпм п изради
гпдищоег пбрашуна бучета и рашунпвпдственим
стандардима Републике Српске.
Члан 45.
Финансијски извјещтаји града израђују се и
презентују на нашин и пп фпрми прпписанпј
Правилникпм п финансијскпм извјещтаваоу за
кприснике прихпда бучета Републике, ппщтина,
градпва и фпндпва.
4. Набавка, евидентираое и пппис пснпвних
средстава
Члан 46.
Рукпвпдипци пптрпщашких јединица у складу са
распплпживим бучетским средствима врще
набавку пснпвних средства.
Пп прпведенпј прпцедури за јавне набавке,
Референт за набавке – екпнпм прибавља
предрашун, врщи резервисаое средстава и
пппуоава пбразац брпј 1.
Пдмах пп изврщенпј набавци врщи се
дистрибуција пснпвних средстава, ппреме и
канцеларијскпг материјала кприсницима (нема
залиха рпбе).
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Пп приспјећу, дпкументи за плаћаое
дпстављају се Пдјељеоу за финансије пп
прпписанпм ппступку.
Члан 47.
У Пдјељеоу за финансије, пп пријему
коигпвпдствене дпкументације главни коигпвпђа
пппуоава пдпбразац брпј 3 и
врщи се
евидентираое пснпвних средстава у Главнпј
коизи Трезпра.
Ппступак ппписа пснпвних (сталних) средстава и
усклађиваља стварнпг стаоа са коигпвпдствпм
прпвпде ппписне кпмисије и централна ппписна
кпмисија, кпју именује Градпнашелник града.
Пппис пснпвних (сталних) средстава се врщи
према Плану ппписа, а у складу са Правилникпм п
нашину и рпкпвима врщеоа ппписа и
усклађиваоа коигпвпдственпг са стварним
стаоем
(„Сл.гласник РС“ брпј:71/10) и
пдгпварајућим градским правилникпм.
VI - ППСТУПЦИ ПЛАНИРАОА И ДПНПЩЕОА
БУЧЕТА
Члан 48.
Пдјељеое за финансије дпнпси Упутствп
п изради бучетскпг захтјева за наредну гпдину
за све бучетске кприснике, у складу са бучетским
календарпм прпписаним Закпнпм п бучетскпм
систему.
Члан 49.
На пснпву Упутства п изради бучетскпг
захтјева за наредну гпдину бучетски кприсници
израђују гпдищои прпграм рада и финансијски
план, на пснпву кпјих Пдјељеое за финансије у
сарадои са Пдсјекпм за бучет врщи пбрашун
пптребних средстава пп врсти расхпда и збирнп
за све бучетске кприснике.
Пдјељеое за финансије израђује и
дпставља нацрт бучета Градпнашелнику града.
Градпнашелник мпже пд Пдјељеоа за
финансије тражити дпдатне инфпрмације или
пбразлпжеоа кпја се пднпсе на нацрт бучета за
наредну фискалну гпдину.
Накпн усвајаоа нацрта, Градпнашелник
упућује нацрт бучета на јавну расправу.
Накпн спрпведене јавне расправе,
Градпанашелник
дпставља
нацрт
бучета
Министарству финансија Републике Српске, на
даваое мищљеоа.
Пп дпбијаоу мищоеоа Министарства
финансија Републике Српске, Пдјељеое за
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финансије припрема приједлпг бучета и
дпставља га Градпнашелнику града, кпји усваја
приједлпг, и дпставља га Министарству
финансија Републике Српске, на даваое
сагласнпсти.
Накпн
прибављене
сагласнпсти
Министарства финанисја Републике Српске,
Градпнашелник града приједлпг бучета упућује
Скупщтини ппщтине на разматраое и усвајаое.
На приједлпг Градпнашелника Скупщтина
града дпнпси Пдлуку п изврщеоу бучета за
фискалну гпдину за кпју се дпнпси бучет.
Усвпјени бучет кап и пдлука п изврщеоу
бучета града се пбјављују у Службенпм гласнику
Града Приједпрa.
VII - ИЗВРЩЕОЕ БУЧЕТА
Члан 50.
Извјещтај п изврщеоу бучета града
разматра и усваја Скупщтина града, у складу са
закпнпм.
Кприсници средстава бучета града, шији
је псниваш град, дужни су Скупщтини града
ппднијети гпдищои извјещтај п свпм раду,
пствариваоу прпграма рада и кприщћеоу
средстава бучета.
Други кприсници средстава бучета града,
на захтјев пргана града, ппднпсе извјещтај п
свпм раду и кприщћеоу средстава бучета.
Бучетски кприсници мпгу стварати
пбавезе и кпристити средства бучета самп за
намјене предвиђене бучетпм и тп дп изнпса кпји
је планиран, у складу са распплпживим
средствима.
Кприсници бучетских средстава дужни су
средства утврђена у бучету кпристити
рукпвпдећи се нашелима раципналнпсти и
щтедое.
Градпнашелник града мпже, пп указанпј
пптреби, изврщити реалпкацију средстава у
складу са Пдлукпм п изврщеоу бучета града, а
на приједлпг Пдјељеоа за финансије.
Извјещтаји п изврщеоу бучета града за
свакп трпмјесјешје дпстављају се Министарству
финансија Републике Српске, у рпкпвима
прпписаним Закпнпм п бучетскпм систему
Републике Српске.
Пплугпдищои и гпдищои извјещтаји п
изврщеоу бучета дпстављају се Скупщтини на
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разматраое и усвајаое, у рпкпвима прпписаним
Закпнпм п бучетскпм систему Републике Српске.
VIII - ИЗРАДА ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕЩТАЈА
Члан 51.
Ппд
финансијским
извјещтајима
ппдразумијевају се мјесешни, квартални и
гпдищои финансијски извјещтаји.
Финансијски извјещтаји сашиоавају се у
складу и рпкпвима прпписаним Правилникпм п
финансијскпм извјещтаваоу за кприснике
прихпда бучета Републике, ппщтина, градпва и
фпндпва.
Бучетски
кприсници
су
пбавезни
израдити гпдищои финансијски извјещтај дп 28.
фебруара текуће гпдине за претхпдну фискалну
гпдину, у складу са важећим закпнским
прпписима и међунарпдним рашунпвпдственим
стандардима за јавни сектпр. Уз гпдищои
финансијски извјещтај пбавезни су израдити и
нпте прпписане закпнпм и стандардима.
За ташнпст финансијских извјещтаја града
пдгпвпрни су Градпнашелник града, Нашелник
пдјељеоа за финансије, Шеф пдсјека за трезпра
и рашунпвпдствени радници кпји сашиоавају
пдгпварајуће извјещтаје.
За ташнпст финансијских извјещтаја
псталих бучетских кприсника пдгпвпрнп је
пдгпвпрнп лице у бучетскпм кприснику.
Рпкпви за дпстављаое финансијских извјещтаја
прпписани су Закпнпм.
IX - ПСТАЛИ КПНТРПЛНИ ППСТУПЦИ
1. Праћеое судских сппрпва
Члан 52.
Сампстални струшни сарадник за правне ппслпве
и ппслпве заступаоа Града пред судпвима и
другим прганима дужан је да свака три мјесеца
ппднесе Градпнашелнику града писмени извјещтај
кпји садржи :
а) ппдатке п сппрпвима кпји се впде;
б) вриједнпст ппјединашних сппрпва ;
в) у кпјпј се фази судскпг ппступка налазе
сппрпви ;
г) прпцјена исхпда свакпг сппра ппјединашнп.
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2. Кпнтрпла наплате пптраживаоа
Члан 53.
У сврху ефикасније кпнтрпле наплате
пптраживаоа града пп пснпву закупа земљищта,
ппслпвних прпстпра и гаража, издатих пдпбреоа
за рекламираое, прекппаваое јавних ппврщина,
кприщтеое витрина за излагаое рпбе ван
ппслпвних прпстприја и слишнп, Пдјељеоу за
стамбенп кпмуналне ппслпве дпстављају се
евиденција п наплати пптраживаоа, а пп захтјеву
Пдјељеоа за стамбенп кпмуналне ппслпве.
3. Кпнтрпла трпщеоа средстава дпзнашених
нижим бучетским кприсницима
Члан 54.
Пдјељеое за финансије ће пд нижих бучетских
кприсника захтјевати трпмјесешнп извјещтаваое п
трпщеоу средстава дпзнашених из бучета града.
Пдјељеое за привреду, Пдјељеое за друщтвене
дјелатнпсти и Пдјељеое за ппщту управу ће
врщити кпнтрплу средстава утрпщених
пп
грантпвима, а кпји су планирани бучетпм.
Члан 55.
Извјещтаје п утрпщку средстава са јаснп
дефинисаним реализпваним активнпстима кпје
су финансиране средствима из бучета града,
кприсници (бучетски кприсници у систему
трезпрскпг ппслпваоа, НВП, удружеоа из
пбласти сппрта и физишке културе, пплитишке
партије и
пстале прганизације) су дужни
трпмјесешнп дпстављати Пдјељеоу за привреду,
Пдјељеоу за друщтвене дјелатнпсти, Пдјељеоу
за ппщту управу или Струшнпј служби скупщтине
града према надлежнпсти, а у складу са
усвпјеним бучетпм Града и Пдјељеоу за
финансије, и тп најкасније у рпку пд 10 дана пд
дана пријема захтјева.
Члан 56.
На пснпву извјещтаја из шлана 54. и 55. пвпг
Правилника Пдјељеое за привреду, Пдјељеое за
друщтвене дјелатнпсти и Пдјељеое за ппщту
управу, свакп у свпјпј надлежнпсти, ће изврщити
анализу намјенскпг трпщеоа средстава и п тпме
извјещтавати Градпнашелника града.
Пдјељеое за финансије сашиоава трпмјесешни,
пплугпдищои и гпдищои извјещтај п изврщеоу
бучета и дпставља га Градпнашелнику града.

Страна 144

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“

Брпј: 4/13

4. Укоижба некретнина у власнищтву Града

X - ППСТУПЦИ ПРПЦЈЕНЕ РИЗИКА

Члан 57.
На пснпву дпкументације дпстављене пд
надлежних Пдјељеоа – служби Пдјељеое за
финансије укоижава некретнине у свпју главну и
ппмпћну коигу.

Члан 58.
На
пснпву
административних
и
рашунпвпдствених
интерних
кпнтрплних
ппступака утврђених пвим правилникпм,
утврђују се ппступци са виспким, средоим и
ниским ризикпм:

Р. бр.

Ппступак

Степен
ризика

1.

Дпнпщеое Бучета Града

виспк

2.

Изврщеое Бучета

виспк

3.

Реализација Прпграма
инвестиципних улагаоа
Вриједнпст импвине,пснпвних
средстава,пбавеза и
пптраживаоа

виспк

5.

Анализа и прпцјена исхпда
судских сппрпва

виспк

6.

Праћеое утрпщка бучетских
средстава

виспк

7.

Јавне набавке

виспк

8.

Плате и друга лишна примаоа

средои

9.

Дпнпщеое аката и оихпвп
пбјављиваое
Пријем дпкументације у
Пдјељеоима

средои

4.

10.

11.

Пријем дпкументације у
Кабинету Градпнашелника
Града

виспк

средои

средои

Ппступци надгледаоа
Пцјена пптреба , циљева и
задатака; прпцјена изврщеоа
Бучета текуће гпдине
Кпнтрпла изврщеоа Бучета;
анализа ппдатака из мјесешних
извјещтаја; анализа реалпкације
средстава
Анализа извјещтаја п изврщеоу
инвестиципних улагаоа према
прпграму инвестиципних улагаоа
Пппис импвине, пснпвних
средстава, пбавеза и
пптраживаоа; прпвјера ташнпсти
евиденција импвине.
Врщити извјещтаваое
Градпнашелника града п судским
сппрпвима и прпцјена исхпда
сппрпва.
Праћеое утрпщка бучетских
средстава у пднпсу на финансијски
план и План набавки.
Уппређиваое набавки са Планпм
набавки; анализа примјене Закпна
п јавним набавкама.
Уппређиваое са евиденцијама и
закпнским актима; анализа
примјене прп писа и кплективних
угпвпра;
Усклађенпст акта са закпнпм ;
примје на акта; анализа пбјаве
аката у службенпм гласилу града
Уппређиваое ппдатака из
евиденција прптпкпла са
интерним пријемним коигама на
крају седмице.
Уппређиваое ппдатака из
евиденција прптпкпла са
пријемнпм коигпм у Кабинету
Градпнашелника града.
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Трпщеое средстава дпзнашених
нижим бучетским кприсницима

Управљаое ризикпм
Ризици представљају неизвјеснпст или
мпгућнпст да пдређена активнпст мпже
настати и негативнп утицати на сппспбнпст
Градске административне службе Приједпр (у
даљем тексту Града) да пствари планиране
активнпсти и задатке, кап и да изврщи бучет
према дпнесенпм пквиру и утврђенпј
структури. Истпвременп, ризици мпгу да
представљају прилике кпје се требају
пстварити, али се мпгу прппустити или
игнприсати.
Збпг пптребе изградое ефикаснпг система
интерне
кпнтрпле,
пптребнп
је
идентификпвати и прпцјенити пне ппјаве, кпје
мпгу настати и негативнп утицати на
пствариваое дпнесенпг бучета, планиране
активнпсти и задатке, кап и изврщеое
капиталних прпјеката. У данащоим услпвима
ппслпваоа, ппстављени циљеви су слпжени,
међуспбнп разлишити, али изузетнп знашајни
за развпј Града и задпвпљаваое ппщтих
пптреба оених кприсника услуга.
Истпвременп се и екстернп пкружеое сталнп
мјеоа, па се тиме дпдатнп ппвећава
несигурнпст и ризик. Рукпвпдствп и заппслени
Града треба да буду свјесни свих
неизвјеснпсти и изазпва са кпјим се мпгу
сусрести. Затп треба врщити идентификпваое
пних ризика, кпји мпгу бити ппвезани са
пставриваоем циљева, врщити оихпву
прпцјену, кап и пставрити управљое
прпцијеоеним ризицима. За усппстављаое
ефикаснпг система интрене кпнтрпле највећи
утицај има рукпвпдствп Града.
Управљаое ризикпм данас ппстаје неизбјежан
и прекп пптребан фактпр управљаоа у јавнпм
сектпру. Затп управљаоу ризикпм треба
ппсветити пптребну и ппсебну пажоу, јер
свака већа непажоа и прппуст мпгу знашајнп
да угрпзе ппслпваое институција јавнпг

виспк
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Дпстављаое финансијских
извјещтаја п утрпщку бучетских
средстава пд стране кприсника
бучета, са реализпваним
прпграмским активнпстима

сектпра, кап и оихпву уставну и закпнпдавну
надлежнпст.
Укпликп рукпвпдствп институција јавнпг
сектпра не ппсвети пптребну и дпвпљну
пажоу мпгућим ппаснпстима и тещкпћама у
ппслпваоу и настане ризик, тада настају
оегпве неизбјежне ппсљедице: губици,
дефицити,
неликвиднпст,
задуживаое
смаоиваое капиталних улагаоа, стагнација у
развпју и другп.
За мпнпге меначере, пваквп управљаое
представљенп је кап пправданп и успјещнп.
Међутим, ппсебнп пне пдлуке кпје имају
стратещки знашај и стратещкп ппредјељеое,
не мпгу се дпнпсити на пснпву псјећаја или
самп на пснпву пдређенпг искуства. Наведенп
пдлушиваое треба пстварити на бази детаљне
прпцјене и анализе свих мпгућих ризика, кпје
треба ппјединашнп идентификпвати, пратити, и
квантификпвати и истим управљати, какп би се
планирани циљеви пстварили ефикаснп
изврщили у свим фазама.
Ризици су прпмјенљиви и динамишни и затп
захтјевају
прганизпван
приступ
идентификпваоа, праћеоа и евентуалнпг
кпригпваоа. У јавнпм сектпру – Граду
неппхпднп је, прганизпвати и усппставити
ппсебни меначерске тимпве кпји имају
задатак да управљају ризицима и тп знашајним
прпцесима
инвестиципнпг
улагаоа
у
инфраструктуру, спцијалну и здравствену
защтиту,
пбразпваое,
ппљппривреду,
екплпгију и другп.
Када се ризици мпгу јавити
Ризици ппслпваоа кпд Града мпгу се јавити
шестп и стални су пратипци изврщеоа
пдређених трансакција, а најшещће се јављају
збпг настанка знашајних прпмјена у следећим
пкплнпстима:
- прпмјене у оенпм регулатпрнпм или
пперативнпм пкружеоу,
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брз
раст,
дпнпщеое
знашајних
инвестиципних
прпјеката,
већа
кредитна задужеоа улагаоа бучетских
средстава,
увпђеое
нпвих
технплпгија,
инфпрмаципних система или знашајне
прпмјене кпд ппстпјећих система,
усвпјеое нпвих мпдела кпд пружаоа
јавних услуга и других активнпсти,
нпва
саппщтеоа
из
пбласти
рашунпвпдства и другп.

Врсте ризика
Ппстпји вище врста и критеријума за ппдјелу
ризика. Ппред пснпвне ппдјеле на екпнпмске
и правне ризике, најшещће ппмиоани пснпвни
ризици кпд ппслпваоа Града, представљају
следећи ризици:
Финансијски ризик за Град представља
неизврщаваое
ппзиција
бучетских
средстава и бучетске пптрпщое према
дпнесенпм
бучетскпм
пквиру;
неизврщеое или недпвпљнп изврщеое
планираних активнпсти и задатака;
неизврщеое
усвпјених
прпграма
капиталних
инвестиција;
нефункципнисаое интерних кпнтрпла у
вези кпнтрпле кприщћеоа распплпживих
ресурса и правилнпг усмјереоа бучетских
средстава;
ефикаснп
управљаое
гптпвинским
тпкпвима,
уреднп
изврщаваое пбавеза и слишнп;
Пперативни ризик пбухвата мпгућнпст
да неадекватне и ппгрещне прпмјене
нпвих технплпгија и инфпрмаципних
система; недпвпљнп развијене прпцедуре
интерне кпнтрпле: неадекватнп изврщена
сегрегација надлежнпсти, дужнпсти и
пдгпвпрнпсти; нејасна стратегија развпја
Града;
недпвпљнп
функципналнп
усппстављена прганизаципна структура
према прпцјени ризика; недпвпљнп
псппспбљена пдгпвпрна лица и други
заппслени у Граду; непдгпварајуће
физишкп пбезбјеђеое и другп, мпже
прпузрпкпвати преваре или друге
непшекиване губитке за Град;
правни ризик или ризик неусклађенпсти
са важећим прпписима кпји мпже да
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улпви настанак губитака и других щтетних
ппследица пп репутацију за Град,
ризик репутације или ризик имича
пднпси се на шиоеницу да рукпвпдствп и
сви заппслени у Граду изврщавају свпје
активнпсти у псјетљивпм ппдрушију
управљаоа јавним средствима и уз
излпженпст мпгућпј щтети пп оен имич.
Збпг тпга је пптребнп да рукпвпдствп
Града и оени заппслени ушине свпј рад
јавним и транспарентним и такп умаое
ризик имича;
пплитшки ризик представља недпвпљну
финансиску независнпст и неадекватнп
алтернативнп финансираое бучета града,
щтп мпже да се знашајнп пдрази на ппјаву
зависнпсти пд вищих инстанци власти и
ризик преваре пднпси се на мпгуће
преваре, крађе или пљашке, щтп би
неминпвнп впдилп дп губитка импвине
Града.
Циљеви управљаоа ризикпм
Пснпвни циљеви управљаоа ризикпм Града су
следећи:
максимизација
принпсне
вриједнпсти Града, кпја је у
функцији нетп нпвшанпг тпка. Сама
мпгућнпст щтетнпг дпгађаја имаће
за ппсљедицу смаоеое правила
или
пренпсне
вриједнпсти,
пднпснп ппвећаое
пдлива или расхпдне вриједнпсти,
кпје се на назива трпщак ризика.
Дакле, циљ управљаоа ризикпм
представља
максимизација
пренпсне вриједнпсти са Града,
пднпснп максимизираое трпщка
оенпг ризика ппслпваоа,
стабилнп
и
кпнтинуиранп
ппслпваое, пднпснп пружаое
јавних услуга Града,
већи раст, развпј и ппвећаое
ефикаснпсти,
ефикаснпсти
и
екпнпмишнпсти у ппслпваоу Града,
ппвећаое
степена
јавне
и
друщтвене пдгпвпрнпсти и другп.
Анализа ризика
Пплазни пснпв или исхпдищте за анализу и
пцјену велишине ризишнпсти ппслпвних
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функција Града налази се у пдгпварајућим
правним актима. За Град тп су: Закпн п
лпкалнпј управи и сампуправи, Закпну п
бучетскпм систему и други важећи закпнски и
ппдзакпнски акти.
Ппред наведенпг, истпвременп ће се кап
темељ за анализу и пцјену велишине ризика
уважавати
субјективна
пцјена
ризика
ппслпваоа утврђена пд стране рукпвпдства
Града, кап и оене интерне ревизије, с
пбзирпм на стешена искуства и ппзнаваое
ппдрушија наведених ппслпвних функција.
Анализа и пцјена велишине ризишнпсти
ппслпваоа Града утврдиће се у оеним
ппслпвним функцијама, у кпјима ће
функципналнп
ппдрушје
представљати
пснпвни нивп и бити темељ за, према пптреби,
даљое ращшлаоиваое. Наведени нивпи
представљаће ревизијске јединице и служиће
кап пснпва за даљоу прпцјену инхерентнпг неизбјежнпг ризика, кпнтрплнпг ризика и
материјалнпсти или важнпсти ппјединих
ппдрушја,пднпснп
наведени
елементи
(инхерентни ризик и материјалнпст) шине
пснпвне елементе ревизискпг ризика.
Резултат анализе представља прпцјена ризика
ппслпваоа Града, на шијем темељу ће оенп
рукпвпдствп
предузети
пдгпварајуће
кпнтрплне активнпсти, са циљем да се
прпцијеоени
ризици
елиминищу
или
евентуалнп знашајнп смаое.
Истпвременп резултат наведене анализе
предстсвља планираое ревизискпг ризика пд
стране интерне ревизије, кпја шини пснпву за
дефинисаое ушесталпсти врщеоа ревизије
ппјединих функципналних ппдрушија у пквиру
ревизискпг циклуса, пднпснп пснпва за израду
дугпрпшнпг пквира и гпдищоег плана интерне
ревизије Града.
УПРАВЉАОЕ РИЗИЦИМА ППСЛПВАОА
Управљаое ризицима ппслпваоа Града
предтавља планску, слпжену и сталнп
прпмјеоиву технику. Пснпву успјещнпг
управљаоа ризицима представља адекватнп
планираое, кап и пдгпварајуће и ефикаснп
оегпвп имплементираое.
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На пснпву наведенпг мпжемп нагласити да се
и самп управљаое заснива на следећим
прпцесима:
1) планираое ризика,
2) прпцјена ризика,
3) избпр
пдгпварајуће
стратегије
управљаоа ризикпм,
4) мпнитпринг управљаоа ризицима,
5) инфпрмисаое и кпмуникација и
6) дпкументпваое ризика.
1. Планираое ризика
Планираое ризика представоа ппшетну фазу
управљаоа
ризицима,
пднпснп
скуп
активнпсти кпје се спрпвпде у пквиру укупнпг
прпцеса управљаоа ризицима Града.
Битне елементе плана управљаоа ризицима
представљају:
приказиваое унутращое прганизације и
структуре, визије, мисије, стратегије
развпја и циљева ппслпваоа Града,
нашин разматраоа ризика, оихпвп
детерминисаое, праћеое, кпригпваое и
разгранишеое,
прганизпваое управљаоа ризицима крпз
све фазе ппслпваоа и
усппстављаое
пдгпвпрнпсти
за
управљаое ризицима Града.
2. Прпцјена ризика
Ризици
и
неизвјеснпсти
кпд
изврщаваоа
планираних
активнпсти и
задатака Града присутни су у свим фазама
оихпвпг изврщаваоа. Вепма је важнп
предузети пдгпварајуће мјере за оихпвп
умаоеое
и
елиминисаое
оихпвпг
негативанпг утицаја. Саставни дип правилнпг,
ефикаснпг и адекватнпг система интерне
кпнтрпле представоа идентификпваое и
анализираое ризика кпји мпгу настати и
спријешити пствариваое планираних циљева
Града. Збпг тпга, накпн дефинисаоа циљева,
рукпвпдствп Града треба изврщити ташну
идентификацију ризика кпји мпгу знашајнп
утицати на оенп ппслпваое.
Прпцјена ризика заснива се на:
Испитиваоу
ппузданпсти
ппстпјећих
инфпрмација и пбезбјеђеоу дпвпљних
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инфпрмација
п
пдређеним
неизвјеснпстима.
Интерним фактприма ( прганизаципна
структура Града и евентуалне оене
прпмјене, струшнпст и псппспбљенпст
заппслених, а ппсебнп пдгпвпрних лица,
флуктуација заппслених, инфпрмисанпст и
кпмуниктивнпст између оених сегмената
(пдјељеоа, пдсјека, служби), кап и свих
заппслених и рукпвпдства Града),
екстерним
фактприма
(прпмјене
закпнских
и
ппдзакпнских
аката,
екпнпмске
пплитике,
међунарпдних
стандарда и друге прпмјене),
утврђиваоу важнпсти ризика за Град кап
цјелину и ризика кпји се пднпсе на оене
сегменте (пдјељеоа, пдсјека, служби).
У циљу идентификације ризика,
рукпвпдствп Града ће кпристити ппјединашне и
заједнишке састанке заппслених, састанке
оенпг рукпвпдства, резлутате рада интерне
ревизије и ревизије јавнпг сектпра, налазе и
преппруке на пснпву извјещтаја п управљаоу
ризикпм, интерне кпнтрпле и другп.
Када се ризик идентификује, исти ће се
алпцирати
на
пдгпварајуће
ппдрушје
пдгпвпрнпсти,
уз
истпвременп
идентификпваое лица кпје ће бити пдгпвпрнп
за наведени ризик. За припадајуће ризике
према сегментима, биће пдгпвпрни надлежни
рукпвпдипци, а акп пдређени ризик утише на
вище прганизаципних јединица, п тпме кпме
ће бити пдређена пдгпвпрнпст за наведене
ризике, пдлушиће Градпнашелник Града.
Прпцјена ризика пбухвата:
прпцјену вјерпватнпће настанка ризика,
прпцјену знашаја мпгућег утицаја на Град и
утврђиваое материјалнпсти излагаоа
ризику на пснпву оегпве вјерпватнпће и
мпгућег утицаја.
У циљу утврђиваоа утицаја и вјерпватнпће,
ризици ће бити пцијеоени путем:
пдређиваоа брпјшаних вриједнпсти за
вјерпватнпћу и утицај, пд нискпг дп
виспкпг резлутата и
пдређиваоа укупнпг ризика и оегпвим
рангираоем према висини ризика.
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Пцијеоени ризик биће редпвнп
прегледан, пп пптреби кпригпван за прпмјене
интерних и екстерних фактпра. Нпви ризици
биће благпвременп идентификпвани и
прпцијеоени.
На пснпву вјерпватнпће настанка
ризика и оегпвпг мпгућег утицаја на Град,
пптребнп је изврщити категпризацију ризика
према категприји виспк, средои и низак, щтп
је кап примјер представљенп у Табели бр. 1.
Табела бр. 1. Прпцјена ризика

виспка
ВЈЕРПВАТНПЋА
ниска

Ппдрушје
Ппдрушје
минималне
највище
забринутпсти забринутпсти
Ппдрушје
Ппдрушје
најмаое
умјерене
забринутпсти забринутпсти
низак

УТИЦАЈ

виспк

Пдлуке п ризику треба дпнијети
истпвременп са идентификацијпм нивпа ризика
кпји мпже бити тплерисан. Утврђени нивпи
ризика требају бити редпвнп испитани, какп би
се псигуралп да интерне кпнтрпле пстану
ефикасне.
3.

Избпр пдгпварајуће стратегије
управљаоа ризикпм
Према наведенпј фази управљаоа ризицима
Града, врщи се избпр пдгпварајуће стратегије у
складу са ппстпјећим циљевима, пквирпм и
пгранишеоима. Фпрмира се план избпрних
стратегија, щтп ппдразумјева:
кпнтрплу ризика,
смаоеое ризика,
задржаваое ризика и
пребациваое или трансфер ризика.
4.
Мпнитпринг управљаоа ризицима
Мпнитпринг управљаоа ризицима представља
системскп праћеое и примјену резлутата
пдгпварајућих
стратегија
и
оихпвп
уппређиваое
према
ппставоеним
критеријумима.
Темељни знашај за мпнитпринг представља
ппстављеое
пдређених
индикатпра
(екпнпмских, временских и других), кпји ће
служити за дефинисаое тренутних прпцеса, кап
и раних индикатпра ризика Града.
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Прама наведенпм, биће дефинисани критишни
и кљушни ризици кпје је пптребнп пратити и
предузимати пдгпварајуће кпрективне мјере.
5.
Инфпрмисаое и кпмуникација
Све настале прпмјене у пкружеоу, примљене
нпве
инфпрмације,
ппјава
раније
неидентификпваних ризика, кап и све
инфпрмације из фазе мпнитпринга, битнп
утишу на прпмјену првпбитне прпцјене ризика
у Граду. Затп је знашајнп перманентнп
инфпрмисаое п ризику.
Кпмуникацијпм се дплази дп знашајних
инфпрмација п изврщенпј анализи ризика,
оихпвпј бази ппдатака, припритетима и
главним циљевима, шиме се пбезбјеђује
фпкусираое према знашајним прпцесима у
Граду, кап и двпсмјерни тпк кпмуникације.
6.
Дпкументпваое ризика
Дпкументпваое ризика је знашајна фаза и
пбавезна прпцедура управљаоа ризицима
Града, а сашиоавају је планпви, прпцјене и
извјещтаји. Кприсне дпкументе у управљаоу
ризицима представљају:
план управљаоа,
прпцјена ризика,
листа припритетних ризика,
план избпрних стратегија,
извјещтај п мпнптпрингу.
Дакле, управљаое ризицима представља
систематски
и
кпнтинуирани
прпцес
управљаоа излпженпсти Града ризику да
пстваре свпје циљеве на нашин кпји је
усклађен са ппщтим пптребама, јавним
интереспм и важећим прпписима.
Рукпвпдствп Града ће метпде управљаоа
ризикпм пдредити путем:
разматраоа
степена
тплерисаоа
пдређенпг
ризика,
прихватајући
спремнпст Града да надпкнади щтете кпји
су ппвезани са ризикпм,
управљаоа прихватљивим ризицима,
разматраоа вриједнпсти и знашаја
пдређене активнпсти, кап и прпцијеоенпг
ризика
и
планираних
кпнтрплних
активнпсти и
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пдржаваоа разумнпг пднпса између
превентивних и пткривајућих кпнтрпла.
У циљу утврђиваоа ризика кпје Град мпже или
не мпже кпнтрплисати, наведени прпцес
укљушује и пцјеоиваое ризика, такп да оенп
рукпвпдствп има на распплагаоу вище
мпгућнпсти:
интерне кпнтрпле Града треба да буду
адекватне и ефикасне, какп
би
елиминисале или смаоиле негативне
ефекте прпцјеоених ризика,
рукпвпдствп Града пдлушиће п нивпу
прихватљивпг ризика или утврдиди
услпве када трпщкпви кпнтрпле буду већи
пд дпбијене кпристи,
пренпс ризика путем псигураоа,
дпнпщеое резервнпг плана кпји ће се
примјенити у услпвима ппвећаоа ризика
треба анализирати и пратити пствариваое
планираних циљева, какп би рукпвпдствп
Града мпглп дпнијети благпвремену
пдлуку п прекиду активнпсти за кпју се
ппузданп утврди да впди према
неизвјеснпсти изврщеоа или мпгућем
ризику.
Ризици са пствареним ниским резлутатпм
неће захтјевати предузимаое мјера умаоеоа,
али рукпвпдствп Града треба да изврщи
преглед кпнтрпла у пбластима нискпг ризика,
какп би се псигурала ефикаснпст истих.
Ризици са пствареним средоим резлутатпм
захтијеваће преглед ппстпјећих кпнтрпла, кап
и прпвпђеое дпдатних кпнтрпла за ппстпјеће
ризике.
Ризици са пствареним виспким резлутатпм
захтијеваће преглед ппстпјећих кпнтрпла, исти
треба да буду анализирани на састанцима
рукпвпдства Града. Исти ће захтјевати
прпвпђеое дпдатних кпнтрпла.
XI - ППСТУПЦИ ИНФПРМИСАОА
Члан 59.
Ппступци инфпрмисаоа су интерни и екстерни.
Интерни ппступци инфпрмисаоа се кпристе кпд
примјене административних и рашунпвпствених
интерних ппступака и прпцедура из пвпг
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правилника кпји се пднпсе на Административну
службу.
Члан 60.
Екстерни ппступци инфпрмисаоа су ппступци
кпји се пднпсе на све кприснике финансијских
извјещтаја, ппдатака и дпкумената прпистеклих
из ппступака прпписаних пвим правилникпм,
укљушујући финансијске извјещтаје, ппдатке и
дпкументе кпји се пп ппсебним актима
презентују или дпстављају на увид или
кприщтеое
финансијским
и
псталим
институцијама.
Члан 61.
Пдгпвпрна лица су дужна дпкументпване
финансијске и друге инфпрмације кпристити у
ппступку предлагаоа и дпнпщеоа пдлука са
циљем
ппбпљщаоа
квалитета
рада
Административне
службе
и
ствараоа
ппвпљнијег ппслпвнпг пкружеоа.
Члан 62.
Екстерне ппступци инфпрмисаоа су регулисани
прије свега Закпнпм п слпбпди приступа
инфпрмацијама.

XII - ППСТУПЦИ КПМУНИКАЦИЈЕ
Члан 63.
Ппступци
кпмуникацијe
уређени
су
Правилникпм п прганизацији и систематизавији
радних мјеста и Пдлукoм п прганизацији
Административне службе града, пднпснп
дјелпкругпм рада пснпвних прганизаципних
јединица.
Члан 64.
Кпмуникација се пбавља пп сљедећем
принципу:
Градпнашелник града– нашелници пдјељеоа и
рукпвпдипци служби или лица кпја их мијеоају
– неппсредни изврщипци пп свим пснпвама.
Кпмуникација се пдвија пп кпнкретним
задацима.
У слушају хитних и непредвиђених ситуација и
пкплнпсти, линија кпмуникације се мпже
спустити на ниже нивпе.
Кпмуникација се пдвија и између нашелника
пдјељеоа у свим слушајевима када су за
изврщеое пдређенпг ппсла надлежна два или
вище пдјељеоа.
Градпнашелнки града, у циљу пбављаоа
ппслпва из свпје надлежнпсти, а у слушају
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настале пптребе, мпже кпмуницирати и
директнп са свим службеницима.
Кпмуникација на релацији Градпнашелник
града - предсједник Скупщтине града се пдвија
у ситуацијама припремаоа сједнице Скупщтине
града.
XIII - ЈАВНПСТ РАДА
Члан 65.
Рад пргана Града је јаван.
Пргани Града су дужни уппзнати јавнпст п
пбављаоу ппслпва из свпг дјелпкруга и
извјещтавати п свпм раду, путем средстава
инфпрмисаоа и на други прикладан нашин.
Члан 66.
Службена саппщтеоа и изјаве за средства
јавнпг инфпрмисаоа дају:
Предсједник Скупщтине града п раду
Скупщтине града,
Градпнашелник града п раду изврщне
власти Града.
Предсједник Скупщтине града и Нашелник града
мпгу пвластити и друга лица за даваое
службених саппщтеоа п раду пргана Града.
У пквиру свпјих надлежнпсти, саппщтеоа и
изјаве за медије мпже давати и Сампстални
струшни сарадник за пднпсе са јавнпщћу.
Члан 67.
Јавнпст рада пргана Града пбезбјеђује се и крпз
слпбпду приступа инфпрмацијама свим
физишким и правним лицима, у складу са
закпнпм.
Средствима јавнпг инфпрмисаоа дпстављају се
ппзиви и материјали за сједнице пргана Града,
ради инфпрмисаоа јавнпсти.
Представници средстава јавнпг инфпрмисаоа
мпгу присуствпвати сједницама Скупщтине
града.
XVI - ППСТУПЦИ НАДГЛЕДАОА
Члан 68.
Ппступак надгледаоа и спрпвпђеоа интерних
кпнтрплних
ппступака,
те
спрпвпђеое
пдредаба пвпг Правилника врщи интерна
кпнтрпла или ппсебна кпмисија, кпју мпже
пбразпвати Градпнашелник града. Интерна
кпнтрпла или ппсебна кпмисија дужне су
сашинити извјещтај п надгледаоу интерних
кпнтрплних ппступака, утврдити евентуалне
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прппусте и пдгпвпрнпст лица и предлпжити
мјере за птклаоаое утврђених недпстатака.
Члан 69.
Нашелници пдјељеоа и рукпвпдипци служби
треба да прпвпде стални ппступак надгледаоа
и тп за:
- усппстављаое адекватне интерне кпнтрпле
и
правилнп
прпвпђеое
интерних
кпнтрплних ппступака у прганизаципнпј
јединици кпјпм рукпвпде,
- правилну идентификацију и пцјену ризика
ппслпваоа
у
пбластима
рада
прганизаципне јединице кпјпм рукпвпде,
- испитиваое,
анализу,
уппређиваое,
утврђиваое разлика и предлагаое мјера
на исправљаоу недпстатака у ппгледу
пдступаоа пд планираних активнпсти и
утврђиваое узрпка кпји су дпвели дп
наведених пдступаоа,
- дпступнпст
пптребних
инфпрмација
заппсленим у прганизаципнпј јединици
кпјпм рукпвпде у циљу благпвременпг и
ажурнпг изврщаваоа радних задатака,
- пружаоа струшнпг надзпра над радпм
заппслених у прганизаципнпј јединици
кпјпм рукпвпде.
XV - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРЩНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 70.
Пвај Правилник ступа на снагу данпм
дпнпщеоа, исти ће бити пбјављен у
„Службенпм гласнику Града Приједпра“.

Брпј:02-4-5/13
Приједпр
29.03.2013.гпд.

ГРАДПНАЧЕЛНИК
Маркп Павић, с.р.

На пснпву шлана 72. став 3. Закпна п лпкалнпј
сампуправи („Службени гласник Републике
Српске” брпј: 101/04; 42/05 и 118/05), а у вези
са шланпм 46. Статута града Приједпра –
прешищћен текст („Службени гласник Града
Приједпра“ брпј: 2/13), шланa 15. Закпна п
рашунпвпдству и ревизији Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“ брпј:
36/09 и 52/11), Правилник п нашину и
рпкпвима врщеоа ппписа и усклађиваоа
коигпвпдственпг са стварним стаоем импвине
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и пбавеза („Службени гласник Републике
Српске“, брпј: 71/10), Градпнашелник града
Приједпра дпнпси
ПРАВИЛНИК
П НАШИНУ И РПКПВИМА ВРЩЕОА ПППИСА И
УСКЛАЂИВАОА КОИГПВПДСТВЕНПГ СА
СТВАРНИМ СТАОЕМ ИМПВИНЕ И ПБАВЕЗА
ГРАДА ПРИЈЕДПРА
I ПСНПВНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 1.
Пвим правилникпм прпписују се предмет,
циљеви, пбвезници, метпде, технике, ппступак
и прпцедуре ппписа, врсте и рпкпви за
изврщеое ппписа, те нашини усклађиваоа
коигпвпдственпг са стварним стаоем импвине
и пбавеза.
Члан 2.
Пппис импвине и пбавеза врщи се у складу са
нашелима уреднпг инвентарисаоа, а ппсебнп
са нашелима:
а) ппјединашнпг пбухватаоа,
б) пптпунпсти,
в) истинитпсти,
г) узимаоа у пбзир екпнпмске свпјине,
д) ташнпг пзнашаваоа и
ђ) мпгућнпсти прпвјере, пднпснп кпнтрпле.
Члан 3.
Ппд усклађиваоем коигпвпдственпг са
стварним стаоем импвине и пбавеза
ппдразумијева се усклађиваое:
а) физишкпг стаоа и коигпвпдствених
вриједнпсти
импвине
фпрмираних
тпкпм пбрашунскпг перипда у ппмпћним
коигпвпдственим
евиденцијама
(материјалнпм и рпбнпм коигпвпдству,
коизи инвентара, дневнику благајне и
слишнп) са стварним стаоима утврђеним
ппписпм,
б) коигпвпдствених вриједнпсти импвине и
пбавеза дпбијених евидентираоем
ппслпвних дпгађаја дп дана ппписа у
аналитишким
евиденцијама
пптраживаоа пд купаца, пбавеза према
дпбављашима,
искприщћених
и
пдпбрених
кредита
и
зајмпва,
примљених и датих аванса и другпг са

Страна 152

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“

оихпвим стварним
вриједнпстима
утврђеним ппписпм,
в) вриједнпсти импвине и пбавеза утврђених
на нашин пписан у претхпдне двије ташке
пвпг шлана са вриједнпстима те импвине
и пбавеза дпбијеним примјенпм неке пд
дпзвпљених
метпда
вреднпваоа
разлишитих пд метпде истпријскпг
трпщка
(вриједнпсти
утврђене
примјенпм метпда текућег трпщка,
дискпнтпване
вриједнпсти,
нетп
прпдајне вриједнпсти и другп).
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(4) Ппд пбавезама, у смислу пдредаба из става
1. ташка в) пвпг шлана, ппдразумијевају се све
дугпрпшне и краткпрпшне закпнске, угпвпрне,
изведене и друге врсте пбавеза, настале а
неизмирене дп датума ппписа, кап и
прпцијеоене пбавезе (резервисаоа) и друге
пбавезе кпје, у складу са прпписима кпјим се
регулище пбласт рашунпвпдства представљају
пбавезе пбвезника ппписа.
Предмет ппписа у щирем смислу у
Административнпј служби Града Приједпра
пбухвата:

II ПРЕДМЕТ, ЦИЉЕВИ И ПБВЕЗНИЦИ ПППИСА
Члан 4.
(1) Предмет ппписа из шлана 1. правилника су:
а) импвина у власнищтву Града Приједпра (у
даљем тексту: пбвезник), укљушујући и
импвину узету ппд финансијски закуп,
б) импвина кпја није у оегпвпм власнищтву, а
кпју пбвезник ппсједује, кпристи, кпјпм
управља и слишнп, на пснпву закпна,
угпвпра, сппразума или пп некпм другпм
пснпву и
в) пбавезе кпје, у складу са прпписима кпјим
се
регулище
пбласт
рашунпвпдства,
представљају пбавезе пбвезника ппписа.
(2) Импвина из става 1. ташка а) пвпг шлана
пбухвата: сталну материјалну импвину у
власнищтву или узету ппд финансијски закуп,
нематеријална
улагаоа,
инвестиципне
некретнине, биплпщку импвину, дугпрпшне и
краткпрпшне финансијске пласмане, залихе,
пптраживаоа,
гптпвину,
гптпвинске
еквиваленте, дате авансе, активна временска
разгранишеоа и друге импвинске пблике у
власнищтву пбвезника ппписа.
(3) Импвина из става 1. ташка б) пвпг шлана
пбухвата импвину
узету
ппд
текући
(пперативни) закуп, туђу рпбу на пбради и
дпради, рпбу преузету у кпмисипн и
кпнсигнацију, туђи материјал на пбради и
дпради, хартије пд вриједнпсти ван прпмета и
друге импвинске пблике кпје пбвезник
ппсједује, кпристи, кпјима управља и слишнп,
на пснпву закпна, угпвпра, сппразума или пп
некпм другпм пснпву.

1. Стална импвина:
 Земљищте
 Грађевинске пбјекте - ппслпвни
прпстпри, станпви, гараже, склпнищта
и слишнп
 Дпбра у ппщтпј упптреби - лпкални и
некатегприсани путеви, мпстпви и
прппусти на лпкалним и
некатегпрписаним путевима
 Пбјекти за дистрибуцију електришне
енергије – јавне расвјете,
 Семафпри,
 Јавни сатпви , паркинг сатпви и сл.
 Градске сапбраћајнице, - улице,
тргпви,
 Паркпви, зелене ппврщине,
паркпвске клупе, фпнтане,
 Вијадукти, надвпжоаци,
ппдвпжоаци и сл.
 Намјещтај, ппрема и пстали крупни
инвентар.
2. Ситан инвентар
3. Пптраживаоа
4. Гптпвину и гптпвинске еквиваленте
5. Нематеријална улагаоа
6. Дугпрпшне финансијске пласмане
7. Залихе и
8. Активна временска разгранишеоа
9. Инвестиције у тпку и друга неппменута
стална средства
Пппис пбавеза пбухвата:
 дугпрпшне пбавезе
 краткпрпшне пбавезе
 пасивна временска разгранишеоа
 резервисаоа
 пдлпжени негативни гппдwил
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 и друге неппменуте пбавезе
Пппис туђе импвине пбухвата :
1. импвину примљену у
- кпнсигнацију
- лизинг
- складищтеое
- и друге неппменуте туђе импвине
Члан 5.
Циљевима ппписа, у смислу пдредаба пвпг
правилника, сматрају се:
а) утврђиваое стварнпг стаоа импвине и
пбавеза,
б) утврђиваое физишких и вриједнпсних
пдступаоа између коигпвпдственпг и
стварнпг стаоа,
в) детаљна анализа узрпка утврђених
пдступаоа,
г) предлагаое ппступака и прпцедура
усаглащаваоа
коигпвпдственпг
са
стварним стаоем,
д) дпнпщеое пдлуке п избпру адекватних
ппступака и прпцедура усаглащаваоа
коигпвпдственпг са стварним стаоем и
ђ) прпвпђеое пдабраних ппступака и
прпцедура
усаглащаваоа
коигпвпдственпг са стварним стаоем
импвине и пбавеза.
III МЕТПДЕ И ТЕХНИКЕ ПППИСА
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стаое импвине и пбавеза, пднпснп кпји се
заврщава најкасније десет радних дана накпн
тпга дана.
Члан 8.
Техникама ппписа импвине и пбавеза, у
смислу пвпг правилника, сматрају се:
а) мјереое, вагаое, брпјаое и други слишни
ппступци ппгпдни за утврђиваое стварнпг
физишкпг стаоа импвине изражене у
мјерним јединицама, кап щтп су кпмад,
килпграм, литар, метар дужни итд.
б) пренпс ппдатака п стаоу импвине и пбавеза
са дпкументације кпја пдражава екстерну
пптврду (кпнфирмацију) оихпвпг стварнпг
стаоа (извпди ппслпвних банака п стаоу и
прпмјенама на банкпвним рашунима,
кпнфирмације салда пптраживаоа и
пбавеза дпстављених пд стране купаца и
дпбављаша, извпди из земљищних и
катастарских евиденција, извпди из
регистра хартија пд вриједнпсти и другп),
д) прпцјена вриједнпсти импвине и пбавеза
кпје се за пптребе презентације у
финансијскпм извјещтају пбвезника ппписа
не вреднују метпдпм истпријскпг трпщка и
ђ) прпцјена суме издатака неппхпдних за
измиреое пбавеза кпје на дан ппписа
припадају пбвезнику ппписа (резервисаоа,
пбавезе за ппрез на дпбит и др.).
IV ППСТУПАК И ПРПЦЕДУРЕ ПППИСА

Члан 6.

Члан 9.

Mетпде
ппписа
кпје
пдгпварају
специфишнпстима ппслпвне дјелатнпсти кпју
пбављају и карактеристикама импвине и
пбавеза кпја је предмет ппписа, у
Административнпј служби Града Приједпра
примјеоује се метпд ппписа на пдређени дан.

За прганизацију и правилнпст ппписа импвине
и пбавеза пдгпвпрнп је лице кпје пбвезника
заступа у правнпм прпмету са трећим лицима.
Нашин пбразпваоа и брпј сталних или
ппвремених кпмисија за пппис импвине и
пбавеза пбвезници ппписа утврђују свпјим
ппщтим актпм.
Члан 10.

Члан 7.
(1) Ппд ппписпм на пдређени дан
ппдразумијева се пппис заппшет и пкпншан на
дан ппписа, тј. на дан кад се утврђује стварнп
стаое импвине и пбавеза.
(2) Ппписпм на пдређени дан сматра се и
пппис кпји заппшиое најраније десет радних
дана прије дана на кпји се утврђује стварнп

У кпмисију за пппис не мпгу бити именпвана
лица кпја рукују импвинпм, пднпснп кпја су
материјалнп задужена тпм импвинпм, лица
кпја су пвлащћена да пдлушују п набавци,
утрпщку, прпдаји, плаћаоу и другим
ппступцима на пснпву кпјих дплази дп
ппвећаоа или смаоеоа стаоа импвине и
пбавеза у тпку перипда, оихпви неппсредни
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рукпвпдипци, кап ни лица кпја впде
евиденцију п прпмјенама на импвини и
пбавезама кпје су предмет ппписа.
Члан 11.
(1) Лица кпја рукују импвинпм и оихпви
неппсредни рукпвпдипци дужни су да,
најкасније дп дана пдређенпг за ппшетак
ппписа, изврще неппхпдне припремне радое
ради щтп лакщег, бржег и правилнијег ппписа
импвине.
(2) Припремне радое из става 1. пвпг шлана
пбухватају:
а) физишкп уређеое складищта и других мјеста
гдје се налази импвина пбвезника,
спртираое материјалних дпбара према
врсти, квалитету, физишкпм стаоу и слишнп,
б) пмпгућаваое физишкпг приступа свим
кплишинама и врстама импвине кпја се
ппписује,
в) прпвјеру и, укпликп је тп неппхпднп,
ппнпвнп пзнашаваое предмета ппписа
инвентурним брпјевима или другим
прпписаним пзнакама,
г)
издвајаое
ппхабаних,
ппкварених,
слпмљених и на други нашин пщтећених
или унищтених предмета ппписа без или са
умаоенпм упптребнпм вриједнпщћу,
д) издвајаое не функципналнпг инвентара,
ппреме и слишнп и
ђ) друге припремне радое кпјима се
пбезбјеђује да пппис импвине буде
пкпншан квалитетнп и у рпкпвима
утврђеним за пппис.
(3) У смислу пдредаба пвпг правилника,
припремним радоама за пппис сматрају се и
преглед, прпвјера, ажурираое, кпмплетираое,
спртираое и други пдгпварајући ппступци са
екстернпм или интернпм дпкументацијпм на
пснпву кпје је мпгуће утврдити стварнп стаое
пбавеза.
(4) Пбвезник ппписа свпјим ппщтим актпм
утврђује пдгпвпрнпст ппјединих лица за
адекватнп и благпвременп прпвпђеое
прпцедура из претхпднпг става.
Члан 12.
Ппступак ппписа заппшиое издаваоем
рјещеоа п фпрмираоу једне или вище
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ппписних кпмисија, укљушујући и Централну
ппписну кпмисију акп је ппщтим актпм
пбвезника предвиђенп оенп фпрмираое, а
заврщава дпнпщеоем пдлуке п избпру
адекватних
ппступака
и
прпцедура
усаглащаваоа коигпвпдственпг са стварним
стаоем.
На нивпу Aдминистративне службе Града
Приједпра у зависнпсти пд врсте и знашаја
ппписа сашиоавају се следеће ппписне
кпмисије:
1. Централна ппписна кпмисија ,
2. Кпмисија за пппис сталних средстава и
ситнпг
инвентара
на
нивпу
прганизаципних јединица;
3. Кпмисија за пппис инвесатиција у
тпку,
4. Кпмисија
за
пппис
нпвшаних
средстава:
- пппис пптраживаоа,
- пппис пбавеза,
- пппис гптпвине/благајне.
Члан 13.
(1) Кпмисија за пппис дужна је да прије
ппшетка ппписа сашини план рада.
(2) Прије ппшетка ппписа, кпмисији за пппис
мпгу се дати ппдаци п нпменклатурним
брпјевима, називима, врстама и јединицама
мјере за импвину кпја је предмет ппписа,
ппдаци п називима купаца и дпбављаша са
кпјима је пбвезник ппписа ступап у дужнишкпппвјерилашке пднпсе, ппслпвним банкама кпд
кпјих има птвпрене рашуне, пдпбрене кредите
и сл., кап и други ппдаци кпји кпмисији за
пппис мпгу да плакщају рад, псим ппдатака из
става 3. пвпг шлана.
(3) Кпмисији за пппис није дпзвпљен приступ
коигпвпдственим ппдацима п кплишинама и
вриједнпстима импвине и пбавеза кпје су
предмет ппписа прије сашиоаваоа ппписних
листи.
(4) У зависнпсти пд кприщћених метпда и
техника ппписа, за сваку категприју импвине и
пбавеза кпја је предмет ппписа, сашиоавају се
пдвпјене ппписне листе у најмаое два
примјерка, пд кпјих један пбавезнп пстаје у
архиви пбвезника ппписа.
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ђ)
(5) На ппписне листе из става 4. пвпг шлана
унпсе се ппдаци п стварним кплишинама (акп
је примјенљивп) и стварним вриједнпстима пп
врстама импвине и пбавеза кпје су предмет
ппписа.
(6) Ппдаци п импвини и пбавезама шије
стварнп стаое на дан ппписа није мпгуће
утврдити уписују се на ппсебне ппписне листе.
(7) Правнп лице, пбвезник ппписа, дужнп је да
у наппменама уз финансијске извјещтаје
презентује сва неусаглащена салда импвине и
пбавеза на дан ппписа, кап и разлпге збпг
кпјих усаглащаваое коигпвпдственпг са
стварним стаоем није изврщенп.
(8) Са радоама из шлана 14. пвпг правилника
кпмисија за пппис мпже да заппшне тек накпн
щтп лице из шлана 9. став 1. пвпг правилника,
или лице кпје за тп има пвлащћеое датп пд
стране лица из шлана 9. став 1. пвпг
правилника,
пвјери
све
запримљене
примјерке ппписних листи (щтп укљушује
навпђеое ташнпг датума оихпвпг пријема и
пвјере, те пптпис пвлащћенпг лица на
ппписним листама) и један примјерак, уз
пбавезну примппредају, врати ппписнпј
кпмисији на даље ппступаое.
Члан 14.
(1) Псим радои из шлана 13. ст. 5. и 6. пвпг
правилника, рад кпмисије за пппис, у мјери у
кпјпј је тп примјенљивп на кпнкретне
категприје импвине и пбавеза, пбухвата:
а) унпс, у ппписне листе, кплишина импвине
преузетих
из
пдгпварајућих
коигпвпдствених евиденција,
б) утврђиваое кплишинских разлика између
коигпвпдственпг
и
стварнпг
стаоа
импвине,
в) унпс цијене пп јединици мјере ппписане
импвине,
г) прпцјену вриједнпсти импвине кпја се за
пптребе презентације у финансијским
извјещтајима не вреднује пп истпријскпм
трпщку,
д) пренпс ппдатака п стаоима импвине и
пбавеза преузетих са дпкументације кпја
пдражава екстерну пптврду стаоа,

прпцјену суме издатака неппхпдних за
измиреое пбавеза у нареднпм перипду,
е) утврђиваое вриједнпсних разлика између
коигпвпдственпг
и
стварнпг
стаоа
ппписане импвине и пбавеза,
ж) састављаое извјещтаја п изврщенпм
пппису,
з) друге радое пд знашаја за квалитетнп и
благпвременп пкпншаое ппписа.
(2) Уз сагласнпст лица из шлана 9. став 1. пвпг
правилника, кпмисија за пппис из става 1. пвпг
шлана у свпм раду мпже да кпристи услуге
лица кпја су струшнп псппспбљена да изврще
прпцјену вриједнпсти импвине и пбавеза.
Члан 15.
Импвина кпја на дан ппписа није затешена кпд
правнпг лица (импвина на путу, импвина дата
на ппслугу, зајам, шуваое, ппправку, ппд
пперативни закуп и сл.) унпси се у ппсебне
ппписне листе на пснпву вјерпдпстпјне
коигпвпдствене дпкументације, псим акп, дп
дана пкпншаоа ппписа, пд лица кпд кпга се та
импвина налази нису примљене пдгпварајуће
ппписне листе.

Члан 16.
(1) Извјещтај п изврщенпм пппису минималнп
треба да садржи:
а) ппдатке п датуму ппшетка и заврщетка
ппписа кап и п времену утрпщенпм пп
ппјединим фазама ппписа,
б)ппдатке п струшнпј и прпфесипналнпј
квалификацији, кап и п раднпм ангажману
лица ангажпваних на пппису,
в)
уппредни
преглед
стварнпг
и
коигпвпдственпг
стаоа
ппписане
импвине и пбавеза,
г) преглед кплишинских и вриједнпсних
разлика
између
стварнпг
и
коигпвпдственпг стаоа,
д) преглед коигпвпдствених вриједнпсти
импвине и пбавеза шија стварна стаоа на
дан
ппписа
нису
утврђена,
са
пдгпварајућим пбразлпжеоима,
ђ) примједбе и пбјащоеоа п утврђеним
разликама лица кпји рукују импвинпм,
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пднпснп кпја су задужена материјалним и
нпвшаним вриједнпстима и
е) примједбе и приједлпге кпмисије за пппис.
(2) Извјещтај из става 1. пвпг шлана кпмисија за
пппис дпставља надлежнпм пргану пбвезника
најкасније мјесец дана прије дана истицаоа
рпка за припрему и презентацију гпдищоег
финансијскпг извјещтаја, пднпснп најкасније
мјесец дана пп изврщенпм пппису у тпку
гпдине.
(3) За ташнпст и истинитпст ппписа и извјещтаја
п пппису пдгпвпрни су шланпви кпмисије за
пппис.
Члан 17.
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V ВРСТЕ И РПКПВИ ЗА ИЗВРЩЕОЕ ПППИСА И
ППСТУПЦИ УСКЛАЂИВАОА
КОИГПВПДСТВЕНПГ СА СТВАРНИМ СТАОЕМ
Члан 18.
(1) Према времену изврщеоа, пппис импвине
и пбавеза мпже бити:
а) редпвни,
б) ванредни,
в) кпнтинуирани и
г) пппис у специфишним пкплнпстима.
(2) Редпвни пппис пбавља се најмаое једнпм
гпдищое, с циљем утврђиваоа стварнпг стаоа
импвине и пбавеза на дан састављаоа
гпдищоих финансијских извјещтаја.

(1) Извјещтај п пппису из шлана 16. пвпг
правилника разматра се пд стране надлежнпг
пргана пбвезника, пбавезнп у присуству
предсједника кпмисије за пппис и лица кпме је
ппвјеренп впђеое ппслпвних коига и
састављаое финансијских извјещтаја.

(3) Прганизпваое и прпвпђеое ванреднпг
ппписа
услпвљенп
је
пдређеним
пкплнпстима кап щтп су примппредаја
између материјалнп задужених лица,
ванредне пкплнпсти кап щтп су крађа,
ппплава, унищтеое ствари и др.

(2) Надлежни прган из става 1. пвпг шлана:
а) разматра примједбе и пдлушује п
приједлпзима кпмисије за пппис,
б) пдлушује п прпвпђеоу прпцедура и
нашинима утврђиваоа узрпка пдступаоа
између коигпвпдственпг и стварнпг стаоа
импвине и пбавеза и
в) пдлушује п нашину птклаоаоа утврђених
разлика између стаоа импвине и пбавеза
утврђених
ппписпм
и
оихпвпг
коигпвпдственпг стаоа, укљушујући и
нашин
надпкнађиваоа
маокпва,
расхпдпваое неупптребљивих средстава,
птпис и исправку вриједнпсти сумоивих и
сппрних пптраживаоа, птпис застарјелих
пбавеза и др.

(4) Кпнтинуирани (перманентни) пппис
ппдразумијева
сталнп
(кпнтинуиранп)
праћеое прпмјена (ппвећаоа и смаоеоа) на
импвини или пбавезама тпкпм пбрашунскпг
перипда у ппмпћним коигпвпдственим
евиденцијама пбвезника ппписа.

(3) Пп пкпншаоу прпцедура из претхпднпг
става, извјещтај п изврщенпм пппису, заједнп
са ппписним листама и пдлукама надлежнпг
пргана, дпставља се на коижеое лицу кпме је
ппвјеренп впђеое ппслпвних коига и
састављаое финансијских извјещтаја.

(5) Ппд ппписпм у специфишним пкплнпстима
ппдразумијева
се
пппис
у
слушају
евентуалнпг
спајаоа, раздвајаоа или
укидаоа
прганизаципних
јединица
Административне службе Града Приједпра.
Члан 19.
(1) Према пбухвату, пппис импвине и пбавеза
мпже бити:
а) пптпуни и
б) дјелимишни.
(2) Пптпуним ппписпм пбухватају се кпмплетна
импвина и пбавезе пбвезника ппписа.
(3) Дјелимишни пппис ппдразумијева пппис
дијелпва импвине или пбавеза или пппис
прганизпван пп ппјединим прганизаципним
дијелпвима пбвезника ппписа (пдјељеоу,
пптрпщашкпј јединици, и слишнп).
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Члан 20.
За прецизнп утврђиваое рпкпва у кпјима, у
складу са шланпм 12. пвпг правилника, треба
прпвести
кпмплетан
ппступак
ппписа
пдгпвпрна су лица из шлана 9. став 1. пвпг
правилника.
Редпвни гпдищои пппис пбавља се у времену
пд 21. децембра дп 10. јануара наредне
гпдине, с тим да се стаое пп пппису кпји није
изврщенп ппследои дан ппслпвне гпдине
свпди на 31.12.
Вандредни пппис се пбавља на дан кпји
пдреди
пдгпвпрнп
лице
у
Градскпј
административнпј служби или другп лице кпје
је пвлащћенп да изда налпг за пбављаое
таквпг ппписа.

Брпј: 4/13

рашунпвпдственим прпписима, ради п
кпрективним ппслпвним дпгађајима,
г)евидентираое утврђенпг, а неевидентиранпг
кала, растура, квара и лпма на импвини
кпја пп свпјим пспбинама или збпг
технишкп-технплпщких
специфишнпсти
ппслпвнпг
прпцеса
кпд
пбвезника
ппдлијеже таквим пблицима губитака,
д) птпис застарјелих и других неизмирених
пбавеза за кпје је утврђенп да неће дпвести
дп пдлива гптпвине или других екпнпмских
кпристи с циљем оихпвпг измиреоа,
ђ) птпис и исправку вриједнпсти сумоивих и
сппрних пптраживаоа,
е) евидентираое пбрашунатих курсних
разлика, нереализпваних дпбитака или
губитака на финансијскпј импвини и
финансијским пбавезама и
ж) друге ппступке, у складу са Закпнпм.

Члан 21.
(1) Усклађиваое коигпвпдственпг са стварним
стаоем ппписане импвине и пбавеза врщи се
пдгпварајућим ппступцима, у зависнпсти пд
утврђених
узрпка
неслагаоа
између
коигпвпдственпг и стварнпг стаоа.
(2) Ппступци из става 1. пвпг шлана пбухватају:
а) исправке грещака у слушајевима кад су
ппписпм
идентификпвани
ппгрещнп
прпкоижени ппслпвни дпгађаји, ппслпвни
дпгађаји
прпкоижени
на
пснпву
невјерпдпстпјне
коигпвпдствене
дпкументације или ппслпвни дпгађаји за
кпје је утврђенп да се нису десили дп
датума ппписа,
б)
евидентираое
идентификпваних,
а
непрпкоижених
ппслпвних
дпгађаја
насталих дп датума ппписа,
в)
евидентираое
идентификпваних,
а
непрпкоижених ппслпвних дпгађаја кпји се
пднпсе на дпгађаје накпн датума ппписа,
акп се, у складу са релевантним

Ред.бр.
1.
2.
3.
4.
5.

Щифра
0000000
0000001
0000002
0000003
0000004

(3) Усклађиваое коигпвпдственпг са стварним
стаоем евидентираоем маокпва и вищкпва,
пп правилу, врщи се самп у слушајевима када
примјенпм некпг пд других ппступака из
претхпднпг става није мпгуће птклпнити
сущтински узрпк утврђенпг неслагаоа.

VI
ПБРАШУН АМПРТИЗАЦИЈЕ ПСНПВНИХ
СРЕДСТАВА, ППРЕМЕ, АЛАТА И СИТНПГ
ИНВЕНТАРА

Пбрашун ампртизације се врщи пп линеарнпј
(прпппрципналнпј) метпди
Линеарна метпда ппдразумијева пбрашун
истпг изнпса ампртизације у свакпм
пбрашунскпм перипду тпкпм кприснпг вијека
средства.
Члан 22.
Ампртизаципне стппе се пбрашунавају какп
слиједи :
Назив

Земљищте
Трава паркпви
Стазе-асфалт-паркпви
Стазе-ризла-паркпви
Стазе-бетпн-паркпви

Стппа
0,00
0,00
3,33
33,33
3,33
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
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47.
48.
49.
50.
51.
52.
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54.
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0000005
0000021
0000022
0001112
0001141
0001143
0001181
0001182
0001183
0001184
0001185
0009981
0009987
0011613
0011621
0013103
0013202
0014124
0014125
0091021
0091031
0091032
0111081
0111082
0111083
0111084
0111091
0111092
0111093
0111096
0111098
0111101
0111102
0111103
0111111
0111112
0111113
0111114
0501181
0601181
0801181
1001181
1201181
1110904
1110921
6666666
7777777
8888888
9999100
9999120

Дрвеће-паркпви
Паркпвске клупе пбишне
Паркпвске клупе стилске
Каблпвска канализација-Тел.ппдземна линија
Грађевински пбјекти-бетпн,метал,камен,ппека-щкпле
Грађ.пбјекти пд дрвета и псталпг материјала
Грађевински пбјекти-бетпн,метал,камен,ппека
Грађ.пбјекти пд дрвета
Улице
Путеви
Мпстпви
Аутпмпбили
Пстала впз.мптпцикл
Пграде
Фудбалски стадипни и игралищта
Пдјекти за упптребу впде-кппаое и грађеое бунара
Пбјекти канализације-канализаципна мрежа
Издаци исказани кап нематеријална улагаоа
Издаци за нематеријална улагаоа-рашунарски прпграми
Телефпнске централе и апарати
Телевизпри свих врста
Микрпфпни, диктафпни, магнетпфпни и др
Клима уред.за вентилацију
Ппрема за ћищћеое прпстприја
Пећи, термп.аку.,нафте и на дрвп
Ћилими, теписи, слике и пстали украси за кн.
Канцеларијски намјещтај
Рашунске мащине
Ел.рашунари и пст.ппр. за пбр.ппдатака
Маг.диктаф.тв и радип пријемници
Пстала ппрема
Ватрпгасна впзила
Апарати за прптивппжарну защтиту
Пстала ватрпгасна ппрема
Мер.и кпнт.уре.инст. и апарати и електпрн.
Мј.и.кпнтр.ур.инс.и приб.елект.и механ.
Пстали мј. и кпнтр. Апарати
Расвјетна мјеста
Грађевински пбјекти пд бетпна, метала, камена,цигле
Грађевински пбјекти пд бетпна, метала, камена,цигле
Грађевински пбјекти пд бетпна, метала, камена,цигле
Грађевински пбјекти пд бетпна, метала, камена,цигле
Грађевински пбјекти пд бетпна, метала, камена,цигле
Ппрема за умнпж.канц.матер.
Ел.писаће мащине
Сппменици културе
Умјетнишка дјела
Ампртизаципна група ситнпг инвентара
Станпви
Станпви

Брпј: 4/13
0,00
10,00
6,67
5,00
1,50
5,00
1,30
4,00
4,00
4,00
1,50
15,50
14,30
4,00
1,50
2,00
2,50
20,00
50,00
7,00
20,00
20,00
16,50
20,00
12,50
12,50
12,50
16,50
20,00
12,50
11,00
15,50
12,50
14,30
20,00
16,60
12,50
5,00
2,00
1,67
1,25
1,00
0,83
14,30
14,30
0,00
0,00
100,00
1,00
0,83
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Станпви

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРЩНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 23.
Ступаоем на снагу пвпг правилника престаје
да важи Правилник п нашину и рпкпвима
врщеоа
ппписа
и
усклађиваоа
коигпвпдственпг стаоа са стварним стаоем у
Административнпј служби ппщтине Приједпр
брпј:02-400-6/11 пд 31.12.2011. гпдине

Члан 24.
Пвај Правилник ступа на снагу данпм
дпнпщеоа, исти ће бити пбјављен у
„Службенпм гласнику Града Приједпра“.

Брпј: 02-4-4/13.
Приједпр,
29. 03. 2013. гпд.

ГРАДПНАЧЕЛНИК
Маркп Павић,с.р.

На пснпву шлан 72. став 3. Закпна п лпкалнпј
сампуправи („Службени гласник Републике
Српске“ брпј: 101/04, 42/05 и 118/05), и шлана
46. Статута Града Приједпра – прешищћен текст
(„Службени гласник Града Приједпра“, брпј:
02/13 ), а у вези са Правилникпм п
рашунпвпдству, рашунпвпдственим пплптикама
и рашунпвпдственим прпцјенама кприсника
бучета („Службени гласник Републике Српске“,
брпј: 127/11), Градпнашелник града дпнпси
ПРАВИЛНИК П РАШУНПВПДСТВУ,
РАШУНПВПДСТВЕНИМ ППЛИТИКАМА И
РАШУНПВПДСТВЕНИМ ПРПЦЈЕНАМА ЗА
КПРИСНИКЕ БУЧЕТА ГРАДА ПРИЈЕДПРА
I ПСНПВНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 1.
Пвим правилникпм прпписују се прганизација
система коигпвпдства и рашунпвпдства и
рашунпвпдствене пплитике за бучетске
кприснике Града Приједпра (удаљем тексту:
бучетски кприсници).
Члан 2.
(1) Пснпв за усппстављаое и впђеое система
коигпвпдства и рашунпвпдства бучетских

Брпј: 4/13
1,50

кприсника је Закпн п рашунпвпдству и ревизији
Републике Српске.
(2)
Технишкп-прганизаципни
пквир
за
усппстављаое
и
впђеое
система
коигпвпдства и рашунпвпдства бучетских
кприсника је систем трезпрскпг ппслпваоа
уређен Закпнпм п трезпру.
(3) Пснпв за утврђиваое рашунпвпдствених
пплитика су Међунарпдни рашунпвпдствени
стандарди за јавни сектпр (у даљем тексту:
МРС-ЈС) пбјављени пд Пдбпра за међунарпдне
рашунпвпдствене стандарде за јавни сектпр и
Правилник п бучетским класификацијама,
садржини рашуна и примјени кпнтнпг плана за
кприснике
прихпда бучета Републике,
ппщтина, градпва и фпндпва.
Члан
3.
ГРАДПНАЧЕЛНИК:
(1) Пдредбе пвпг правилника пднпсе се на
бучетске кприснике Града Приједпра, кпји су
дефинисани
Пдлукпм
п
псниваоу
Административне службе Града Приједпра и
пстале кприснике кпји се финансирају из
бучета Града Приједпра.
(2) Из аспекта нашина прганизпваоа и
функципнисаоа система коигпвпдства и
рашунпвпдства бучетски кприсници дијеле се
на:
1. Кприсници бучета Града Приједпра:
1.1.Кприсници кпји се у цјелпсти финансирају
из бучета Града Приједпра су :










Административна служба Града
Приједпа (у пквиру кпје се налазе ниже
пптрпшачке јединице),
Центар за спцијални рад (садржи
двије пптрпшачке јединице),
Дјечији вртић « Радпст»,
Туристичка прганизација,
Теритпријална ватрпгасна јединица,
Ппзприште Приједпр,
Галерија 96,
Агенција за екпнпмски развпј ппштине
Приједпр «Преда-Пд»,
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ЈУ „Центар за приказиваое филмпва
Приједпр.

дпгађаја, псим пних исправа кпје се састављају
у коигпвпдству бучетскпг кприсника.

1.2. Кприсници бучета кпји се финансирају из
бучета Града Приједпра и бучета Републике
Српске су:

(3) Фптпкппија коигпвпдствене исправе мпже
бити пснпв за коижеое ппслпвнпг дпгађаја,
самп ппд услпвпм да је на опј наведенп
мјестп шуваоа пригиналне исправе, са
пптписпм пдгпвпрнпг лица.












Нарпдна библиптека «Ћирилп и
Метпдије»,
Музеј «Кпзаре»,
Гимназија «Свети Сава»,
Угпститељскп екпнпмска шкпла,
Машинска шкпла,
Електрптехничка шкпла,
Ппљппривреднп – прехрамбена шкпла,
Медицинскп – технплпшка шкпла и
грађевинска шкпла,
Средоа и пснпвна музичка шкпла,
Специјална
шкпла
«Ђпрђе
Натпшевић».

(1) Систем трезпрскпг ппслпваоа заснива
се на систему главне коиге трезпра и
систему јединственпг рашуна трезпра, и
тп:
а) систем главне коиге трезпра шине главна
коига трезпра и ппмпћне коиге главне
коиге трезпра и
б) систем јединственпг рашуна трезпра
пбухвата рашуне јавних прихпда и редпвне
и намјенске рашуне, птвпрене на име Града
Приједпра
кпд
ппслпвних
банака
ппсредствпм кпјих се пдвија ппслпваое
свих бучетских кприсника укљушених у
систем главне коиге трезпра.

II КОИГПВПДСТВЕНЕ ИСПРАВЕ
Члан 4.
(1) Коигпвпдствена исправа је писани
дпкумент у материјалнпм или електрпнскпм
пблику п насталпм ппслпвнпм дпгађају кпјим
су пбухваћени сви ппдаци неппхпдни за
коижеое у ппслпвним коигама, пптписан пд
лица кпја су пвлащћена за састављаое и
кпнтрплу коигпвпдствених исправа.
(2) Коигпвпдствене исправе се састављају на
мјесту и у вријеме настанка ппслпвнпг

(4) Коигпвпдствена исправа примљена у
електрпнскпм
пблику
сматра
се
вјерпдпстпјнпм ппд услпвпм да је пптписана
на нашин утврђен Закпнпм п електрпнскпм
пптпису Републике Српске.
(5) Бучетски кприсници свпјим актима
пдређују лица кпја су пдгпвпрна за закпнитпст
и исправнпст настанка ппслпвне прпмјене,
састављаое исправе п ппслпвнпј прпмјени и
уређују кретаое коигпвпдствених исправа.
Члан 5.
(1) Коигпвпдствена исправа мпра бити
пптпуна, истинита, рашунски ташна и уредна,
састављена такп да пмпгућава пптпун увид у
вјерпдпстпјнпст дпкумента.
(2) Кпнтрплу коигпвпдствених исправа не мпгу
да врще лица кпја су материјалнп задужена за
импвину на кпју се исправе пднпсе.
(3) Лица пдгпвпрна за састављаое и кпнтрплу
коигпвпдствених исправа свпјим пптписпм у
писанпм или електрпнскпм пблику пптврђују
да је коигпвпдствена исправа пптпуна,
истинита, рашунски ташна и да пдражава
сущтину ппслпвнпг дпгађаја на кпји се пднпси.
(4) Лица кпја састављају и врще пријем
коигпвпдствених исправа дужна су да
пптписану исправу и другу дпкументацију у
вези са насталим ппслпвним дпгађајем
коигпвпдству дпставе пдмах пп изради,
пднпснп пријему, а најкасније у рпку пд три
дана пд дана када је ппслпвна прпмјена
настала, пднпснп дана када је коигпвпдствена
исправа примљена.
Члан 6.
(1) На пснпву вјерпдпстпјних коигпвпдствених
исправа уреднп пппуоених и пвјерених пд
пдгпвпрних и пвлащћених лица, бучетски
кприсници укљушени у трезпрскп ппслпваое
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пппуоавају прпписане пбрасце за трезпрскп
ппслпваое бучетских кприсника, на пснпву
кпјих се финансијске трансакције унпсе у
систем главне коиге трезпра.
(2) Изузетнп унпс финансијских трансакција у
систем трезпрскпг ппслпваоа врщи се
неппсреднп са коигпвпдствених исправа,
пднпснп без пппуоаваоа пбразаца за
трезпрскп ппслпваое бучетских кприсника,
кпд аутпматизпваних прпцеса инсертпваоа
банкпвних фајлпва, коижеоа банкпвних
извпда, исправљаоа системских грещака и
ппгрещних унпса и слишнп.
(3) У пбрасцима за трезпрскп ппслпваое
бучетски кприсници пппуоавају све сегменте
бучетскпг рашунпвпдственпг ппља, на нашин
утврђен прпписима кпјима се уређују бучетска
класификација, садржина рашуна и примјена
кпнтнпг плана за кприснике прихпда бучета
Републике, ппщтина, градпва и фпндпва.
(4) Министарствп упутствпм прпписује фпрму,
садржај, нашин пппуоаваоа, дпстављаоа,
кпнтрпле и унпса пбразаца за трезпрскп
ппслпваое бучетских кприсника у систем
главне коиге трезпра.
Члан 7.
(1) Коигпвпдствене исправе шувају се у
извпрнпм материјалнпм и електрпнскпм
пблику, у пблику електрпнскпг записа или на
микрпфилму.
(2) Платне листе и аналитишке евиденције п
платама, исправе кпјима се дпказују
власнищтвп
и
власнишки
пднпси
на
неппкретнпстима и хартијама пд вриједнпсти
шувају се трајнп.
(3) Коигпвпдствене исправе на пснпву кпјих су
ппдаци унесени у ппслпвне коиге шувају се
најмаое пет гпдина или дуже, акп су ппсебним
прпписима пдређени дужи рпкпви за шуваое
ппјединих врста исправа.
(4) Рпк за шуваое коигпвпдствених исправа
ппшиое
пп
истеку
ппсљедоег
дана
пбрашунскпг перипда на кпји се пднпсе
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ппслпвне коиге у кпје су унесени ппдаци из
тих исправа.
(5) Пригиналне коигпвпдствене исправе шувају
се у прпстпријама бучетскпг кприсника.
III ППСЛПВНЕ КОИГЕ
Члан 8.
(1)
Ппслпвне
коиге
представљају
једнппбразне евиденције п стаоу и
прпмјенама
на
импвини,
пбавезама,
властитим извприма, прихпдима и приливима
и расхпдима и пдливима.
(2) Ппслпвне коиге шине: ппмпћне коиге,
главна коига и дневник трансакција.
(3) Ппмпћне коиге представљају аналитишке
евиденције кпје се усппстављају и впде за
ппједине врсте импвине и пбавеза, у складу са
специфишним
захтјевима
и
пптребама
специфишне дјелатнпсти бучетских кприсника.
(4) Ппмпћне коиге главне коиге трезпра шине:
а) Евиденција на прганизаципним кпдпвима
бучетскпг кприсиника у Мпдулу набавке,
б) Евиденција на прганизаципним кпдпвима
бучетскпг кприсиника у Мпдулу пбавеза,
в) Евиденција на прганизаципним кпдпвима
бучетскпг кприсиника у Мпдулу пправнаоа и
г) Евиденција на прганизаципним кпдпвима
бучетскпг кприсиника у Мпдулу пптраживаоа.
(5) Главна коига је систематска евиденција у
кпјпј се приказују стаое и прпмјене на
импвини, пбавезама, властитим извприма,
прихпдима и приливима и расхпдима и
пдливима у тпку пбрашунскпг перипда и кпја
представља пснпву за израду финансијских
извјещтаја.
(6) Главну коигу бучетских кприсника унутар
система
трезпрскпг
ппслпваоа
шини
евиденција на прганизаципним кпдпвима
бучетскпг кприсника у Мпдулу главне коиге
трезпра.
(7) Дневник трансакција је хрпнплпщка
евиденција кпја се системски креира унпспм
ппдатака у ппмпћне коиге и главну коигу.
(8) Ппслпвни дпгађаји настали у тпку
пбрашунскпг перипда унпсе се у ппслпвне
коиге према редпслиједу оихпвпг настанка.
(9) Ппслпвне коиге бучетских кприсника впде
се пп систему двпјнпг коигпвпдства.
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Члан 9.
(1) Ппред ппслпвних коига бучетски
кприсници према пптреби впде и ппмпћне
ппслпвне евиденције:
а) коига улазних рашуна,
б) коига излазних рашуна,
в) коига благајне,
г) регистар плата,
д) ппреска евиденција и
ђ) база ппдатака п дпбављашима и слишнп.
Члан 10.
(1) Ппслпвне коиге бучетскпг кприсника у
систему главне коиге трезпра птварају се
приликпм ппшетка пбављаоа дјелатнпсти
бучетскпг
кприсника,
крпз
дпдјелу
пдгпварајућег прганизаципнпг кпда на кпме ће
се
врщити
оегпва
коигпвпдствена
евиденција.
(2) Евидентираое ппслпвних прпмјена у
систему главне коиге трезпра кпје се пднпсе
на исту ппслпвну гпдину врщи се у једнпј
рашунпвпдственпј
гпдини
крпз
14
рашунпвпдствених перипда: 12 календарских
мјесеци и два прелазна перипда крпз кпје се
врщи дпнпс ппшетнпг стаоа и фпрмираое
заврщнпг стаоа на крају календарске гпдине.
(3) Затвараое рашунпвпдствених перипда
врщи се мјесешнп, системски за све бучетске
кприснике у систему главне коиге трезпра, у
складу са прпцедурама трезпрскпг ппслпваоа.
(4) Затвараое рашунпвпдствене гпдине врщи
се накпн щтп су изврщена сва пптребна
коижеоа за прптеклу ппслпвну гпдину,
системски за све бучетске кприснике у систему
главне коиге трезпра, у складу са
прпцедурама
трезпрскпг
ппслпваоа
и
најкасније дп рпка за предају гпдищоих
финансијских извјещтаја.
(5) Трајнп затвараое ппслпвних коига
бучетскпг кприсника у систему главне коиге
трезпра врщи се на дан настанка статусних
прпмјена или на дан пбустављаоа ппслпваоа,
пнемпгућаваоем даљег унпса ппдатака на
прганизаципни кпд бучетскпг кприсника.
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Члан 11.
(1) Бучетски кприсници актпм п прганизацији и
систематизацији радних мјеста прпписују
пптребан степен щкплске спреме, раднп
искуствп и пстале услпве за лица кпја впде
ппслпвне коиге и састављају финансијске
извјещтаје.
(2) Впђеое ппслпвних коига и састављаое
финансијских извјещтаја мпже бити ппвјеренп
другпм правнпм лицу или предузетнику
регистрпваним за пружаое коигпвпдствених и
рашунпвпдствених услуга, кпји заппщљавају
квалификпвана лица кпјима се ппвјерава
впђеое ппслпвних коига и састављаое
финансијских извјещтаја и кпји испуоавају и
друге закпнске услпве, самп за дип ппслпваоа
бучетскпг кприсника изван система главне
коиге трезпра.
(3) Впђеое ппслпвних коига бучетских
кприсника кпји ппслују прекп система главне
коиге трезпра Републике Српске врщи се у
складу
са
прпписаним
трезпрским
прпцедурама, путем директне кпнекције на
трезпрску апликацију или прекп јединица
трезпра пвлащћених за унпс ппдатака у
трезпрску базу.
Члан 12.
(1) Дневник трансакција и главна коига шувају
се најмаое десет гпдина.
(2) Ппмпћне коиге шувају се најмаое пет
гпдина.
(3) Ппмпћне ппслпвне евиденције шувају се
најмаое пет гпдина.
(4) Финансијски извјещтаји и извјещтаји п
изврщенпј ревизији шувају се трајнп.
(5) Ппслпвне коиге, ппслпвне евиденције,
финансијски извјещтаји и извјещтаји п
изврщенпј ревизији шувају се у пригиналнпм
пблику записа или кприщћеоем других
адекватних средстава архивираоа.
(6) Ппслпвне коиге кпје шине систем главне
коиге трезпра шувају се у електрпнскпм
пблику, у прпстпријама Владе Републике
Српске, а у надлежнпсти Министарства
финансија.
(7) Рпкпви тпкпм кпјих се шувају ппслпвне
коиге и финансијски извјещтаји ппшиоу да се
пдвијају пп истеку ппсљедоег дана ппслпвне
гпдине на кпју се пднпсе.
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IV ПППИС
Члан 13.
Бучетски кприсници врще пппис у складу са
Правилникпм п нашину и рпкпвима врщеоа
ппписа и усклађиваоа коигпвпдственпг стаоа
са стварним стаоем импвине и пбавеза, кпјим
су прпписани предмет, циљеви, пбвезници,
метпде, технике, ппступак и прпцедуре
ппписа, врсте и рпкпви за изврщеое ппписа, те
нашин усклађиваоа коигпвпдственпг стаоа са
стварним стаоем импвине и пбавеза.
Члан 14.
(1) Бучетски кприсници најмаое једнпм
гпдищое врще редпван и пптпун пппис са
циљем утврђиваоа стварнпг стаоа импвине и
пбавеза на дан састављаоа гпдищоих
финансијских извјещтаја.
(2) За прганизацију и правилнпст ппписа
импвине и пбавеза пдгпвпран је рукпвпдилац
бучетскпг кприсника.
(3) Пппис врще кпмисије именпване пд
рукпвпдипца бучетскпг кприсника.
(4) Кпмисија за пппис предлаже ппступак и
прпцедуру усаглащаваоа коигпвпдственпг
стаоа са стварним стаоем.
(5) Пдлуку п ппступку и прпцедури
усаглащаваоа коигпвпдственпг стаоа са
стварним стаоем дпнпси рукпвпдилац
бучетскпг кприсника.
V БУЧЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ И БУЧЕТСКП
РАШУНПВПДСТВЕНП ППЉЕ
Члан 15.
(1) Бучетска класификација представља
системски пквир кпји свпјим кпдским
структурама пмпгућава
дефинисаое
и
евидентираое финансијских активнпсти према
разлишитим захтјевима.
(2) Бучетски кприсници впде коигпвпдствп
према прпписаним стандардним бучетским
класификацијама.
(3) Стандардне бучетске класификације су:
фпндпвска,
прганизаципна,
екпнпмска,
ппдекпнпмска (субаналитишка), функципнална
и прпграмска (прпјектна).
(4)
Фпндпвска
класификација
даје
инфпрмацију п извприма финансираоа.
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(5) Прганизаципна класификација даје
инфпрмације п мјесту настанка трансакција.
(6)
Екпнпмска
класификација
даје
инфпрмације
п
екпнпмскпј
категприји
трансакција (прихпди, расхпди, импвина,
пбавезе итд.).
(7)
Ппдекпнпмска
(субаналитишка)
класификација даје детаљније инфпрмације за
праћеое трансакција.
(8)
Функципнална
класификација
даје
инфпрмације п сврси трансакција.
(9) Прпграмска (прпјектна) класификација даје
инфпрмације п групи активнпсти бучетскпг
кприсника на кпје се трансакције пднпсе.
(10) Фпндпвска, прганизаципна, екпнпмска и
функципнала класификација прпписане су пд
Министарства.
(11)
Ппдекпнпмска
(субаналитишка)
и
прпграмска (прпјектна) класификација су
слпбпдне и на захтјев бучетских кприсника у
трезпрскпј апликацији се птварају оихпве
щифре
са
пдгпварајућим
пписима
прилагпђеним пптребама кприсника.
Члан 16.
(1)
Кпдпви
стандардних
бучетских
класификација шине бучетскп рашунпвпдственп
ппље кпје има 33 знака груписана у щест
сегмената:
а) 2 знака за фпндпвски кпд,
б) 8 знакпва за прганизаципни кпд,
в) 6 знакпва за екпнпмски кпд,
г) 6 знакпва за ппдекпнпмски (субаналитишки)
кпд,
д) 4 знака за функципнални кпд и
ђ) 7 знакпва за прпграмски (прпјектни) кпд.
(2) Бучетскп рашунпвпдственп ппље пбавезнп
кпристе бучетски кприсници, кпји су укљушени
у трезпрски систем ппслпваоа, за унпс и
коижеое финансијских трансакција у систему
главне коиге трезпра.
1. Фпндпвска класификација
Члан 17.
(1) Бучетски кприсници имају пбавезу да впде
коигпвпдствп
пп
нашелу
фпндпвскпг
коигпвпдства.
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(2) Бучетским кприсници мпгу кпристити пет
разлишитих фпндпва:
а) ппщти фпнд (01),
б) фпнд прихпда пп ппсебним прпписима (02),
в) фпнд грантпва (03),
г) фпнд средстава приватизације и сукцесије
(04) и
д) фпнд за ппсебне прпјекте (05).

(2) Фпнд грантпва кпристи се за евидентираое
грантпва пд дпмаћих и страних, физишких и
правних лица, примљених на намјенске
рашуне у систем јединственпг рашуна трезпра
или изван система јединственпг рашуна
трезпра, те свих активнпсти бучетских
кприсника кпје се финансирају из тих
средстава, укпликп средства нису укљушена у
ппщти фпнд.

Члан 18.

(3) Фпнд средстава приватизације и сукцесије
кпристи се за евидентираое средстава
приватизације и сукцесије и свих активнпсти
кпје се финансирају из тих средстава, укпликп
средства нису укљушена у ппщти фпнд, на
примјер Развпјни прпграм Републике Српске.
(4) Фпнд за ппсебне прпјекте кпристи се за
евидентираое
средстава
намијеоених
ппсебним прпјектима и свих активнпсти на
реализацији пднпсних прпјеката кпји се
финансирају из приступних фпндпва Еврппске
уније, кредита еврппских и међунарпдних
финансијских прганизација и институција, те
средстава других институципнализпваних
инпизвпра финансираоа укпликп средства
нису укљушена у ппщти фпнд.

(1) Ппщти фпнд представља бучет у ужем
смислу ријеши и кпристи се за исказиваое свих
средстава и свих активнпсти у вези са
усвпјеним бучетпм/финансијским планпм
кприсника. Трансакције кпје се дещавају у
пквиру ппщтег фпнда пдвијају се прекп
система јединственпг рашуна трезпра, пднпснп
система рашуна јавних прихпда, трансакципних
рашуна, рашуна ппсебних намјена.
(2) Издвајаое псталих фпндпва из ппщтег
фпнда врщи се самп изузетнп, у сврху
пбављаоа специфишних активнпсти или
ппстизаоа пдређених циљева у складу са
ппсебним прпписима и/или пгранишеоима.
(3) Претппставке за кприщћеое фпндпва 02,
03, 04 и 05 су сљедеће:
а)
закпн или
пдлука п
изврщеоу
бучета/финансијскпг
плана
Града
Приједпра,
прпписује
бучетске
кприснике и извпре за кпје се мпгу
кпристити
други
рашунпвпдствени
фпндпви псим ппщтег фпнда,
б)
ппзиције прихпда и расхпда нису
планиране бучетпм,
в)
ппстпји рашун ппсебних намјена и
г)
ппстпје пперативнп распплпжива нпвшана
средства.
Члан 19.
(1) Фпнд прихпда пп ппсебним прпписима
кпристи се за евидентираое средстава кпја се
на пснпву прпписа кпристе самп у ппсебне
сврхе и свих активнпсти кпје се финансирају из
тих средстава, укпликп нису укљушена у ппщти
фпнд.

Члан 20.
(1) У главнпј коизи трезпра Републике Српске
и главнпј коизи (трезпра) јединица лпкалне
сампуправе и фпндпва, нефинансијска
импвина, дугпрпшна финансијска импвина
псим прпшених нпвшаних средстава прекп
гпдину дана, дугпрпшне пбавезе и трајни
извпри средстава (укљушујући и финансијски
резултат), евидентирају се на фпнду 01 без
пбзира на извпр прибављаоа.
(2) У коигпвпдству бучетских кприсника изван
главне коиге трезпра Републике и главне
коиге (трезпра) јединица лпклане сампуправе
и фпндпва, не врщи се евидентираое на
фпнду 01, псим изузетнп. Бучетски кприсници
евидентирају трансакције прекп властитих
банкпвних рашуна на рашунпвпдственпм фпнду
01 (ппщти фпнд) самп укпликп се исте
планирају у званишнпм бучету Републике,
јединице лпкалне сампуправе или фпнда.
Чиоеница да је у званишнпм бучету једнпг
нивпа власти планирана самп ппзиција
трансфера према бучетскпм кприснику на
групама кпнта 481 или 482, не представља
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дпвпљан услпв да бучетски кприсник исказује
трансакције пп пснпву утрпщка тих средстава
на фпнду 01.
2. Организаципна класификација
Члан 21.
Прганизаципна
класификација
коигпвпдствене евиденције у систему главне
коиге трезпра Републике и јединица лпкалне
сампуправе у кпјима је уведенп трезпрскп
ппслпваое врщи се према Рјещеоу п
брпјашаним пзнакама (щифрама) кприсника
бучета ппщтина у складу са Закпнпм п
бучетскпм сиситему.
3. Екпнпмска класификација
Члан 22.
(1) Бучетски кприсници пбавезни су да стаое и
прпмјене импвине, пбавеза, извпра, бучетских
и псталих прихпда и примитака, бучетских и
псталих расхпда и издатака и резултата
исказују на щестпцифреним аналитишким
кпнтима прпписаним у Аналитишкпм кпнтнпм
плану за кприснике прихпда бучета Републике,
ппщтина и градпва и фпндпва (у даљем тексту:
Кпнтни план).
(2) Примарну структуру Кпнтнпг плана шини
десет класа:
а) Класа 0 – Нефинансијска импвина,
б) Класа 1 – Финансијска импвина,
в) Класа 2 – Пбавезе,
г) Класа 3 – Властити извпри и ванбилансна
евиденција,
д) Класа 4 – Расхпди,
ђ) Класа 5 – Издаци за нефинансијску импвину,
е) Класа 6 – Издаци за финансијску импвину и
птплату дугпва,
ж) Класа 7 – Прихпди,
з) Класа 8 – Примици за нефинансијску
импвину и
и) Класа 9 – Примици пд финансијске импвине
и задуживаоа.
(3) У пквиру класе 4 и 7, на групама групама
кпнта 47 и 77 издвајају се расхпди и прихпди
пбрашунскпг карактера кпји не захтијевају
пдлив, пднпснп не узрпкују прилив гптпвине.
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Прихпди и расхпди пбрашунскпг карактера не
планирају се у бучету.
(4) Према биланснпј припаднпсти, класе 0, 1, 2
и 3 шине класе биланса стаоа; класе 4 и 7 су
класе биланса успјеха; дпк класе 4 (псим групе
47), 5, 6, 7 (псим групе 77), 8 и 9 представљају
класе бучетских извјещтаја.
4. Функципнална класификација
Члан 23.
(1) Бучетски кприсници су пбавезни да
класификују расхпде (класа 4 екпнпмске
класификације) и издатке и примитке за
нефинансијску импвину (класа 5 и 8 екпнпмске
класификације) према ЦПФПГ класификацији
владиних функција пбјављенпј пд стране
Пдјељеоа за статистику Уједиоених нација.
(2) Расхпди пбрашунскпг карактера, кап щтп су
трпщкпви ампртизације, пбрашунате негативне
курсне
разлике,
расхпди
на
пснпву
усклађиваоа вриједнпсти импвине и слишнп
(кпнта групе 47 екпнпмске класификације),
издаци за финансијску импвину и птплату
дугпва (класа 6 екпнпмске класификације) и
примици пд финансијске импвине и
задуживаоа
(класа
9
екпнпмске
класификације) нису предмет разврставаоа пп
функципналнпј класификацији.

VI РАШУНПВПДСТВЕНЕ ППЛИТИКЕ
Члан 24.
Дефиниције и пбухват ппјединих категприја и
врста импвине, пбавеза, властитих извпра,
прихпда, примитака, расхпда и издатака, за
шије признаваое и вреднпваое се у пвпм
ппглављу
прпписују
рашунпвпдствене
пплитике, дати су у Правилнику п бучетским
класификацијама,
садржини
рашуна
и
примјени кпнтнпг плана за кприснике прихпда
бучета Републике, ппщтина, градпва и
фпндпва.
1. Нефинансијска импвина
Члан 25.
(1) Признаваое и вреднпваое зграда и
пбјеката врщи се у складу са МРС-ЈС 17 и
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другим
релевантним
рашунпвпдственим
стандардима и прпписима.
(2)
Вреднпваое
приликпм
ппшетнпг
признаваоа врщи се пп трпщку набавке –
набавнпј вриједнпсти или цијени кпщтаоа.
Када је средствп стешенп у трансакцији кпја
није трансакција размјене, пднпснп када
трпщак набавке не пдражава стварну
вриједнпст
средства,
оегпвп
ппшетнп
вреднпваое се врщи пп фер вриједнпсти на
дан стицаоа.
(3) Вреднпваое накпн ппшетнпг признаваоа
врщи се примјенпм мпдела набавне
вриједнпсти – ампртизпваоем признате
вриједнпсти
средства,
умаоене
за
прпцијеоену резидуалну вриједнпст и
евентуалне акумулиране губитке пд умаоеоа
вриједнпсти тпкпм оегпвпг вијека трајаоа или
примјенпм мпдела ревалпризације.
(4) Пбрашун ампртизације врщи се примјенпм
линеарне метпде или изузетнп, пп пдлуци
управе кприсника бучета, а уз претхпдну
сагласнпст Министарства, примјенпм других
дпзвпљених метпда. Израшунати изнпс
ампртизације признаје се кап текући трпщак
на аналитишким кпнтима ампртизације зграда
и пбјеката 471211, 471212, 471213 и 471219 и
коижи се на пптражнпј страни аналитишкпг
кпнта кпрекције вриједнпсти зграда и пбјеката
011119, 011129, 011139 и 011199.
(5) Прпвјера да ли је дпщлп дп пбезвређеоа
импвине на дан билансираоа врщи се у
складу са МРС-ЈС 21 и другим релевантним
рашунпвпдственим стандардима и прпписима.
За изнпс утврђенпг пбезвређеоа признаје се
текући трпщак на аналитишкпм кпнту 471511 –
Расхпди пп пснпву усклађиваоа вриједнпсти
прпизведене сталне импвине и врщи
коижеое на пптражнпј страни аналитишкпг
кпнта кпрекције вриједнпсти зграда и пбјеката
011119, 011129, 011139 и 011199.
(6) Прпцјена фер вриједнпсти врщи се
примјенпм ревалпризаципнпг мпдела у складу
са МРС-ЈС 17 и другим релевантним
рашунпвпдственим стандардима и прпписима.
За изнпс ппвећаоа фер вриједнпсти средства
кпје је предмет ревалпризације врщи се
прпппрципналнп ппвећаое салда на кпнтима
набавне вриједнпсти и кпрекције вриједнпсти
средства, а разлика се коижи на пптражнпј
страни аналитишкпг кпнта 321111 – Резерве пп
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пснпву
ревалпризације
нефинансијске
импвине. За изнпс смаоеоа фер вриједнпсти
врщи се прпппрципналнп смаоеое салда на
кпнтима набавне вриједнпсти и кпрекције
вриједнпсти средства, а разлика се коижи на
дугпвнпј страни аналитишкпг кпнта 321111 –
Резерве
пп
пснпву
ревалпризације
нефинансијске
импвине
дп
изнпса
распплпживпг
салда
ревалпризаципних
резерви на тпј групи средстава, а пстатак се
признаје кап текући трпщак на аналитишкпм
кпнту 471511 – Расхпди пп пснпву
усклађиваоа вриједнпсти прпизведене сталне
импвине. Укпликп се приликпм нпве
ревалпризације
утврди
ппвећаое
фер
вриједнпсти средства кпје је претхпднп
ревалпризпванп
на
ниже,
врщи
се
прпппрципналнп ппвећаое салда на кпнтима
набавне вриједнпсти и кпрекције вриједнпсти
средства, дп висине претхпднп коиженпг
трпщка пп пснпву ревалпризације те групе
средстава признаје се текући прихпд на
аналитишкпм кпнту 771511 – Прихпди пп
пснпву усклађиваоа вриједнпсти прпизведене
сталне импвине, дпк се пстатак коижи на
пптражнпј страни аналитишкпг кпнта 321111 –
Резерве
пп
пснпву
ревалпризације
нефинансијске импвине.
(7) Трпщкпви ампртизације и трпщкпви и
прихпди признати на пснпву усклађиваоа
вриједнпсти прпизведене сталне импвине
имају искљушивп пбрашунски карактер и не
сматрају се бучетским расхпдима/прихпдима.

Члан 26.
Признаваое и вреднпваое ппстрпјеоа и
ппреме врщи се на исти нашин кап и кпд
зграда и пбјеката, уз примјену пдгпварајућих
кпнта
прпписаних
Кпнтним
планпм:
аналитишка кпнта кпрекције вриједнпсти
ппстрпјеоа и ппреме 011219, 011229, 011239,
011249, 011259, 011269, 011279, 011289,
011299, аналитишки кпнтп 321111 – Резерве пп
пснпву
ревалпризације
нефинансијске
импвине, аналитишка кпнта ампртизације
ппстрпјеоа и ппреме 471221, 471222, 471223,
471224, 471225, 471226, 471227, 471228 и
471229, аналитишки кпнтп 471511 – Расхпди пп
пснпву усклађиваоа вриједнпсти прпизведене
сталне импвине, аналитишки кпнтп 771511 –
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Прихпди пп пснпву усклађиваоа вриједнпсти
прпизведене сталне импвине.
Члан 27.
(1) Признаваое и вреднпваое биплпщке
импвине врщи се у складу са Међунарпдним
рашунпвпдственим стандардпм (у даљем
тексту: МРС) 41 и другим релевантним
рашунпвпдственим стандардима и прпписима.
(2) Ппшетнп вреднпваое биплпщке импвине,
кап и вреднпваое на сваки датум
билансираоа, врщи се пп фер вриједнпсти
умаоенпј за прпцијеоене трпщкпве прпдаје
на мјесту прпдаје. Укпликп се вреднпваое
биплпщке импвине врщи пп фер вриједнпсти,
не врщи се ампртизација, а ефекти прпмјене
фер
вриједнпсти
се
коигпвпдственп
евидентирају прекп аналитишкпг кпнта 471511
– Расхпди пп пснпву усклађиваоа вриједнпсти
прпизведене сталне импвине (за смаоеое
вриједнпсти), аналитишкпг кпнта 771511 –
Прихпди пп пснпву усклађиваоа вриједнпсти
прпизведене сталне импвине (за ппвећаое
вриједнпсти) и аналитишких кпнта кпрекције
вриједнпсти биплпщке импвине 011319,
011329 и 011399.
(3) За биплпщку импвину за кпју цијене на
тржищту нису утврђене и за кпје алтернативни
ппступци прпцјене фер вриједнпсти нису
ппуздани, ппшетнп вреднпваое врщи се пп
трпщку набавке – набавнпј вриједнпсти или
цијени кпщтаоа. Вреднпваое биплпщке
импвине, кпја није призната пп фер
вриједнпсти, накпн признаваоа врщи се
ампртизпваоем
признате
вриједнпсти
средства,
умаоене
за
прпцијеоену
резидуалну вриједнпст, тпкпм оегпвпг вијека
трајаоа и умаоеоем за губитке пд
пбезвређеоа. Коигпвпдственп евидентираое
ампртизације, ефеката прпмјене вриједнпсти
на пснпву губитака пд пбезвређеоа и
ревалпризације врщи се какп је пбјащоенп
кпд зграда и пбјеката, уз примјену
пдгпварајућих кпнта прпписаних Кпнтним
планпм:
аналитишка
кпнта
кпрекције
вриједнпсти биплпщке импвине 011319,
011329 и 011399, аналитишки кпнтп 321111 –
Резерве
пп
пснпву
ревалпризације
нефинансијске импвине, аналитишки кпнтп
471231 – Расхпди пп пснпву ампртизације
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биплпщке импвине, аналитишки кпнтп 471511
– Расхпди пп пснпву усклађиваоа вриједнпсти
прпизведене сталне импвине, аналитишки
кпнтп 771511 – Прихпди пп пснпву
усклађиваоа вриједнпсти прпизведене сталне
импвине. Чим ппстане мпгуће, вриједнпст те
биплпщке импвине утврђује се пп оенпј фер
вриједнпсти умаоенпј за прпцијеоене
трпщкпве прпдаје на мјесту прпдаје.
Члан 28.
(1) Признаваое и вреднпваое инвестиципне
импвине врщи се у складу са МРС-ЈС 16 и
другим
релевантним
рашунпвпдственим
стандардима и прпписима.
(2) Ппшетнп вреднпваое инвестиципне
импвине у власнищтву врщи се пп трпщку
набавке – набавнпј вриједнпсти или цијени
кпщтаоа. Када је средствп стешенп у
трансакцији кпја није трансакција размјене,
пднпснп када трпщак набавке не пдражава
стварну вриједнпст средства, оегпвп ппшетнп
вреднпваое врщи се пп фер вриједнпсти на
дан стицаоа.
(3) Вреднпваое импвине из става 2. пвпг
шлана, накпн ппшетнпг признаваоа, врщи се пп
фер вриједнпсти, а ефекти прпмјене фер
вриједнпсти се коигпвпдственп евидентирају
прекп аналитишкпг кпнта 471511 – Расхпди пп
пснпву усклађиваоа вриједнпсти прпизведене
сталне импвине (за смаоеое вриједнпсти),
аналитишкпг кпнта 771511 – Прихпди пп
пснпву усклађиваоа вриједнпсти прпизведене
сталне импвине (за ппвећаое вриједнпсти) и
аналитишких кпнта кпрекције вриједнпсти
инвестиципне импвине 011419.
(4) Акп не ппстпји мпгућнпст ппузданпг
мјереоа фер вриједнпсти, вреднпваое
инвестиципне импвине, накпн признаваоа,
врщи се ампртизпваоем признате вриједнпсти
импвине умаоене за прпцијеоену резидуалну
вриједнпст тпкпм оегпвпг вијека трајаоа и
умаоеоем за губитке пд пбезвређеоа, у
складу са МРС-ЈС 17 и другим релевантним
рашунпвпдственим стандардима и прпписима.
Коигпвпдственп евидентираое ампртизације,
ефеката прпмјене вриједнпсти пп пснпву
губитака пд пбезвређеоа и ревалпризације
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врщи се какп је пбјащоенп кпд зграда и
пбјеката, уз примјену пдгпварајућих кпнта
прпписаних Кпнтним планпм: аналитишка
кпнта кпрекције вриједнпсти инвестиципне
импвине 011419, 011429 и 011439, аналитишки
кпнтп 321111 – Резерве пп пснпву
ревалпризације
нефинансијске
импвине,
аналитишка кпнта ампртизације инвестиципне
импвине 471241 и 471242, аналитишки кпнтп
471511 – Расхпди пп пснпву усклађиваоа
вриједнпсти прпизведене сталне импвине,
аналитишки кпнтп 771511 – Прихпди пп пснпву
усклађиваоа вриједнпсти прпизведене сталне
импвине.
(5) Улагаое у импвину узету ппд пперативни
закуп, када су испуоени услпви да се та
улагаоа класификују кап инвестиципна
импвина, вреднује се пп мпделу фер
вриједнпсти псим у слушајевима дпзвпљеним
МРС-ЈС
и
другим
релевантним
рашунпвпдственим стандардима и прпписима.
Ефекти прпмјене фер вриједнпсти се
коигпвпдственп
евидентирају
прекп
аналитишких кпнта 471511, 771511 и 011439 на
нашин пбјащоен у ставу 4. пвпг шлана.
Члан 29.
(1) Признаваое и вреднпваое нематеријалне
прпизведене импвине врщи се у складу са
МРС
38
и
другим
релевантним
рашунпвпдственим стандардима и прпписима.
(2) Ппшетнп вреднпваое нематеријалне
прпизведене импвине врщи се пп трпщку
набавке – набавнпј вриједнпсти или цијени
кпщтаоа. Када је импвина стешена у
трансакцији кпја није трансакција размјене,
пднпснп када трпщак набавке не пдражава
стварну вриједнпст импвине, оенп ппшетнп
вреднпваое врщи се пп фер вриједнпсти на
дан стицаоа.
(3) Вреднпваое накпн признаваоа врщи се
ампртизпваоем
признате
вриједнпсти
средства умаоене за прпцијеоену резидуалну
вриједнпст тпкпм оегпвпг вијека трајаоа и
умаоеоем за губитке пд пбезвређеоа или
примјенпм
дппущтенпг
алтернативнпг
ппступка ревалпризације. Коигпвпдственп
евидентираое
ампртизације,
ефеката
прпмјене вриједнпсти пп пснпву губитака пд
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пбезвређеоа и ревалпризације врщи се на
исти нашин кап щтп је пбјащоенп кпд зграда и
пбјеката, уз примјену пдгпварајућих кпнта
прпписаних Кпнтним планпм: аналитишки
кпнтп 011519 – Кпрекција вриједнпсти
нематеријалне
прпизведене
импвине,
аналитишки кпнтп 321111 – Резерве пп пснпву
ревалпризације
нефинансијске
импвине,
аналитишки кпнтп 471251 – Расхпди пп пснпву
ампртизације
нематеријалне
импвине,
аналитишки кпнтп 471511 – Расхпди пп пснпву
усклађиваоа вриједнпсти прпизведене сталне
импвине, аналитишки кпнтп 771511 – Прихпди
пп
пснпву
усклађиваоа
вриједнпсти
прпизведене сталне импвине.

Члан 30.
(1) У слушају прпдаје прпизведене сталне
импвине,
нетп
разлика
између
коигпвпдствене
вриједнпсти
и
изнпса
угпвпренпг прпдајпм евидентира се кап
дпбитак пд прпдаје прпизведене сталне
импвине на аналитишкпм кпнту 771611 (акп је
изнпс
угпвпрен
прпдајпм
већи
пд
коигпвпдствене вриједнпсти), пднпснп кап
губитак пд прпдаје прпизведене сталне
импвине на аналитишкпм кпнту 471611 (акп је
изнпс
угпвпрен
прпдајпм
маои
пд
коигпвпдствене вриједнпсти).
(2) Пвакп евидентирани прихпди/расхпди
имају искљушивп пбрашунски карактер и не
сматрају се бучетским прихпдима/расхпдима.
(3) Средства дпбијена прпдајпм прпизведене
сталне импвине немају третман текућег
прихпда, негп примитка пд нефинансијске
импвине.
Члан 31.
(1) Вреднпваое драгпцјенпсти се врщи пп фер
вриједнпсти, а ефекти прпмјене фер
вриједнпсти се коигпвпдственп евидентирају
прекп аналитишкпг кпнта 471512 – Расхпди пп
пснпву
усклађиваоа
вриједнпсти
драгпцјенпсти (за смаоеое вриједнпсти),
аналитишкпг кпнта 771512 – Прихпди пп
пснпву
усклађиваоа
вриједнпсти
драгпцјенпсти (за ппвећаое вриједнпсти) и
аналитишких кпнта кпрекције вриједнпсти
драгпцјенпсти 012119 и 012129.
(2) У слушају прпдаје драгпцјенпсти, нетп
разлика између коигпвпдствене вриједнпсти и
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изнпса угпвпренпг прпдајпм евидентира се
кап дпбитак пд прпдаје драгпцјенпсти на
аналитишкпм кпнту 771612 (акп је изнпс
угпвпрен прпдајпм већи пд коигпвпдствене
вриједнпсти), пднпснп кап губитак пд прпдаје
драгпцјенпсти на аналитишкпм кпнту 471612
(акп је изнпс угпвпрен прпдајпм маои пд
коигпвпдствене
вриједнпсти).
Пвакп
евидентирани
прихпди/расхпди
имају
искљушивп пбрашунски карактер и не сматрају
се бучетским прихпдима/расхпдима. Средства
дпбијена прпдајпм драгпцјенпсти немају
третман текућег прихпда, негп примитка пд
нефинансијске импвине.
Члан 32.
(1) Земљищте не ппдлијеже ампртизацији.
(2) Признаваое и вреднпваое земљищта врщи
се у складу са МРС-ЈС 17 и другим
релевантним рашунпвпдственим стандардима
и прпписима.
(3) Ппшетнп вреднпваое врщи се пп трпщку
набавке – набавнпј вриједнпсти или цијени
кпщтаоа. Када је средствп стешенп у
трансакцији кпја није трансакција размјене,
пднпснп када трпщак набавке не пдражава
стварну вриједнпст средства, оегпвп ппшетнп
вреднпваое се врщи пп фер вриједнпсти на
дан стицаоа.
(4) Вреднпваое накпн признаваоа врщи се пп
набавнпј вриједнпсти умаоенпј за евентуалне
акумулиране губитке пд умаоеоа вриједнпсти
или примјенпм мпдела ревалпризације.
(5) Прпвјера да ли је дпщлп дп пбезвређеоа
импвине на дан билансираоа врщи се у
складу са МРС-ЈС 21 и другим релевантним
рашунпвпдственим стандардима и прпписима.
За изнпс утврђенпг пбезвређеоа признаје се
текући трпщак на аналитишкпм кпнту 471513 –
Расхпди пп пснпву усклађиваоа вриједнпсти
непрпизведене сталне импвине и врщи се
коижеое на пптражнпј страни аналитишкпг
кпнта кпрекције вриједнпсти земљищта
013119.
(6) Прпцјена фер вриједнпсти врщи се
примјенпм ревалпризаципнпг мпдела у складу
са МРС-ЈС 17 и другим релевантним
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рашунпвпдственим стандардима и прпписима.
За изнпс ппвећаоа фер вриједнпсти средства
кпје је предмет ревалпризације врщи се
прпппрципналнп ппвећаое салда на кпнтима
набавне вриједнпсти и кпрекције вриједнпсти
импвине, а разлика се коижи на пптражнпј
страни аналитишкпг кпнта 321111 – Резерве пп
пснпву
ревалпризације
нефинансијске
импвине. За изнпс смаоеоа фер вриједнпсти
врщи се прпппрципналнп смаоеое салда на
кпнтима набавне вриједнпсти и кпрекције
вриједнпсти импвине, а разлика се коижи на
дугпвнпј страни аналитишкпг кпнта 321111 –
Резерве
пп
пснпву
ревалпризације
нефинансијске
импвине
дп
изнпса
распплпживпг
салда
ревалпризаципне
резерве за ту групу средстава, а пстатак се
признаје кап текући трпщак на аналитишкпм
кпнту 471513 – Расхпди пп пснпву
усклађиваоа вриједнпсти непрпизведене
сталне импвине. Укпликп се приликпм нпве
ревалпризације
утврди
ппвећаое
фер
вриједнпсти импвине кпје је претхпднп
ревалпризпванп
на
ниже,
врщи
се
прпппрципналнп ппвећаое салда на кпнтима
набавне вриједнпсти и кпрекције вриједнпсти
импвине, а дп висине претхпднп коиженпг
трпщка пп пснпву ревалпризације те импвине
признаје се текући прихпд на аналитишкпм
кпнту 771513 – Прихпди пп пснпву
усклађиваоа вриједнпсти непрпизведене
сталне импвине, дпк се пстатак коижи на
пптражнпј страни аналитишкпг кпнта 321111 –
Резерве
пп
пснпву
ревалпризације
нефинансијске импвине.
(7) Трпщкпви и прихпди признати пп пснпву
усклађиваоа вриједнпсти земљищта имају
искљушивп пбрашунски карактер и не сматрају
се бучетским расхпдима/прихпдима.

Члан 33.
(1) Шуме не ппдлијежу ампртизацији.
(2) Вреднпваое щума врщи се пп фер
вриједнпсти
–
прпцјенпм
садащое
вриједнпсти пшекиваних нетп екпнпмских
кпристи пд щума. Ефекти прпмјене фер
вриједнпсти
щума
коигпвпдственп
се
евидентирају прекп аналитишкпг кпнта 471513
– Расхпди пп пснпву усклађиваоа вриједнпсти

Страна 170

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“

Брпј: 4/13

непрпизведене сталне импвине (за смаоеое
вриједнпсти) и аналитишкпг кпнта 771513 –
Прихпди пп пснпву усклађиваоа вриједнпсти
непрпизведене сталне импвине (за ппвећаое
вриједнпсти) и аналитишкпг кпнта кпрекције
вриједнпсти щума 013319.

текући трпщак на аналитишкпм кпнту 471513 –
Расхпди пп пснпву усклађиваоа вриједнпсти
непрпизведене сталне импвине и врщи се
коижеое на пптражнпј страни аналитишкпг
кпнта кпрекције вриједнпсти нематеријалне
непрпизведене импвине 013419.

(3) Трпщкпви и прихпди признати пп пснпву
усклађиваоа
вриједнпсти
щума
имају
искљушивп пбрашунски карактер и не сматрају
се бучетским расхпдима/прихпдима.

(6) Прпцјена фер вриједнпсти врщи се
примјенпм ревалпризаципнпг мпдела у складу
са МРС 38 и другим релевантним
рашунпвпдственим стандардима и прпписима.
За изнпс ппвећаоа фер вриједнпсти средства
кпје је предмет ревалпризације врщи се
прпппрципналнп ппвећаое салда на кпнтима
набавне вриједнпсти и кпрекције вриједнпсти
средства, а разлика се коижи на пптражнпј
страни аналитишкпг кпнта 321111 – Резерве пп
пснпву
ревалпризације
нефинансијске
импвине. За изнпс смаоеоа фер вриједнпсти
врщи се прпппрципналнп смаоеое салда на
кпнтима набавне вриједнпсти и кпрекције
вриједнпсти средства, а разлика се коижи на
дугпвнпј страни аналитишкпг кпнта 321111 –
Резерве
пп
пснпву
ревалпризације
нефинансијске
импвине
дп
изнпса
распплпживпг
салда
ревалпризаципне
резерве за ту групу средстава, а пстатак се
признаје кап текући трпщак на аналитишкпм
кпнту 471513 – Расхпди пп пснпву
усклађиваоа вриједнпсти непрпизведене
сталне импвине. Укпликп се приликпм нпве
ревалпризације
утврди
ппвећаое
фер
вриједнпсти средства кпје је претхпднп
ревалпризпванп
на
ниже,
врщи
се
прпппрципналнп ппвећаое салда на кпнтима
набавне вриједнпсти и кпрекције вриједнпсти
средства, а дп висине претхпднп коиженпг
трпщка пп пснпву ревалпризације тпг средства
признаје се текући прихпд на аналитишкпм
кпнту 771513 – Прихпди пп пснпву
усклађиваоа вриједнпсти непрпизведене
сталне импвине, дпк се пстатак коижи на
пптражнпј страни аналитишкпг кпнта 321111 –
Резерве
пп
пснпву
ревалпризације
нефинансијске импвине.

Члан 34.
(1) Признаваое и вреднпваое нематеријалне
непрпизведене импвине врщи се у складу са
МРС 38 и Међунарпдним стандардпм
финансијскпг извјещтаваоа (у даљем тексту:
МСФИ)
3
и
другим
релевантним
рашунпвпдственим стандардима и прпписима.
(2) Ппшетнп вреднпваое нематеријалне
непрпизведене импвине врщи се пп трпщку
набавке – набавнпј вриједнпсти. Када је
импвина стешена у трансакцији кпја није
трансакција размјене, пднпснп када трпщак
набавке не пдражава стварну вриједнпст
импвине, оенп ппшетнп вреднпваое се врщи
пп фер вриједнпсти на дан стицаоа.
(3) Вреднпваое накпн ппшетнпг признаваоа
врщи се ампртизпваоем признате вриједнпсти
средства,
умаоене
за
прпцијеоену
резидуалну вриједнпст тпкпм оегпвпг вијека
трајаоа и умаоеоем за губитке пд
пбезвређеоа или примјенпм дппущтенпг
алтернативнпг ппступка ревалпризације.
(4) Пбрашун ампртизације врщи се примјенпм
линеарне
метпде.
Израшунати
изнпс
ампртизације признаје се кап текући трпщак
на аналитишким кпнтима ампртизације
нематеријалне импвине 471251 и коижи се на
пптражнпј страни аналитишкпг кпнта кпрекције
вриједнпсти нематеријалне непрпизведене
импвине 013419.
(5) Прпвјера да ли је дпщлп дп пбезвређеоа
средстава на дан билансираоа врщи се у
складу са МРС-ЈС 21 и другим релевантним
рашунпвпдственим стандардима и прпписима.
За изнпс утврђенпг пбезвређеоа признаје се

(7) Трпщкпви ампртизације и трпщкпви и
прихпди признати пп пснпву усклађиваоа
вриједнпсти нематеријалне непрпизведене
импвине имају искљушивп пбрашунски
карактер и не сматрају се бучетским
расхпдима/прихпдима.
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Члан 35.

(1) У слушају прпдаје непрпизведене сталне
импвине,
нетп
разлика
између
коигпвпдствене
вриједнпсти
и
изнпса
угпвпренпг прпдајпм евидентира се кап
дпбитак пд прпдаје непрпизведене сталне
импвине на аналитишкпм кпнту 771613 (акп је
изнпс
угпвпрен
прпдајпм
већи
пд
коигпвпдствене вриједнпсти), пднпснп кап
губитак пд прпдаје непрпизведене сталне
импвине на аналитишкпм кпнту 471613 (акп је
изнпс
угпвпрен
прпдајпм
маои
пд
коигпвпдствене вриједнпсти).
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(2) Истпвременп са изврщенпм исплатпм
аванса на пдгпварајућем аналитишкпм кпнту
врщи
се
евидентираое
издатака
за
нефинансијску импвину и кпрекције прекп
Рашуна
за
преузимаое
издатака
за
нефинансијску импвину у пквиру класе 5.

(3)
Средства
дпбијена
прпдајпм
непрпизведене сталне импвине немају
третман текућег прихпда, негп примитка пд
нефинансијске импвине.

(3) На дан билансираоа прпцјеоује се
извјеснпст надпкнаде препсталпг дијела
нпминалнпг изнпса датпг аванса кпји није
надпкнађен крпз исппруку ушинка пд стране
примапца аванса дп краја пбрашунскпг
перипда. Укпликп се прпцијени да је исппрука
ушинака пд стране примапца аванса
неизвјесна, врщи се исправка вриједнпсти
датпг аванса, коижеоем на пптражнпј страни
аналитишкпг кпнта кпрекције вриједнпсти
аванса за нефинансијску импвину 014219,
014229, 014239, 014249, 014259, 014269,
014279 и 014289 и евидентираоем расхпда на
аналитишкпм кпнту расхпда пд усклађиваоа
вриједнпсти аванса за нефинансијску импвину
у сталним средствима 471531.

Члан 36.
(1) Нефинансијска импвина у сталним
средствима у припреми вреднује се пп трпщку
набавке – набавнпј вриједнпсти или цијени
кпщтаоа импвине
у
прпцесу
оенпг
прибављаоа.

(4)
Накпн
евидентираоа
набавке
нефинансијске импвине у сталним средствима
за кпју је дат аванс, врщи се затвараое аванса
пренпспм пправданпг изнпса са кпнта датих
аванса на пдгпварајуће аналитишки кпнтп
пбавезе према дпбављашу.

(2) Приликпм стављаоа средства у упптребу
врщи се искоижаваое исказане вриједнпсти
активиранпг средства са синтетишкпг кпнта
0141 – Нефинансијска импвина у сталним
средствима у припреми и пренпс на
пдгпварајућа кпнта нефинансијске импвине у
упптреби.

Члан 38.
(1) У слушају прпдаје нефинансијске импвине у
сталним средствима у припреми, нетп разлика
између коигпвпдствене вриједнпсти и изнпса
угпвпренпг прпдајпм евидентира се кап
дпбитак пд прпдаје нефинансијске импвине у
сталним средствима у припреми на
аналитишкпм кпнту 771614 (акп је изнпс
угпвпрен прпдајпм већи пд коигпвпдствене
вриједнпсти), пднпснп кап губитак пд прпдаје
нефинансијске импвине у сталним средствима
у припреми на аналитишкпм кпнту 471614 (акп
је изнпс угпвпрен прпдајпм маои пд
коигпвпдствене вриједнпсти).

(2) Пвакп евидентирани прихпди/расхпди
имају искљушивп пбрашунски карактер и не
сматрају се бучетским прихпдима/расхпдима.

(3) Нефинансијска импвина у сталним
средствима у припреми не ппдлијеже
ампртизацији.
Члан 37.
(1)
Ппшетнп
вреднпваое
аванса
за
нефинансијску импвину у сталним средствима
врщи се пп нпминалнпј вриједнпсти гптпвине
или гптпвинскпг еквивалента датпг за ушинак
кпји тек треба да буде исппрушен пд стране
примапца аванса.

(2) Пвакп евидентирани прихпди/расхпди
имају искљушивп пбрашунски карактер и не
сматрају се бучетским прихпдима/расхпдима.
(3) Средства дпбијена прпдајпм нефинансијске
импвине у сталним средствима у припреми
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немају третман текућег прихпда,
примитка пд нефинансијске импвине.

негп

Члан 39.
(1) Вриједнпст сталне импвине намијеоене
прпдаји утврђује се пп коигпвпдственпј
вриједнпсти или фер вриједнпсти умаоенпј за
прпцијеоене трпщкпве прпдаје, зависнп пд
тпга кпја је нижа.
(2) Стална импвина намијеоена прпдаји не
ппдлијеже ампртизацији.
(3)
Класификпваое,
вреднпваое
и
рекласификпваое
сталне
импвине
намијеоене прпдаји врщи се у складу са
МСФИ 5 и другим релевантним стандардима и
прпписима.
(4) Рекласификпваое врщи се искоижаваоем
са аналитишкпг кпнта на кпме је претхпднп
стална импвина била евидентирана и
припадајуће исправке вриједнпсти на дугпвну
страну пдгпварајућег аналитишкпг кпнта у
пквиру ппдсинтетишкпг кпнта 02111 – Стална
импвина намијеоена прпдаји.
(5) Акп је фер вриједнпст умаоена за
прпцијеоене трпщкпве прпдаје нижа пд
коигпвпдствене вриједнпсти сталне импвине
кпја се рекласификује на сталну импвину
намијеоену прпдаји, разлика представља
импаритетни губитак кпји се евидентира кап
пбрашунски расхпд на аналитишкпм кпнту
471514 – Расхпди пд усклађиваоа вриједнпсти
сталне импвине намијеоене прпдаји и
пбустављених ппслпваоа.
(6) Евентуалнп касније смаоеое фер
вриједнпсти
умаоене
за
прпцијеоене
трпщкпве прпдаје сталне импвине намијеоене
прпдаји коигпвпдственп се евидентира прекп
аналитишкпг кпнта 021119 – Кпрекција
вриједнпсти сталне импвине намијеоене
прпдаји
и
пбрашунских
расхпда
на
аналитишкпм кпнту 471514 – Расхпди пд
усклађиваоа вриједнпсти сталне импвине
намијеоене
прпдаји
и
пбустављених
ппслпваоа, ппвећаое фер вриједнпсти
умаоене за прпцијеоене трпщкпве прпдаје
сталне
импвине
намијеоене
прпдаји
коигпвпдственп
се
евидентира
прекп
аналитишкпг кпнта 021119 – Кпрекција
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вриједнпсти сталне импвине намијеоене
прпдаји
и
пбрашунских
прихпда
на
аналитишкпм кпнту 771514 – Прихпди пд
усклађиваоа вриједнпсти сталне импвине
намијеоене
прпдаји
и
пбустављених
ппслпваоа, највище дп изнпса претхпднп
признатпг смаоеоа вриједнпсти импвине.
Члан 40.
(1)
Импвина пбустављених
ппслпваоа
класификује се, вреднује и рекласификује у
складу са МСФИ 5 и другим релевантним
стандардима и прпписима.
(2) Рекласификпваое се врщи искоижаваоем
са аналитишких кпнта на кпјима је група сталне
импвине пбустављених ппслпваоа била
евидентирана и припадајућих исправки
вриједнпсти на дугпвну страну пдгпварајућег
аналитишкпг кпнта у пквиру ппдсинтетишкпг
кпнта 02112 – Импвина из пбустављених
ппслпваоа.
(3) Акп је фер вриједнпст умаоена за
прпцијеоене трпщкпве прпдаје нижа пд
коигпвпдствене вриједнпсти групе сталне
импвине кпја се рекласификује кап импвина
пбустављених ппслпваоа, разлика представља
импаритетни губитак кпји се евидентира кап
пбрашунски расхпд на аналитишкпм кпнту
471514 – Расхпди пд усклађиваоа вриједнпсти
сталне импвине намијеоене прпдаји и
пбустављених ппслпваоа.
(4) Евентуалнп касније смаоеое фер
вриједнпсти
умаоене
за
прпцијеоене
трпщкпве
прпдаје
сталне
импвине
пбустављених ппслпваоа коигпвпдственп се
евидентира прекп аналитишкпг кпнта 021129 –
Кпрекција вриједнпсти сталне импвине из
пбустављених ппслпваоа и пбрашунских
расхпда на аналитишкпм кпнту 471514 –
Расхпди пд усклађиваоа вриједнпсти сталне
импвине намијеоене прпдаји и пбустављених
ппслпваоа, ппвећаое фер вриједнпсти
умаоене за прпцијеоене трпщкпве прпдаје
импвине
пбустављених
ппслпваоа
коигпвпдственп
се
евидентира
прекп
аналитишкпг кпнта 021129 – Кпрекција
вриједнпсти сталне импвине из пбустављених
ппслпваоа и пбрашунских прихпда на
аналитишкпм кпнту 771514 – Прихпди пд
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усклађиваоа вриједнпсти сталне импвине
намијеоене
прпдаји
и
пбустављених
ппслпваоа, највище дп изнпса претхпднп
признатпг смаоеоа вриједнпсти импвине.
Члан 41.
(1) У слушају прпдаје сталне импвине
намијеоене
прпдаји
и
пбустављених
ппслпваоа,
нетп
разлика
између
коигпвпдствене
вриједнпсти
и
изнпса
угпвпренпг прпдајпм евидентира се кап
дпбитак пд прпдаје сталне импвине
намијеоене
прпдаји
и
пбустављених
ппслпваоа на аналитишкпм кпнту 771615 –
Дпбици пд прпдаје сталне импвине
намијеоене
прпдаји
и
пбустављених
ппслпваоа (акп је изнпс угпвпрен прпдајпм
већи пд коигпвпдствене вриједнпсти),
пднпснп кап губитак пд прпдаје сталне
импвине намијеоене прпдаји и пбустављених
ппслпваоа на аналитишкпм кпнту 471615 –
Губици
пд
прпдаје
сталне
импвине
намијеоене
прпдаји
и
пбустављених
ппслпваоа (акп је изнпс угпвпрен прпдајпм
маои пд коигпвпдствене вриједнпсти).
(2) Пвакп евидентирани прихпди/расхпди
имају искљушивп пбрашунски карактер и не
сматрају се бучетским прихпдима/расхпдима.
(3) Средства дпбијена прпдајпм сталне
импвине намијеоене прпдаји и пбустављених
ппслпваоа немају третман текућег прихпда,
негп примитка пд нефинансијске импвине.
Члан 42.
(1) Признаваое и вреднпваое залиха
материјала врщи се у складу са МРС-ЈС 12 и
другим
релевантним
рашунпвпдственим
стандардима и прпписима.
(2) Вреднпваое залиха врщи се пп набавнпј
вриједнпсти, пднпснп цијени кпщтаоа или
нетп надпкнадивпј вриједнпсти, зависнп пд
тпга кпја је нижа. Набавна вриједнпст, пднпснп
цијена кпщтаоа залиха треба да пбухвати и
све трпщкпве набавке, трпщкпве кпнверзије и
друге трпщкпве дпвпђеоа залиха у оихпвп
садащое стаое и на садащоу лпкацију. Када
се залихе стишу крпз трансакцију кпја није
трансакција размјене, оихпвп признаваое се
врщи пп фер вриједнпсти на датум стицаоа.
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(3) Свпђеое набавне вриједнпсти, пднпснп
цијене кпщтаоа залиха на нижу нетп
надпкнадиву вриједнпст евидентира се прекп
аналитишкпг кпнта 471516 – Расхпди пд
усклађиваоа вриједнпсти залиха материјала,
ушинака и рпбе и пдгпварајућег кпрективнпг
кпнта вриједнпсти залиха материјала 023119
или 023129. Укпликп у нареднпм перипду
дпђе дп ппвећаоа нетп надпкнадиве
вриједнпсти залиха, признаје се прихпд на
аналитишкпм кпнту 771516 – Прихпди пп
пснпву усклађиваоа вриједнпсти залиха
материјала, ушинака и рпбе и врщи кпрекција
вриједнпсти залиха прекп пдгпварајућег
кпрективнпг кпнта, али самп дп изнпса
првпбитнпг умаоеоа.
Члан 43.
(1) Набавка залиха материјала за израду
ушинака нема третман текућег расхпда, негп
издатка за нефинансијску импвину.
(2) Коигпвпдственп евидентираое набавке
материјала за израду ушинака врщи се
задужеоем пдгпварајућих аналитишких кпнта у
пквиру ппдсинтетишкпг кпнта 02311 – Залихе
материјала за израду ушинака, за вриједнпст
набављених залиха без ПДВ-а, и 12371 –
Пптраживаоа пп пснпву ппреза на дпдату
вриједнпст, за изнпс улазнпг ПДВ-а, уз
истпвременп пдпбраваое пдгпварајућих кпнта
пбавеза према дпбављашима у пквиру
ппдгрупе 223 – Пбавезе из ппслпваоа, за
цијели фактурисани изнпс набављенпг
материјала.
(3) За плаћене изнпсе пбавеза према
дпбављашу пбавеза се затвара исплатпм са
банкпвнпг рашуна, а за вриједнпст набављених
залиха без ПДВ-а врщи се задужеое
пдгпварајућих аналитишких кпнта у пквиру
ппдсинтетишкпг кпнта 51611 – Издаци за
залихе материјала за израду ушинака, а за
изнпс улазнпг ПДВ-а задужеое кпнта 517112 –
Издаци пп пснпву улазнпг ппреза на дпдату
вриједнпст кпји се плаћа дпбављашима, уз
истпвременп коигпвпдственп евидентираое
на пптражнпј страни кпнта 519999 – Рашун за
преузимаое издатака за нефинансијску
импвину. Акп се фактура према дпбављашу
дјелимишнп исплаћује врщи се прпцентуалнп
сразмјернп раздвајаое издатака на издатке за
залихе и издатке пп пснпву ПДВ-а.
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(4) Ангажпваое залиха материјала за израду
ушинака у прпизвпднпм прпцесу евидентира се
задужеоем кпнта 471121 – Набавна
вриједнпст утрпщених залиха материјала и
пдпбраваоем (умаоеоем) пдгпварајућих
аналитишких кпнта у пквиру ппдсинтетишкпг
кпнта 02311 – Залихе материјала за израду
ушинака. Утврђиваое набавне вриједнпсти
реализпваних залиха врщи се пп метпдама
дпзвпљеним МРС-ЈС 12 и другим релевантним
рашунпвпдственим стандардима и прпписима.
(5) У слушају када се залихе материјала за
израду ушинака не ангажују у прпизвпдои негп
се
прпдају,
нетп
разлика
између
коигпвпдствене вриједнпсти залиха и изнпса
угпвпренпг прпдајпм без ПДВ-а евидентира се
кап дпбитак пд прпдаје залиха материјала на
аналитишкпм кпнту 771617 (акп је изнпс
угпвпрен прпдајпм већи пд коигпвпдствене
вриједнпсти), пднпснп кап губитак пд прпдаје
залиха материјала на аналитишкпм кпнту
471617 (акп је изнпс угпвпрен прпдајпм маои
пд коигпвпдствене вриједнпсти). Пвакп
евидентирани
прихпди/расхпди
имају
искљушивп пбрашунски карактер и не сматрају
се бучетским прихпдима/расхпдима. За изнпс
зарашунатпг излазнпг ПДВ-а пдпбрава се
пдгпварајући аналитишки кпнтп у пквиру
ппдсинтетишкпг кпнта 22316 – Пбавезе пп
пснпву ппреза на дпдату вриједнпст. Средства
дпбијена прпдајпм залиха материјала немају
третман текућег прихпда, негп примитка пд
нефинансијске импвине.
Члан 44.
(1) Набавка канцеларијскпг материјала,
материјала за пдржаваое шистпће, режијскпг
материјала и псталпг материјала кпји не служи
за израду ушинака кпји се пласирају на
тржищту, негп за пбављаое редпвне
дјелатнпсти бучетскпг кприсника има третман
текућег расхпда (пдгпварајућа аналитишка
кпнта у пквиру синтетишких кпнта 4123 –
Расхпди за режијски материјал и 4124 –
Расхпди за материјал за ппсебне намјене) и не
евидентира се прекп залиха.
(2) На крају извјещтајнпг перипда управа
бучетскпг кприсника прпцјеоује материјалну
знашајнпст неутрпщених залиха материјала.
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(3) Ппд материјалнп знашајним стаоем
ппдразумијева се слушај када је вриједнпст
залиха неутрпщенпг материјала на датум
извјещтаваоа већа пд 20% вриједнпсти укупнп
изврщених набавки у тпку гпдине, укљушујући
и ппшетнп стаое тих залиха.
(4) У слушају када се прпцијени да је стаое
неутрпщених залиха материјала на дан
извјещтаваоа материјалнп знашајнп, за
ппписпм утврђену вриједнпст неутрпщених
залиха
умаоују
се
текући
расхпди
(пдгпварајућа аналитишка кпнта у пквиру
синтетишких кпнта 4123 – Расхпди за режијски
материјал и 4124 – Расхпди за материјал за
ппсебне намјене), а евидентирају залихе
псталпг материјала (пдгпварајућа аналитишка
кпнта у пквиру ппдсинтетишкпг кпнта 02312).
(5) За изнпс из става 4. пвпг шлана истпвременп
се евидентирају издаци за залихе псталпг
материјала
на
терет
пдгпварајућег
аналитишкпг кпнта у пквиру ппдсинтетишкпг
кпнта 51612, у кприст кпрективнпг рашуна
519999 – Рашун за преузимаое издатака за
нефинансијску импвину.
(6) У нареднпј гпдини вриједнпст залиха
билансираних на нашин пбјащоен у
претхпдним ставпвима пвпг шлана пренпси се
на расхпде у мпменту упптребе.
Члан 45.
(1) Бучетски кприсници кпји су ПДВ пбвезници
и кпји дјелатнпст пппрезиву ПДВ- пм прате
крпз издвпјен сегмент, набавку канцеларијскпг
материјала, материјала за пдржаваое
шистпће, режијскпг материјала и псталпг
материјала кпји не служи директнп за израду
ушинака, такпђе не евидентирају прекп залиха,
псим укпликп управа бучетскпг кприсника не
прпцијени да је стаое неутрпщених залиха
материјала на крају извјещтајнпг перипда
материјалнп знашајнп.
(2) Коигпвпдственп евидентираое набавке
пваквпг материјала се врщи задужеоем кпнта
текућих расхпда (пдгпварајућа аналитишка
кпнта у пквиру синтетишких кпнта 4123 –
Расхпди за режијски материјал и 4124 –
Расхпди за материјал за ппсебне намјене) за
вриједнпст изврщене набавке материјала без
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ПДВ-а, дпк се за изнпс улазнпг ПДВ-а задужује
пдгпварајуће аналитишки кпнтп у пквиру
ппдсинтетишкпг кпнта 12371 – Пптраживаоа
пп пснпву ппреза на дпдату вриједнпст, уз
истпвременп пдпбраваое пдгпварајућих кпнта
пбавеза према дпбављашима у пквиру
ппдгрупе 223 – Пбавезе из ппслпваоа, за
цијели фактурисани изнпс набављенпг
материјала.
(3) За плаћене изнпсе пбавеза према
дпбављашу пбавеза се затвара исплатпм са
банкпвнпг рашуна, а за изнпс плаћенпг улазнпг
ПДВ-а задужује се кпнтп 517112 – Издаци пп
пснпву улазнпг ппреза на дпдату вриједнпст
кпји се плаћа дпбављашима, уз истпвременп
коигпвпдственп евидентираое на пптражнпј
страни кпнта 519999 – Рашун за преузимаое
издатака за нефинансијску импвину.
(4) Укпликп управа бучетскпг кприсника
прпцијени да је стаое неутрпщених залиха на
крају извјещтајнпг перипда материјалнп
знашајнп (ппд материјалнп знашајним стаоем
ппдразумијева се слушај када је вриједнпст
залиха неутрпщенпг материјала на датум
извјещтаваоа већа пд 20% вриједнпсти укупнп
изврщених набавки у тпку гпдине) врщи се
коигпвпдственп евидентираое какп је
пбјащоенп у шлану 48. пвпг правилника.
Члан 46.
(1) Вреднпваое залиха недпврщених ушинака
на дан извјещтаваоа врщи се пп стварнпј
цијени кпщтаоа.
(2) Прпмјена у стаоу залиха недпврщених
ушинака између два перипда извјещтаваоа се
евидентира кпрекцијпм ппшетнпг стаоа на
кпнту 023211 – Залихе недпврщених ушинака
на терет или у кприст кпнта 771211 –
Кпрекција прихпда за прпмјене вриједнпсти
залиха ушинака.
(3)
Кпрекција
вриједнпсти
залиха
недпврщених ушинака у слушају свпђеоа вище
цијене кпщтаоа на нижу нетп надпкандиву
вриједнпст врщи се прекп аналитишкпг кпнта
023219, а на терет кпнта 771211.
Члан 47.
(1) Признаваое и вреднпваое залиха
дпврщених ушинака врщи се у складу са МРС-
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ЈС
12
и
другим
релевантним
рашунпвпдственим стандардима и прпписима.
(2) Вреднпваое залиха врщи се пп цијени
кпщтаоа или нетп надпкнадивпј вриједнпсти,
зависнп пд тпга кпја је нижа. Цијена кпщтаоа
залиха треба да пбухвати и све трпщкпве
набавке, трпщкпве кпнверзије (трпщкпви
кпнверзије пбухватају директне и индиректне
трпщкпве
прпизвпдое,
а
укљушиваое
индиректних трпщкпва у цијену кпщтаоа
залиха
заснива
се
на
стандарднпм
прпизвпднпм капацитету) и друге трпщкпве
дпвпђеоа залиха у оихпвп садащое стаое и
на садащоу лпкацију.
(3) Бучетски кприсници кпји имају прпизвпдне
активнпсти
пбезбјеђују,
у
ппмпћним
коигпвпдственим евиденцијама, инфпрмације
п нашину фпрмираоа цијене кпщтаоа залиха,
структури трпщкпва кпји улазе у вриједнпст
залиха, те псталим елементима калкулација
цијена.
(4) Задужеое залиха дпврщених ушинака у
складищту врщи се пп планскпј прпдајнпј
цијени на кпнту 023311 – Дпврщени ушинци у
складищту, уз истпвременп пдпбраваое кпнта
771211 – Кпрекција прихпда за прпмјену
вриједнпсти залиха ушинака, пп планскпј
цијени кпщтаоа, а разлика пдступаоа планске
прпдајне пд планске цијене кпщтаоа залиха се
коижи на кпнту 023312 – Пдступаоа у цијени
дпврщених ушинака у складищту.
(5) Задужеое залиха дпврщених ушинака у
малппрпдаји
врщи
се
пп
планским
малппрпдајним цијенама на кпнту 023321 –
Дпврщени ушинци у малппрпдаји, уз
истпвременп пдпбраваое кпнта 771211 –
Кпрекција прихпда за прпмјену вриједнпсти
залиха ушинака, пп планскпј цијени кпщтаоа, и
кпнта 023323 – Укалкулисани ппрез на дпдату
вриједнпст
на
дпврщене
ушинке
у
малппрпдаји, а разлика (пдступаое) планске
малппрпдајне пд планске цијене кпщтаоа
залиха и укалкулисанпг ПДВ-а се коижи на
кпнту 023322 – Укалкулисана разлика у цијени
дпврщених ушинака у малппрпдаји.
(6) Приликпм прпдаје/реализације залиха
ушинака, за укупан фактурисани изнпс коиже
се пптраживаоа пд купаца на пдгпварајућем
аналитишкпм кпнту у пквиру синтетишкпг кпнта
1231 – Пптраживаоа пп пснпву прпдаје и
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изврщених услуга, за фактурисани изнпс без
ПДВ-а коиже се прихпди на аналитишкпм
кпнту у пквиру ппдсинтетишкпг кпнта 77114 –
Прихпди пд реализације залиха дпврщених
ушинака, а за зарашунати изнпс излазнпг ПДВ-а
коижи се пбавеза на пдгпварајућем
аналитишкпм кпнту у пквиру ппдсинтетишкпг
кпнта 22316 – Пбавезе пп пснпву ппреза на
дпдату вриједнпст. Накпн щтп се изврщи
наплата пд купаца, за фактурисани изнпс без
ПДВ-а пдпбрава се кпнтп 816141 – Примици пд
залиха дпврщених ушинака у складищту или
816142 – Примици пд залиха дпврщених
ушинака у малппрпдаји, за изнпс наплаћенпг
излазнпг ПДВ-а пдпбрава се кпнтп 817112 –
Примици пп пснпву излазнпг ппреза на дпдату
вриједнпст кпји се наплаћује пд купаца, а за
укупан изнпс се задужује кпрективни кпнтп
819999 – Рашун за преузимаое примитака за
нефинансијску импвину.
(7) Реализпване залихе дпврщених ушинака се
искоижавају
пп
планским
цијенама,
кпрекцијпм стаоа залиха дпврщених ушинака
на кпнтима 023311 или 023321 и припадајућег
дијела пдступаоа у цијени дпврщених ушинака
у складищту на кпнту 023312, или
укалкулисане разлике у цијени дпврщених
ушинака у малппрпдаји на кпнту 023322 и
укалкулисанпг ппреза на дпдату вриједнпст на
дпврщене ушинке у малппрпдаји на кпнту
023323, на терет кпнта 771211 – Кпрекција
прихпда за прпмјене вриједнпсти залиха
ушинака.
(8) На дан извјещтаваоа се врщи свпђеое
планске цијене кпщтаоа на стварну цијену
кпщтаоа коигпвпдственим евидентираоем
кпрекције на кпнту 771211 – Кпрекција
прихпда за прпмјену вриједнпсти залиха
ушинака и кпнтима 023312 – Пдступаоа у
цијени дпврщених ушинака у складищту или
023322 – Укалкулисана разлика у цијени
дпврщених ушинака у малппрпдаји. Акп се
планска малппрпдајна цијена разликује пд
стварне прпдајне цијене, бучетски кприсник
сашиоава записник п прпмјени цијена и врщи
оегпвп евидентираое у кприст, пднпснп на
терет кпнта 023312, 023322 и 771211.
(9) Коижеое на кпнтима 023319 – Кпрекције
вриједнпсти дпврщених ушинака у складищту и
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023329 – Кпрекција вриједнпсти дпврщених
ушинака у малппрпдаји врщи се у слушају када
је нетп надпкнадива вриједнпст залиха на дан
извјещтаваоа маоа пд оихпве цијене
кпщтаоа, а на терет кпнта 771211.
Члан 48.
(1) Признаваое и вреднпваое залиха рпба
врщи се у складу са МРС-ЈС 12 и другим
релевантним рашунпвпдственим стандардима
и прпписима.
(2) Вреднпваое залиха врщи се пп набавнпј
цијени или нетп надпкнадивпј вриједнпсти,
зависнп пд тпга кпја је нижа.
(3) Бучетски кприсници кпји се баве
активнпстима тргпвине приликпм набавке,
пднпснп прије стављаоа залиха у прпмет,
сашиоавају калкулацију прпдајне цијене за
сваку врсту рпбе.
(4) Издаци за набавку залиха рпбе немају
третман текућег расхпда, негп издатка за
нефинансијску импвину.
Члан 49.
(1) Коигпвпдственп евидентираое набавке
залиха рпбе у складищту врщи се задужеоем
аналитишкпг кпнта 023411 – Рпба у складищту,
за вриједнпст набављених залиха без ПДВ, и
пдгпварајуће
аналитике
у
пквиру
ппдсинтетишкпг кпнта 12371 – Пптраживаоа
пп пснпву ппреза на дпдату вриједнпст, за
изнпс
улазнпг
ПДВ, уз
истпвременп
пдпбраваое пдгпварајућих кпнта пбавеза
према дпбављашима у пквиру ппдгрупе 223 –
Пбавезе из ппслпваоа, за цијели фактурисани
изнпс набављене рпбе.
(2) За плаћене изнпсе пбавеза према
дпбављашу, пбавеза се затвара исплатпм са
банкпвнпг рашуна, а за вриједнпст набављених
залиха без ПДВ врщи се задужеое
аналитишкпг кпнта 516131 – Издаци за залихе
рпбе, а за изнпс улазнпг ПДВ задужеое кпнта
517112 – Издаци пп пснпву улазнпг ппреза на
дпдату вриједнпст кпји се плаћа дпбављашима,
уз
истпвременп
коигпвпдственп
евидентираое на пптражнпј страни кпнта
519999 – Рашун за преузимаое издатака за
нефинансијску импвину. Акп се фактура према
дпбављашу дјелимишнп исплаћује врщи се
прпцентуалнп
сразмјернп
раздвајаое
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издатака на издатке за залихе и издатке пп
пснпву ПДВ.
(3) Када се рпба из складищта пренпси у
прпдајни пбјекат врщи се стпрнираое на
аналитишкпм кпнту 023411 – Рпба у складищту
и пренпс на аналитишки кпнтп 023421 –Рпба у
велепрпдаји или 023431 – Рпба у малппрпдаји.
(4) У слушају директне прпдаје купцу за укупан
фактурисани изнпс коиже се пптраживаоа пд
купаца на пдгпварајућем аналитишкпм кпнту у
пквиру синтетишкпг кпнта 1231 – Пптраживаоа
пп пснпву прпдаје и изврщених услуга, за
фактурисани изнпс без ПДВ коиже се прихпди
на аналитишкпм кпнту 771151 – Прихпди пд
реализације залиха у складищту, а за
зарашунати изнпс излазнпг ПДВ коижи се
пбавеза на пдгпварајућем аналитишкпм кпнту
у пквиру ппдсинтетишкпг кпнта 22316 –
Пбавезе пп пснпву ппреза на дпдату
вриједнпст. Накпн щтп се изврщи наплата пд
купаца, за фактурисани изнпс без ПДВ
пдпбрава се кпнтп 816151 – Примици пд
залиха рпбе у складищту, за изнпс наплаћенпг
излазнпг ПДВ пдпбрава се кпнтп 817112 –
Примици пп пснпву излазнпг ппреза на дпдату
вриједнпст кпји се наплаћује пд купаца, а за
укупан изнпс се пдпбрава кпрективни кпнтп
819999 – Рашун за преузимаое примитака за
нефинансијску импвину.
(5) Искоижаваое рпбе са залиха у складищту
врщи се пп набавнпј цијени, пп некпј пд
метпда дпзвпљених МРС-ЈС 12 и другим
релевантним рашунпвпдственим стандардима
и прпписима, уз евидентираое пбрашунскпг
трпщка на кпнту 471151 – Набавна вриједнпст
реализпваних залиха рпбе у складищту.
Члан 50.
(1) Коигпвпдственп евидентираое залиха
рпбе у велепрпдаји врщи се пп велепрпдајнпј
цијени задужеоем аналитишкпг кпнта 023421 –
Рпба у велепрпдаји, за велепрпдајну
вриједнпст залиха без ПДВ-а, пдпбраваоем
аналитишкпг кпнта 023422 – Укалкулисана
разлика у цијени рпбе у велепрпдаји, за
укалкулисану разлику у цијени, и задужеоем
пдгпварајуће
аналитике
у
пквиру
ппдсинтетишкпг кпнта 12371 – Пптраживаоа
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пп пснпву ппреза на дпдату вриједнпст, за
изнпс улазнпг ПДВ-а, уз истпвременп
пдпбраваое пдгпварајућих кпнта пбавеза
према дпбављашима у пквиру ппдгрупе 223 –
Пбавезе из ппслпваоа, за цијели фактурисани
изнпс набављене рпбе.
(2) За плаћене изнпсе пбавеза према
дпбављашу пбавеза се затвара исплатпм са
банкпвнпг рашуна, а за вриједнпст набављених
залиха без ПДВ-а врщи се задужеое
аналитишкпг кпнта 516131 – Издаци за залихе
рпбе, а за изнпс улазнпг ПДВ-а задужеое
кпнта 517112 – Издаци пп пснпву улазнпг
ппреза на дпдату вриједнпст кпји се плаћа
дпбављашима,
уз
истпвременп
коигпвпдственп евидентираое на пптражнпј
страни кпнта 519999 – Рашун за преузимаое
издатака за нефинансијску импвину. Акп се
фактура према дпбављашу дјелимишнп
исплаћује врщи се прпцентуалнп сразмјернп
раздвајаое издатака на издатке за залихе и
издатке пп пснпву ПДВ-а.
(3) Када се рпба прпда купцу за укупан
фактурисани изнпс коиже се пптраживаоа пд
купаца на пдгпварајућем аналитишкпм кпнту у
пквиру синтетишкпг кпнта 1231 – Пптраживаоа
пп пснпву прпдаје и изврщених услуга, за
фактурисани изнпс без ПДВ-а коиже се
прихпди на аналитишкпм кпнту 771152 –
Прихпди пд реализације рпбе у велепрпдаји, а
за зарашунати изнпс излазнпг ПДВ-а коижи се
пбавеза на пдгпварајућем аналитишкпм кпнту
у пквиру ппдсинтетишкпг кпнта 22316 –
Пбавезе пп пснпву ппреза на дпдату
вриједнпст. Накпн щтп се изврщи наплата пд
купаца, за фактурисани изнпс без ПДВ-а
пдпбрава се кпнтп 816152 – Примици пд
залиха рпбе у велепрпдаји, за изнпс
наплаћенпг излазнпг ПДВ-а пдпбрава се кпнтп
817112 – Примици пп пснпву излазнпг ппреза
на дпдату вриједнпст кпји се наплаћује пд
купаца, а за укупан изнпс се пдпбрава
кпрективни кпнтп 819999 – Рашун за
преузимаое примитака за нефинансијску
импвину.
(4) Искоижаваое рпбе са залиха у
велепрпдаји врщи се пп велепрпдајнпј цијени,
пп некпј пд метпда дпзвпљених МРС-ЈС 12 и
другим
релевантним
рашунпвпдственим
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стандардима и прпписима, уз евидентираое
пбрашунскпг трпщка за набавну вриједнпст
реализпваних залиха на кпнту 471152 –
Набавна вриједнпст реализпваних залиха рпбе
у велепрпдаји и евидентираое пстварене
разлике у цијени на дугпвнпј страни кпнта
023422 – Укалкулисана разлика у цијени рпбе у
велепрпдаји.
Члан 51.
(1) Коигпвпдственп евидентираое залиха
рпбе у малппрпдаји врщи се пп малппрпдајнпј
цијени задужеоем кпнта 023431 – Рпба у
малппрпдаји, за малппрпдајну вриједнпст
залиха, пдпбраваоем кпнта 023432 –
Укалкулисана разлика у цијени рпбе у
малппрпдаји, за укалкулисану разлику у
цијени, пдпбраваоем кпнта 023433 –
Укалкулисани ппрез на дпдату вриједнпст на
рпбу у малппрпдаји, за изнпс укалкулисанпг
излазнпг ПДВ-а, и задужеоем пдгпварајуће
аналитике у пквиру ппдсинтетишкпг кпнта
12371 – Пптраживаоа пп пснпву ппреза на
дпдату вриједнпст, за изнпс улазнпг ПДВ-а, уз
истпвременп пдпбраваое пдгпварајућих кпнта
пбавеза према дпбављашима у пквиру
ппдкатегприје 223 – Пбавезе из ппслпваоа, за
цијели фактурисани изнпс набављене рпбе.
(2) За плаћене изнпсе пбавеза према
дпбављашу пбавеза се затвара исплатпм са
банкпвнпг рашуна, а за вриједнпст набављених
залиха без ПДВ-а врщи се задужеое
аналитишкпг кпнта 516131 – Издаци за залихе
рпбе, а за изнпс улазнпг ПДВ-а задужеое
кпнта 517112 – Издаци пп пснпву улазнпг
ппреза на дпдату вриједнпст кпји се плаћа
дпбављашима,
уз
истпвременп
коигпвпдственп евидентираое на пптражнпј
страни кпнта 519999 – Рашун за преузимаое
издатака за нефинансијску импвину. Акп се
фактура према дпбављашу дјелимишнп
исплаћује врщи се прпцентуалнп сразмјернп
раздвајаое издатака на издатке за залихе и
издатке пп пснпву ПДВ-а.
(3) Када се рпба прпда купцу за укупан
фактурисани изнпс коиже се пптраживаоа пд
купаца на пдгпварајућем аналитишкпм кпнту у
пквиру синтетишкпг кпнта 1231 – Пптраживаоа
пп пснпву прпдаје и изврщених услуга, за
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фактурисани изнпс без ПДВ-а коиже се
прихпди на кпнту 771153 – Прихпди пд
реализације рпбе у малппрпдаји, а за
зарашунати изнпс излазнпг ПДВ-а коижи се
пбавеза на пдгпварајућем аналитишкпм кпнту
у пквиру ппдсинтетишкпг кпнта 22316 –
Пбавезе пп пснпву ппреза на дпдату
вриједнпст. Накпн щтп се изврщи наплата пд
купаца, за фактурисани изнпс без ПДВ-а
пдпбрава се кпнтп 816153 – Примици пд
залиха рпбе у малппрпдаји, за изнпс
наплаћенпг излазнпг ПДВ-а пдпбрава се кпнтп
817112 – Примици пп пснпву излазнпг ппреза
на дпдату вриједнпст кпји се наплаћује пд
купаца, а за укупан изнпс се пдпбрава
кпрективни кпнтп 819999 – Рашун за
преузимаое примитака за нефинансијску
импвину.
(4) Искоижаваое рпбе са залиха у
малппрпдаји врщи се пп малппрпдајнпј
цијени, пп некпј пд метпда дпзвпљених МРСЈС
12
и
другим
релевантним
рашунпвпдственим стандардима и прпписима,
уз евидентираое пбрашунскпг трпщка за
набавну вриједнпст реализпваних залиха на
кпнту
471153
–
Набавна
вриједнпст
реализпваних залиха рпбе у малппрпдаји и
евидентираое пстварене разлике у цијени на
дугпвнпј страни кпнта 023432 – Укалкулисана
разлика у цијени рпбе у малппрпдаји и
припадајућег излазнпг ПДВ-а на дугпвнпј
страни кпнта 023433 – Укалкулисани ппрез на
дпдату вриједнпст на рпбу у малппрпдаји.
Члан 52.
На кпнтима кпрекције вриједнпсти рпбе
023419, 023429 и 023439 врще се коижеоа у
слушају смаоеоа вище набавне на нижу нетп
надпкнадиву вриједнпст залиха рпбе на датум
извјещтаваоа, такп щтп се терети пбрашунски
расхпд 471516 – Расхпди пд усклађиваоа
вриједнпсти залиха материјала, ушинака и
рпба у кприст кпрективнпг кпнта и пбрнутп,
акп је накпн тпга нетп надпкнадива вриједнпст
ппрасла, али је јпщ увијек нижа пд набавне
вриједнпсти, на терет кпрективнпг кпнта у
кприст пбрашунскпг прихпда 771516 – Прихпди
пп пснпву усклађиваоа вриједнпсти залиха
материјала, ушинака и рпбе.
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Члан 53.

(1)
Ппшетнп
вреднпваое
аванса
за
нефинансијску импвину (залихе) у текућим
средствима врщи се пп нпминалнпј
вриједнпсти гптпвине или гптпвинскпг
еквивалента датпг за ушинак кпји тек треба да
буде исппрушен пд стране примапца аванса.
Истпвременп са изврщенпм исплатпм аванса
на пдгпварајућем аналитишкпм кпнту врщи се
евидентираое издатака за залихе и кпрекције
прекп Рашуна за преузимаое издатака за
нефинансијску импвину у пквиру класе 5.
(2) На дан билансираоа се прпцјеоује
извјеснпст надпкнаде препсталпг дијела
нпминалнпг изнпса датпг аванса кпји није
надпкнађен крпз исппруку ушинка пд стране
примапца аванса дп краја пбрашунскпг
перипда. Укпликп се прпцијени да је исппрука
ушинака пд стране примапца аванса
неизвјесна, врщи се исправка вриједнпсти
датпг аванса коижеоем на пптражнпј страни
аналитишкпг кпнта кпрекције вриједнпсти
аванса за нефинансијску импвину у текућим
средствима 024119 и евидентираоем расхпда
на аналитишкпм кпнту расхпда пд усклађиваоа
вриједнпсти аванса за нефинансијску импвину
у текућим средствима 471532.
(3)
Накпн
евидентираоа
набавке
нефинансијске импвине у текућим средствима
за кпју је дат аванс, врщи се затвараое аванса
пренпспм пправданпг изнпса са кпнта датих
аванса на пдгпварајуће аналитишки кпнтп
пбавезе према дпбављашу.
2. Финансијска импвина
Члан 54.
(1) У складу са МРС 39, МРС-ЈС 15 и другим
релевантним рашунпвпдственим стандардима
и прпписима врщи се класификација
финансијске импвине у једну пд сљедећих
категприја:
а) гптпвина и еквиваленти,
б) зајмпви и пптраживаоа,
в) финансијска средства кпја се држе дп рпка
дпспијећа,
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г) финансијска средства распплпжива за
прпдају или
д) финансијска средства пп фер вриједнпсти
крпз биланс успјеха.
(2) У пдлуци п улагаоу средстава у
финансијску импвину, бучетски кприсник је
пбавезан да се изјасни п иницијалнпј
класификацији финансијске импвине у неку пд
категприја наведених у ставу 1. пвпг шлана.
(3) При ппшетнпм признаваоу финансијске
импвине бучетски кприсник треба да је
вреднује пп оенпј фер вриједнпсти увећанпј
за трпщкпве трансакције кпји се директнп мпгу
приписати стицаоу импвине, у слушају
финансијске импвине кпја се не прати пп фер
вриједнпсти крпз биланс успјеха.
(4) Рекласификација за пптребе извјещтаваоа
се врщи у складу са пдредбама МРС 39, МРСЈС 15 и других релевантних рашунпвпдствених
стандарда. Финансијскп средствп се не
класификује кап средствп кпје се држи дп
дпспијећа, акп је ентитет тпкпм текуће или
тпкпм двије претхпдне гпдине прпдап или
рекласификпвап вище негп безнашајан изнпс у
пднпсу на укупан изнпс инвестиција кпје се
држе дп дпспијећа
Члан 55.
Гптпвина и еквиваленти изражени у дпмаћпј
валути
вреднују
се
пп
нпминалнпј
вриједнпсти. Гптпвина и еквиваленти у странпј
валути
исказују
се
у
пдгпварајућпј
прптиввриједнпсти стране валуте пп средоем
курсу Централне банке БиХ на датум стицаоа.
Ппзитивне и негативне курсне разлике се на
дан извјещтаваоа утврђују пп средоем курсу
на дан билансираоа, у складу са МРС-ЈС 4 и
другим
релевантним
рашунпвпдственим
стандардима и прпписима. Признаваое
ппзитивних и негативних курсних разлика
врщи се кпрекцијпм аналитишкпг кпнта
финансијске
импвине
на
кпме
су
евидентиране гптпвина и еквиваленти, а на
терет пбрашунских расхпда ппдсинтетишкпг
кпнта 47141 – Расхпди пп пснпву пбрашунатих
негативних курсних разлика или у кприст
пбрашунских прихпда ппдсинтетишкпг кпнта
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77141 – Прихпди пп пснпву пбрашунатих
ппзитивних курсних разлика.

пбјелпдаоују
се
у
пбразлпжеоу
уз
финансијски извјещтај бучетских кприсника.

Члан 56.

Члан 58.

(1) Накпн иницијалнпг признаваоа зајмпви се
вреднују пп ампртизпванпј вриједнпсти –
финансијска импвина пп пснпву пласираних
зајмпва исказује се у висини главнице кпја се
пптражује пд зајмппримца.

Накпн иницијалнпг признаваоа финансијска
средства кпја се држе дп рпка дпспијећа
вреднују се пп ампртизпванпј вриједнпсти –
финансијска средства кпја се држе дп рпка
дпспијећа исказују се у висини главнице кпју
пптражује власник финансијскпг средства.
Пбрашуната камата се коижи кап засебнп
краткпрпшнп пптраживаое. Ампртизација
хартија пд вриједнпсти емитпваних пп
нпминалнпј вриједнпсти врщи се линеарнп, а
хартија пд вриједнпсти емитпваних уз премију
или дискпнт метпдпм ефективне каматне
стппе.

(2) Пбрашуната камата се коижи кап засебнп
краткпрпшнп пптраживаое.
Члан 57.
(1) Пптраживаоа се на дан билансираоа
прпцјеоују
са
станпвищта
оихпве
наплативпсти.
(2) Пптраживаоа кпја нису наплаћена у рпку
пд 12 мјесеци пд датума дпспијећа за пптребе
презентације у финансијским извјещтајима
класификују се кап ненаплатива и врщи се
оихпва кпрекција, на нашин да се ненаплативи
изнпс пптраживаоа искоижава са редпвних
аналитишких кпнта пптраживаоа на кпнта
(сумоивих и) сппрних пптраживаоа, уз
истпвременп врщеое исправке вриједнпсти
(сумоивих и) сппрних пптраживаоа (кпнтп
кпрекције вриједнпсти пптраживаоа) на терет
пбрашунских расхпда ппдсинтетишкпг кпнта
47152 – Расхпди пд усклађиваоа вриједнпсти
финансијске импвине.
(3) П пптраживаоима кпја су за пптребе
финансијскпг извјещтаваоа рекласификпвана
у сумоива и (сппрна) пбавјещтава се
рукпвпдилац бучетскпг кприсника.
(4) Пдлуку п кпнашнпм птпису ненаплативих
пптраживаоа усваја скупщтина на приједлпг
респрнп
надлежне
службе
или
нашелник/градпнашелник
пп
пвлащћеоу
скупщтине.
(5) Пптраживаоа птписана на пснпву пдлуке
дпнесене у складу са претхпдним ставпм,
искоижавају се из билансне евиденције.
(6) Ппдаци п птписаним пптраживаоима
(птписани изнпси, инфпрмације пдужницима,
брпјеви пдлука п птпису, пснпв птписа итд.)

Члан 59.
Накпн иницијалнпг признаваоа финансијска
средства распплпжива за прпдају вреднују се
пп
фер вриједнпсти. Ппвећаое
фер
вриједнпсти на дан билансираоа у пднпсу на
ппшетну вриједнпст евидентира се прекп
ревалпризаципних резерви и кпнта кпрекције
вриједнпсти пднпсне финансијске импвине.
Члан 60.
Накпн иницијалнпг признаваоа финансијска
средства пп фер вриједнпсти крпз биланс
успјеха вреднују се пп фер вриједнпсти.
Прпмјене у фер вриједнпсти се билансирају
прекп кпнта кпрекције вриједнпсти пднпсне
финансијске импвине на терет пбрашунских
расхпда ппдсинтетишкпг кпнта 47152 – Расхпди
пд усклађиваоа вриједнпсти финансијске
импвине или у кприст пбрашунских прихпда
ппдсинтетишкпг кпнта 77152 – Прихпди пп
пснпву усклађиваоа вриједнпсти финансијске
импвине.
Члан 61.
У слушају прпдаје финансијске импвине, нетп
разлика између коигпвпдствене вриједнпсти и
изнпса угпвпренпг прпдајпм евидентира се
кап дпбитак пд прпдаје финансијске импвине
на
пдгпварајућем
аналитишкпм
кпнту
ппдсинтетишкпг кпнта 77162 – Дпбици пд
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прпдаје финансијске импвине (акп је изнпс
угпвпрен прпдајпм већи пд коигпвпдствене
вриједнпсти), пднпснп кап губитак пд прпдаје
финансијске импвине на пдгпварајућем
аналитишкпм кпнту ппдсинтетишкпг кпнта
47162 – Губици пд прпдаје финансијске
импвине (акп је изнпс угпвпрен прпдајпм
маои пд коигпвпдствене вриједнпсти). Пвакп
евидентирани
прихпди/расхпди
имају
искљушивп пбрашунски карактер и не сматрају
се бучетским прихпдима/расхпдима. Средства
дпбијена прпдајпм финансијске импвине
немају третман текућих прихпда, негп
примитака пд финансијске импвине.
Члан 62.
Пптраживаоа за изврщене услуге и пстала
пптраживаоа пп пснпву прпдаје из редпвних
ппслпвних активнпсти у земљи и инпстранству,
евидентирају се на пбрашунскпј пснпви у
кприст прихпда за изнпс прпдајне вриједнпсти
без ПДВ-а и у кприст кпнта 223161 – Ппрез на
дпдату вриједнпст пп издатим фактурама
(укпликп је бучетски кприсник у систему ПДВа), у складу са МРС-ЈС 9 и другим релевантним
рашунпвпдственим стандардима и прпписима.
Пптраживаоа
пп
пснпву
прпдате
нефинансијске импвине евидентирају се на
пбрашунскпј пснпви пп нетп принципу.
Члан 63.
Пптраживаоа за камате, дивиденде и друге
финансијске прихпде имају краткпрпшни
карактер и пбухватају пбрашунате камате,
дивиденде и друге финансијске прихпде кпји
се пднпсе на текући пбрашунски перипд. Пва
пптраживаоа се евидентирају на пбрашунскпј
пснпви у кприст прихпда у тренутку стицаоа
права, у складу са МРС-ЈС 9 и другим
релевантним рашунпвпдственим стандардима
и прпписима.
Члан 64.
(1) Дп увпђеоа у примјену МРС-ЈС 23 – Ппрези
и пренпси евидентираое се врщи на сљедећи
нашин:
а) пптраживаоа пп пснпву ппреза, дппринпса
и
неппреских
прихпда
кпји
су
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репрпграмирани, пднпснп за кпје је рпк
плаћаоа прпдужен на перипд дужи пд гпдину
дана, евидентирају се у пквиру дугпрпшних
пптраживаоа, на прпписаним аналитишким
кпнтима групе кпнта 1121, уз истпвременп
коижеое дугпрпшнпг разгранишеоа на кпнту
217192 – Разгранишеоа пп пснпву ппреза,
дппринпса и неппреских прихпда за кпји је
прпдужен рпк плаћаоа, на пснпву ппдатака из
ппрескпг коигпвпдства,
б) пптраживаоа за ненаплаћене ппрезе,
дппринпсе и неппреске прихпде евидентирају
се у пквиру краткпрпшних пптраживаоа, на
прпписаним аналитишким кпнтима групе кпнта
1234, уз истпвременп коижеое краткпрпшнпг
разгранишеоа на кпнту 227911– Разгранишеоа
пп пснпву ненаплаћених ппреза, дппринпса и
неппреских прихпда, на пснпву ппдатака из
ппрескпг коигпвпдства и
в) пптраживаоа за ппрезе, дппринпсе и
неппреске прихпде кпји су репрпграмирани,
пднпснп за кпје је прпдужен рпк плаћаоа, а
кпји дпспијевају на наплату у рпку дп гпдину
дана, евидентирају се у пквиру краткпрпшних
пптраживаоа, на прпписаним аналитишким
кпнтима групе кпнта 1235, уз истпвременп
коижеое краткпрпшнпг разгранишеоа на
кпнту 227912 – Разгранишеоа пп пснпву
ппреза, дппринпса и неппреских прихпда за
кпје је прпдужен рпк плаћаоа, а дпспијевају
на наплату у рпку дп гпдину дана, на пснпву
ппдатака из ппрескпг коигпвпдства.
Члан 65.
Пптраживаоа пп пснпву ппреза на дпдату
вриједнпст пбухватају прелазна аналитишка
кпнта 123711, 123712, 123713, 123714, 123715
и 123716 на кпјима се у тпку пбрашунскпг
перипда – мјесеца евидентирају пптраживаоа
пп пснпву ПДВ-а, у примљеним фактурама пд
дпмаћих дпбављаша, плаћенпг при увпзу, у
датим авансима, пбрашунатпг на услуге
инпстраних лица, паущалнп исплаћенпг
ппљппривредним прпизвпђашима и пп пснпву
других изнпса акпнтаципнпг ПДВ-а. На крају
пбрашунскпг перипда – мјесешнп салда пвих
аналитишких кпнта се затварају са салдпм на
аналитишким кпнтима 223161, 223162, 223168
на кпјима се евидентирају пбавезе пп пснпву
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ПДВ-а пп издатим фактурама, у примљеним
авансима и други изнпси пбрашунатпг ПДВ-а.
Укпликп су пптраживаоа већа пд пбавеза пп
пснпву ПДВ-а, разлика се коижи на дугпвну
страну
аналитишкпг
кпнта
123719
–
Пптраживаоа пп пснпву разлике између
акпнтаципнпг и пбрашунатпг ппреза на дпдату
вриједнпст. Пптраживаоа се затварају пп
пснпву ппврата ПДВ-а пд стране надлежне
ппреске институције или се пренпсе кап
акпнтација ПДВ-а за наредни ппрески перипд.
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садащое
пбавезе
и
резервисаоа.
Пптенцијалне пбавезе се не признају крпз
биланс стаоа негп се пбјелпдаоују у
нптама/наппменама уз финансијски извјещтај.
(6) Пбавезе се иницијалнп признају пп
нпминалнпм изнпсу кпга шини фер вриједнпст
рпба или услуга, за кпје је дпбављаш
исппставип фактуру или ппстпји фпрмални
сппразум из кпга прпистише пбавеза плаћаоа
(нпр. плаћаоа у вези са спцијалним
даваоима).

3. Обавезе
Члан 66.
(1) У складу са МРС-ЈС 19 и другим
релевантним рашунпвпдственим стандардима
и прпписима, пбавезе се мпгу класификпвати
кап садащое пбавезе (закпнске или изведене),
резервисаоа или пптенцијалне пбавезе.
(2) Садащое пбавезе су пбавезе кпје
прпистишу из прпщлих дпгађаја, шије
измиреое ће дпвести дп пдлива ресурса кпји
представљају екпнпмске кпристи или услужни
пптенцијал бучетскпг кприсника.
(3) Резервисаоа су садащое пбавезе са
неизвјесним рпкпм дпспијећа и изнпспм, али
за кпје ппстпји вјерпватнпћа да ће за оихпвп
измиреое бити пптребан пдлив ресурса кпји
представљају екпнпмске кпристи или услужни
пптенцијал и за кпје се мпже изврщити
ппуздана прпцјена изнпса пбавезе.
(4) Пптенцијална пбавеза је мпгућа пбавеза
кпја настаје на пснпву прпщлих дпгађаја и шије
ппстпјаое се пптврђује самп настанкпм или
ненастанкпм једнпг или вище неизвјесних
будућих дпгађаја кпји нису у пптпунпсти ппд
кпнтрплпм бучетскпг кприсника, или садащоа
пбавеза кпја настаје пп пснпву прпщлих
дпгађаја, али није призната, јер није
вјерпватнп да ће пдлив ресурса кпји
представља екпнпмске кпристи или услужни
пптенцијал бити захтијеван за измиреое
пбавезе или се изнпс пбавезе не мпже
дпвпљнп ппузданп пдмјерити.
(5) Предмет коигпвпдственпг евидентираоа
на класи 2 и исказиваоа у билансу стаоа су

(7) Вреднпваое пбавеза на датум биланса
стаоа врщи се у висини нпминалне или
дискпнтпване вриједнпсти пшекиваних пдлива
ресурса кпји представљају екпнпмске кпристи
или услужни пптенцијал бучетскпг кприсника.
Члан 67.
(1) Резервисаоа се евидентирају у складу са
МРС-ЈС
19
и
другим
релевантним
рашунпвпдственим стандардима и прпписима,
на кпнту 217131 – Дугпрпшна резервисаоа или
227311 – Краткпрпшна резервисаоа, уз
истпвременп
признаваое
расхпда
на
пдгпварајућем аналитишкпм кпнту у пквиру
синтетишкпг кпнта 4713 – Расхпди резервисаоа
пп пснпву пбавеза.
(2) Када измиреое пбавеза пп пснпву кпјих су
изврщена резервисаоа ппстане извјеснп,
приступа се планираоу средстава у бучету за
те намјене и коигпвпдственпм исказиваоу
оихпвпг изнпса на пдгпварајућим кпнтима
расхпда или издатака и стварних пбавеза, уз
истпвременп искоижаваое резервисаоа у
кприст пбрашунских прихпда на пдгпварајућем
аналитишкпм кпнту у пквиру синтетишкпг кпнта
7713 – Прихпди пд укидаоа резервисаоа пп
пснпву пбавеза.
(3) Укпликп се утврди да пп пснпву
резервисаоа неће дпћи дп пдлива ресурса
кпји представљају екпнпмске кпристи или
услужни пптенцијал бучетскпг кприсника,
врщи се оихпвп искоижаваое у кприст
пбрашунских прихпда на пдгпварајућем
аналитишкпм кпнту у пквиру синтетишкпг кпнта
7713 – Прихпди пд укидаоа резервисаоа пп
пснпву пбавеза.
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(4) Ппјам резервисаоа у смислу МРС-ЈС 19 није
еквивалентан ппјму резевисаоа бучетских
средстава.

а) из иницијалних средстава (пснивашкпг улпга)
пбезбијеђених
за
псниваое
бучетскпг
кприсника у складу са пдлукпм управе,

Члан 68.

б) из расппдијељенпг финансијскпг резултата
ранијих гпдина,

Пбавезе пп пснпву камата увијек имају
краткпрпшни карактер и евидентирају се на
кпнтима ппдгрупе 224 – Пбавезе за расхпде
финансираоа и друге финансијске трпщкпве,
дпк пбавезе пп пснпву главнице дуга према
свпм дпспијећу мпгу бити дугпрпшне и
краткпрпшне и евидентирају се на групама
кпнта 211 – Дугпрпшне финансијске пбавезе и
221 – Краткпрпшне финансијске пбавезе.
Члан 69.
Пбавезе пп пснпву ппреза на дпдату
вриједнпст пбухватају прелазна аналитишка
кпнта 223161, 223162 и 223168 у пквиру групе
223 – Пбавезе из ппслпваоа, на кпјима се у
тпку пбрашунскпг перипда – мјесеца
евидентирају пбавезе пп пснпву ПДВ-а пп
издатим фактурама, у примљеним авансима и
пп пснпву других изнпса пбрашунатпг ПДВ-а.
На крају пбрашунскпг перипда – мјесешнп,
салда пвих аналитишких кпнта се затварају са
салдпм на аналитишким кпнтима 123711,
123712, 123713, 123714, 123715 и 123716 на
кпјима се евидентирају пптраживаоа пп
пснпву ПДВ-а у примљеним фактурама пд
дпмаћих дпбављаша, плаћенпг при увпзу, у
датим авансима, пбрашунатпг на услуге
инпстраних лица, паущалнп исплаћенпг
ппљппривредним прпизвпђашима и пп пснпву
других изнпса акпнтаципнпг ПДВ-а. Укпликп су
пбавезе веће пд пптраживаоа пп пснпву ПДВа разлика се коижи на пптражну страну
аналитишкпг кпнта 223169 – Пбавезе пп пснпву
разлике између пбрашунатпг и акпнтаципнпг
ппреза на дпдату вриједнпст. Пбавезе се
затварају
исплатпм према
надлежним
ппреским институцијама.
4. Властити извпри
Члан 70.
Трајни извпри средстава фпрмирају се:

в) пп пснпву импвине кпја не ппдлијеже
ампртизацији, а кпја је дпбијена без накнаде и
г) у псталим слушајевима дпзвпљеним МРС-ЈС
и другим релевантним прпписима.
Члан 71.
(1) Ревалпризаципне резерве се фпрмирају пп
пснпву
прпцјене
фер
вриједнпсти
нефинансијске и финансијске импвине у
складу са МРС-ЈС 16, МРС-ЈС 17, МРС 38, МРС
39 и другим релевантним рашунпвпдственим
стандардима и прпписима.
(2) Акп се једна ставка импвине ревалпризује,
у складу са захтјевима међунарпдних
рашунпвпдствених стандарда, приступа се
ревалпризацији цијеле групе импвине кпја је
исказана кап једна ставка за сврхе
пбјелпдаоиваоа
у
финансијским
извјещтајима.
(3) Акп се коигпвпдствена вриједнпст неке
групе средстава увећа усљед ревалпризације,
тп
ппвећаое
евидентира
се
на
ревалпризаципним резервама, псим за изнпс
кпји се признаје кап дпбитак у мјери у кпјпј
ппнищтава умаоеое вриједнпсти пп пснпву
ревалпризације
исте
групе
средстава
претхпднп признатп кап губитак.
(4) Акп се коигпвпдствена вриједнпст неке
групе средстава смаои усљед ревалпризације,
тп смаоеое се признаје кап губитак, псим за
изнпс кпји се коижи директнп на дугпвнпј
страни ревалпризаципних резерви у мјери у
кпјпј
ппстпји
пптражни
салдп
ревалпризаципних резерви за ту групу
импвине.
(5) Ппвећаоа и смаоеоа пп пснпву
ревалпризације, кпја се пднпсе на ппјединашна
средства у пквиру једне групе импвине,
кпмпензирају се једна са другим у пквиру те
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групе, али не и са разлишитим групама
импвине.
(6) Ревалпризаципне резерве се ампртизују
тпкпм упптребе импвине пп пснпву кпје су и
фпрмиране, а у висини разлике између већег
изнпса
ампртизације
пбрашунате
на
ревалпризпвану вриједнпст и маоег изнпса
ампртизације пбрашунате на истпријску
вриједнпст импвине.
(7)
Кпнашнп
ппнищтаваое
препсталих
ревалпризаципних резерви врщи се у кприст
резултата у мпменту расхпдпваоа импвине пп
пснпву кпје су и фпрмиране.
Члан 72.
Резерве из резултата фпрмирају се на пснпву
расппдјеле ппзитивнпг финансијскпг резултата
ранијих гпдина и служе за ппкриваое
пшекиванпг негативнпг финансијскпг резултата.
Члан 73.
(1) Пптражни салдп кпнта 331111 –
Финансијски резултат ранијих гпдина мпже се
расппдијелити у кприст трајних извпра
средстава, резерви из резултата и за
ппкриваое бучетских расхпда у гпдини када се
врщи расппдјела. Расппдјела финансијскпг
резултата за ппкриваое бучетских расхпда у
гпдини када се врщи расппдјела мпже се
врщити максималнп дп изнпса исказанпг
бучетскпг суфицита на дан утврђиваоа
резултата.
(2) Дугпвни салдп кпнта 331111 – Финансијски
резултат ранијих гпдина мпже се ппкрити из
резерви из резултата. Укпликп ппстпјећи салдп
резерви из резултата није дпвпљан, препстали
дип дугпвнпг салда кпнта 331111 мпже се
ппкрити на терет трајних извпра средстава.
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Члан 75.

(1) Финансијски резултат текуће гпдине
представља разлику између прихпда (класа 7)
и расхпда (класа 4), кпригпвану за изнпсе
директних коижеоа на кпнту 331211 у складу
са
МРС-ЈС
и
другим
релевантним
рашунпвпдственим прпписима. У сљедећпј
гпдини салдп кпнта 331211 – Финансијски
резултат текуће гпдине пренпси се на кпнтп
331111 – Финансијски резултат ранијих гпдина.
(2) Финансијски резултат текуће гпдине није
једнак ппјму бучетскпг суфицита/дефицита
(бучетскпг маока/вищка).
(3) Бучетски суфицит/дефицит представља
разлику између збира прихпда, без прихпда
пбрашунскпг карактера и примитака за
нефинансијску импвину, и збира расхпда, без
расхпда пбрашунскпг карактера и издатака за
нефинансијску импвину:
Бучетски суфицит/дефицит = (класа 7 – група
77 + класа 8) – (класа 4 – група 47 + класа 5).
(4) Пдлуку п расппдјели бучетскпг суфицита
дпнпси прган управе, у складу са пдредбама
Закпна п бучетскпм систему Републике Српске,
на пснпву претхпднп изврщене анализе извпра
средстава/ппријекла бучетскпг суфицита и
ппстпјећих закпнских пгранишеоа у смислу
оихпвпг даљег кприщћеоа (нпр. суфицит кап
резултат неискприщћених намјенских прихпда
захтијева оегпву расппдјелу у складу са
закпнпм утврђенпм намјенпм тих средстава).
(5) Ппзитиван финансијски резултат није
дпвпљан услпв за дпнпщеое пдлуке п
расппдјели бучетскпг суфицита.
6. Ванбилансна евиденција
Члан 76.

Члан 74.
Финансијски резултат се у главнпј коизи
трезпра
исказује
на
генералним
прганизаципним кпдпвима.
5. Метпдплпгија утврђиваоа финансијскпг
резултата и бучетскпг
суфицита/дефицита

(1) На кпнтима групе 39 – Ванбилансна
евиденција евидентирају се ппслпвни дпгађаји
кпји немају директнпг утицаја на импвину,
пбавезе и извпре, негп самп птварају
мпгућнпст за такав утицај у будућнпсти
(пснпвна средства у закупу, примљена туђа
рпба и материјал, хартије пд вриједнпсти ван
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прпмета, гаранције, пдпбрени, а неппвушени
кредити и сл.).
(2) Коижеоа на кпнтима групе 39 врще се
истпвременим евидентираоем на кпнтима
ппдгрупе 391 – Ванбилансна актива и кпнтима
ппдгрупе 392 – Ванбилансна пасива.
(3) Ванбилансна актива и ванбилансна пасива
мпрају бити у равнптежи.
(4) Кпнта ванбилансне активе и ванбилансне
пасиве међуспбнп се затварају када престане
мпгући утицај ппслпвних дпгађаја из става 1.
пвпг шлана.
7. Расхпди
Члан 77.
(1) Расхпди су смаоеоа екпнпмских кпристи
или услужнпг пптенцијала тпкпм извјещтајнпг
перипда, у пблику пдлива или трпщеоа
средстава или настанка пбавеза кпје дпвпде
дп смаоеоа нетп импвине/капитала.
(2) Расхпди се признају на пбрашунскпј пснпви,
у перипду у кпме је и пбавеза за плаћаое
настала без пбзира да ли је изврщенп и самп
плаћаое.
(3) Расхпди пбухватају текуће расхпде и
трансфере између бучетских јединица.
(4) Вреднпваое расхпда (изузев расхпда
пбрашунскпг
карактера)
врщи
се
пп
нпминалнпј вриједнпсти пшекиванпг пдлива
гптпвине или гптпвинскпг еквивалента или
других екпнпмских кпристи.
(5) Салда кпнта расхпда не пренпсе се у
наредну гпдину и затврају се на терет кпнта
499999 – Рашун за затварое расхпда и пренпсе
на класу 3 у циљу пбрашуна финансијскпг
резултата текућег перипда.
Члан 78.
(1) Ппд расхпдима пбрашунскпг карактера
ппдразумијевају се расхпди пп пснпву набавне
вриједнпсти
реализпваних
залиха,
ампртизације,
резервисаоа
пп
пснпву
пбавеза, финансијски расхпди пбрашунскпг
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карактера,
расхпди
пд
усклађиваоа
вриједнпсти импвине, губици пд прпдаје
импвине, дате ппмпћи у натури и пстали
расхпди пбрашунскпг карактера, кпји не
захтијевају пдлив гптпвине и кап такви се не
планирају у бучету негп се евидентирају
искљушивп у циљу израде финансијскпг
извјещтаја.
(2) У циљу израде финансијскпг извјещтаја
оихпвп признаваое и вреднпваое се врщи у
складу са релевентним рашунпвпдственим
стандардима.
(3) Ампртизација је систематски (плански)
расппред вриједнпсти некпг средства кпје се
ампртизује тпкпм оегпвпг вијека трајаоа.
Бучетски кприсници су уз финансијски
извјещтај дужни пбјелпданити инфпрмације
знашајне за разумијеваое нашина пбрашуна
расхпда ампртизације сталне нефинансијске
импвине кпјпм управљају (прпцијеоени
кприсни вијек, метпд ампртизације и другп).

8. Издаци за нефинансијску импвину
Члан 79.
(1) Издаци за изградоу, прибављаое,
инвестиципнп пдржаваое, рекпнструкцију и
адаптацију
нефинансијске
импвине
евидентирају се прекп кпнта класе 5, кпја
представља затвпрен систем кпнта.
(2) Издаци за нефинансијску импвину се
евидентирају на дугпвнпј страни аналитишких
кпнта класе 5, уз истпвременп коижеое на
пптражнпј страни кпрективнпг кпнта 519999 –
Рашун
за
преузимаое
издатака
за
нефинансијску импвину.
(3) Коигпвпдственпм евидентираоу на
кпнтима класе 5 претхпди коижеое ппслпвнпг
дпгађаја, кпји ће дпвести дп нпвшанпг пдлива,
на
пдгпварајућим билансним кпнтима
(укљушујући и авансе дате за нефинансијску
импвину).
(4) У складу су пдпбреним бучетпм,
коигпвпдственп евидентираое на класи 5
врщи се у перипду за кпји је настала пбавеза
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издатка за нефинансијску импвину, независнп
пд тпга да ли је пп тпм пснпву дп краја
пбрашунскпг перипда дпщлп дп гптпвинскпг
пдлива или се исти пшекује у нареднпм
пбрашунскпм перипду.
(5) Изузетак је када се на крају пбрашунскпг
перипда
жели
изврщити
резервација
распплпживих
средстава
на
ставкама
планираним у бучету (фпнд 01) за
набавку/улагаое у нефинансијску импвину.
Резервисаое бучетских средстава планираних
за набавку/улагаое у нефинасијску импвину
мпже се изврщити укпликп су испуоени
сљедећи ппщти услпви:
а) да је ппзиција планирана бучетпм,
б)
да
ппстпји
сагласнпст
надлежне
институције/пргана за утрпщак средстава,
в) да је ппкренут или заврщен ппступак јавних
набавки или друга захтјевана прпцедура
прибављаоа нефинансијске импвине,
г) да ппстпји ппуздана прпцјена изнпса
пбавезе и
д) да ппстпји вјерпватнпћа да ће за измиреое
пбавезе бити пптребан пдлив средстава.
(6) Ппред ппщтих услпва из става 5. пвпг шлана
мпгу бити прпписани и ппсебни услпви за
пдређену бучетску гпдину.
(7) Резервисаое средстава се врщи коижеоем
на дугпвнпј страни аналитишких кпнта класе 5,
уз истпвременп коижеое на пптражнпј страни
кпрективнпг кпнта 519999 – Рашун за
преузимаое издатака за нефинансијску
импвину. Евидентираое на кпнтима биланса
стаоа врщи се у нареднпј гпдини, у мпменту
набавке нефинансијске импвине, пднпснп
стварнпг настанка пбавезе за издатак за
нефинансијску импвину.
(8) Вреднпваое издатака за нефинансијску
импвину врщи се пп нпминалнпј вриједнпсти
пстваренпг или пшекиванпг пдлива гптпвине
или гптпвинскпг еквивалента.
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(9) Салда кпнта класе 5 не пренпсе се у
наредну гпдину и не представљају ппзиције
биланса успјеха.
9. Издаци за финансијску импвину и птплату
дугпва
Члан 80.
(1) Издаци за прибављаое хартија пд
вриједнпсти, акција, ушещћа у капиталу,
финансијских деривата, издаци пп пснпву
датих зајмпва у земљи и инпстранству и
издаци на име птплате дугпва евидентирају се
прекп кпнта класе 6, кпја представља затвпрен
систем кпнта.
(2) Издаци за финансијску импвину и птплату
дугпва се евидентирају на дугпвнпј страни
аналитишких кпнта класе 6, уз истпвременп
коижеое на пптражнпј страни кпрективнпг
кпнта 619999 – Рашун за преузимаое издатака
за финансијску импвину или 629999 – Рашун за
преузимаое издатака за птплату дугпва.
(3) Коигпвпдственпм евидентираоу на
кпнтима класе 6 претхпди коижеое ппслпвнпг
дпгађаја кпји ће дпвести дп нпвшанпг пдлива
на
пдгпварајућим билансним кпнтима
(укљушујући и авансе дате за финансијску
импвину).
(4) У складу с пдпбреним бучетпм,
коигпвпдственп евидентираое на класи 6
врщи се у мпменту када је настала пбавеза
издатка за финансијску импвину или птплату
дуга, независнп пд тпга да ли је пп тпм пснпву
дп краја пбрашунскпг перипда дпщлп дп
гптпвинскпг пдлива или се исти пшекује у
нареднпм пбрашунскпм перипду.
(5) Изузетак је када се на крају пбрашунскпг
перипда
жели
изврщити
резервација
распплпживих
средстава
на
ставкама
планираним у бучету (или финансијскпм плану
за ванбучетска средства) за финансијску
импвину и птплату дугпва. Резервисаое
бучетских средстава планираних за набавку
финансијске импвине и птплату дугпва мпже
се изврщити укпликп су испуоени сљедећи
ппщти услпви:
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а) да је ппзиција планирана бучетпм,
б)
да
ппстпји
сагласнпст
надлежне
институције/пргана за утрпщак средстава,
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(2) Прихпди се признају на мпдификпванпј
пбрашунскпј пснпви, у рашунпвпдственпм
пбрашунскпм перипду у кпјем су мјерљиви
и/или распплпживи:

в) да је ппкренут или заврщен ппступак јавних
набавки или друга захтјевана прпцедура
прибављаоа финансијске импвине,

а) прихпди су мјерљиви када их је мпгуће
исказати вриједнпснп и

г) да ппстпји ппуздана прпцјена изнпса
пбавеза и

б) прихпди су распплпживи када су пстварени
унутар пбрашунскпг перипда или убрзп накпн
тпга, а пп пснпву права стешених у
пбрашунскпм перипду у кпме се признају.

д) да ппстпји вјерпватнпћа да ће за измиреое
пбавеза бити пптребан пдлив средстава.
(6) Ппред ппщтих услпва из става 5. пвпг шлана
мпгу бити прпписани и ппсебни услпви за
пдређену бучетску гпдину.
(7) Резервисаое средстава се врщи коижеоем
на дугпвнпј страни аналитишких кпнта класе 6,
уз истпвременп коижеое на пптражнпј страни
кпрективнпг кпнта 619999 – Рашун за
преузимаое издатака за финансијску импвину
или 629999 – Рашун за преузимаое издатака за
птплату дугпва. Евидентираое на кпнтима
биланса стаоа врщи се у нареднпј гпдини, у
мпменту набавке финансијске импвине,
пднпснп стварнпг настанка пбавезе за издатак
за финансијску импвину и птплату дугпва.
(8) Вреднпваое издатака за финансијску
импвину и птплату дугпва врщи се пп
нпминалнпј вриједнпсти пстваренпг или
пшекиванпг пдлива гптпвине или гптпвинскпг
еквивалента.

(3) Прихпди пбухватају ппреске и неппреске
прихпде, укљушујући и укинуте врсте јавних
прихпда, грантпве, прихпде пбрашунскпг
карактера и трансфере између бучетских
јединица.
(4) Структура ппреских и неппреских прихпда
кпји се прикупљају прекп рашуна јавних
прихпда мијеоа се у складу са измјенама
закпнске регулативе у пднпсним пбластима.
(5) Вреднпваое прихпда (изузев прихпда
пбрашунскпг
карактера)
врщи
се
пп
нпминалнпј вриједнпсти пшекиванпг прилива
гптпвине или гптпвинскпг еквивалента или
других екпнпмских кпристи.
(6) Салда кпнта класе прихпда не пренпсе се у
наредну гпдину и затврају се у кприст кпнта
799999 – Рашун за затварое прихпда и пренпсе
на класу 3 у циљу пбрашуна финансијскпг
резултата текућег перипда.
Члан 82.

(9) Салда кпнта класе 6 не пренпсе се у
наредну гпдину и не представљају ппзиције
биланса успјеха.
10. Прихпди
Члан 81.
(1) Прихпди су брутп приливи екпнпмске
кпристи или услужнпг пптенцијала тпкпм
перипда извјещтаваоа када ти приливи
дпвпде дп ппвећаоа нетп импвине/капитала,
псим ппвећаоа кпја се пднпсе на ушещће
власника.

(1) Прихпди пп пснпву ефективних ппзитивних
курсних разлика признају се и вреднују у
складу са МРС-ЈС 4 и другим релевантним
рашунпвпдственим стандардима и прпписима.
(2) Прихпди пп пснпву дивиденди, ушещћа у
капиталу, прихпди пд хартија пд вриједнпсти и
финансијских деривата, прихпди пд камата и
пстали прихпди из трансакција размјене,
признају се и вреднују на пбрашунскпј пснпви у
складу са МРС-ЈС 9 и другим релевантним
рашунпвпдственим стандардима и прпписима.
(3) Прихпди пп пснпву расппдјеле јавних
прихпда на датум израде гпдищоих
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финансијских
извјещтаја
сматрају
прихпдима тпг извјещтајнпг перипда.

се

Члан 83.
(1) Ппмпћи у натури кпје су бучетски
кприсници примили пд физишких и правних
лица из земље и инпстранства признају се кап
дугпрпшнп рагранишени прихпд на пбрашунскпј
пснпви у складу са МРС 20 и другим
релевантним рашунпвпдственим стандардима
и прпписима.
(2) Разгранишени прихпди се признају кап
пбрашунски прихпд у кприст кпнта 7717 –
Ппмпћ у натури на систематскпј пснпви
уппредп са признаваоем пбрашунских расхпда
генерисаних трпщеоем примљене ппмпћи.
(3) Грантпви у нпвцу кпје су бучетски
кприсници примили пд физишких и правних
лица из земље и инпстранства за текуће и
капиталне намјене признају се кап прихпд у
тренутку пријема гптпвине или стицаоа права
(без разгранишеоа неутрпщенпг дијела).
Члан 84.
(1) Ппд прихпдима пбрашунскпг карактера
ппдразумијевају се прихпди пд укидаоа
резервисаоа пп пснпву пбавеза, финансијски
прихпди пбрашунскпг карактера, прихпди пд
усклађиваоа вриједнпсти нефинансијске и
финансијске импвине, дпбици пд прпдаје
нефинансијске и финансијске импвине,
ппмпћи у натури и пстали прихпди
пбрашунскпг карактера, кпји не узрпкују
прилив гптпвине и кап такви се не планирају у
бучету негп се евидентирају искљушивп у циљу
израде финансијскпг извјещтаја.
(2) У циљу израде финансијскпг извјещтаја
оихпвп признаваое и вреднпваое се врщи у
складу са релевентним рашунпвпдственим
стандардима.
11. Примици пд нефинансијске импвине
Члан 85.
(1) Примици пд прпдаје нефинансијске
импвине евидентирају се прекп кпнта класе 8,
кпја представља затвпрен систем кпнта.
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(2) Примици пд нефинансијске импвине се
евидентирају
на
пптражнпј
страни
аналитишких кпнта класе 8 у мпменту настанка
нпвшанпг тпка, уз истпвременп коижеое на
дугпвнпј страни кпрективнпг кпнта 819999 –
Рашун за преузимаое примитака пд
нефинансијске импвине.
(3) Примици се мпгу евидентирати прије
настанка нпвшанпг тпка, укпликп су пстварени
убрзп накпн пбрашунскпг перипда, а пп пснпву
права стешених у пбрашунскпм перипду у кпме
се признају.
(4) Коигпвпдственпм евидентираоу на
кпнтима класе 8 претхпди коижеое ппслпвнпг
дпгађаја кпји је дпвеп дп нпвшанпг прилива на
пдгпварајућим
билансним
кпнтима
(укљушујући
и
примљене
авансе
за
нефинансијску импвину).
(5) Вреднпваое примитака пд нефинансијске
импвине врщи се пп нпминалнпј вриједнпсти
пстваренпг прилива гптпвине или гптпвинскпг
еквивалента.
(6) Салда кпнта класе 8 не пренпсе се у
наредну гпдину и не представљају ппзиције
биланса успјеха.
12. Примици пд финансијске импвине и
задуживаоа
Члан 86.
(1) Примици пд реализације (прпдаје и
наплате) финансијске импвине и примици пд
задуживаоа евидентирају се прекп кпнта
класе 9, кпја представља затвпрен систем
кпнта.
(2) Примици пд финансијске импвине и
задуживаоа се евидентирају на пптражнпј
страни аналитишких кпнта класе 9 у мпменту
настанка нпвшанпг тпка, уз истпвременп
коижеое на дугпвнпј страни кпрективнпг
кпнта 919999 – Рашун за преузимаое
примитака пд финансијске импвине или
929999 – Рашун за преузимаое примитака пд
задуживаоа.
(3) Примици се мпгу евидентирати прије
настанка нпвшанпг тпка укпликп су пстварени
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убрзп накпн пбрашунскпг перипда, а пп пснпву
права стешених у пбрашунскпм перипду у кпме
се признају.
(4) Коигпвпдственпм евидентираоу на
кпнтима класе 9 претхпди коижеое ппслпвнпг
дпгађаја кпји је дпвеп дп нпвшанпг прилива на
пдгпварајућим
билансним
кпнтима
(укљушујући
и
примљене
авансе
за
финансијску импвину).
(5) Вреднпваое примитака пд финансијске
импвине и задуживаоа врщи се пп
нпминалнпј вриједнпсти пстваренпг прилива
гптпвине или гптпвинскпг еквивалента.
(6) Салда кпнта класе 9 не пренпсе се у
наредну гпдину и не представљају ппзиције
биланса успјеха.
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ппшетна салда средстава, пбавеза и извпра
средстава за најранији перипд за кпји је
ретрпактивнп
преправљаое
ппдатака
извпдљивп (щтп мпже бити и текући перипд).
(3) Када је на ппшетку текућег перипда
неизвпдљивп да се утврди кумулативни
ефекат неке грещке на све претхпдне перипде,
тада треба преправити уппредне инфпрмације
какп би се грещка исправила унапријед пд
најранијег датума за кпји је тп практишнп.
Члан 89.
У ппсебним пбавјещтеоима уз гпдищои
извјещтај, пднпснп у нптама уз гпдищои
финансијски извјещтај неппхпднп је пбјавити
инфпрмације п:
а) прирпди грещке из претхпднпг перипда,

VII ГРЕЩКЕ И ПРПМЈЕНЕ РАШУНПВПДСТВЕНЕ
ППЛИТИКЕ
Члан 87.
Према МРС-ЈС 3, бучетски кприсници треба да
изврщи
ретрпактивнп
исправљаое
материјалнп знашајних грещака из претхпднпг
перипда у свпм првпм сету финансијскпг
извјещтаја пдпбренпм за издаваое накпн
пткриваоа тих грещака такп щтп ће:
а) преправити уппредне изнпсе за претхпдни
презентпвани перипд у кпјем се грещка
ппјавила или
б) акп се грещка ппјавила прије најранијег
презентпванпг перипда, преправити ппшетна
салда средстава, пбавеза и капитала за
најранији презентпвани претхпдни перипд.
Члан 88.
(1) Грещка из претхпднпг перипда треба да се
исправи
ретрпактивним
преправљаоем
ппдатака изузев акп је немпгуће да се утврде,
билп ефекти кпји се пднпсе на пдређени
перипд, билп кумулативни ефекат грещке.
(2) Када је неизвпдљивп да се утврде ефекти
грещке из пдређенпг перипда на уппредне
инфпрмације за један или вище презентпваних
претхпдних перипда, тада треба преправити

б) за сваки презентпвани перипд, акп је тп
практишнп извпдљивп, изнпс исправке сваке
ставке финансијских извјещтаја на кпју
исправка утише,
в) изнпс исправке на ппшетку најранијег
презентпванпг претхпднпг перипда и
г) акп је за пдређени претхпдни перипд
неизвпдљивп да се изврщи ретрпактивнп
преправљаое ппдатака, инфпрмације п
пкплнпстима кпје су дпвеле дп такве
ситуације, уз назнаку п тпме какп и када је
грещка исправљена.
VIII
ДПГАЂАЈИ
ИЗВЈЕЩТАВАОА

НАКПН

ДАТУМА

Члан 90.
(1) При рашунпвпдственпм пбухвату и
пбјављиваоу инфпрмација п ппслпвним
дпгађајима бучетски кприсници су пбавезни
да у складу са МРС-ЈС 14 и другим
релевантним рашунпвпдственим стандардима,
укљуше и битне инфпрмације п ппслпвним
дпгађајима кпји су се десили у перипду између
датума извјещтаваоа и датума пдпбраваоа
финансијских извјещтаја.
(2) Ппд датумпм извјещтаваоа ппдразумијева
се 31. децембар фискалне гпдине, а ппд
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датумпм пдпбраваоа финансијских извјещтаја
датум на кпји су финансијске извјещтаје
пдпбрили ппјединци или тијела кпја имају
надлежнпст и пвлащћеое за тп.

б) преузимаое или
кпнтрплисанпг ентитета,

(3) Разликују се двије врсте дпгађаја накпн
датума извјещтаваоа:

г) велике куппвине или птуђеоа средстава,

а) кпрективни дпгађаји накпн датума
извјещтаваоа, кпји пружају дпказе п
пкплнпстима кпје су ппстпјале на датум
извјещтаваоа, и
б) некпрективни дпгађаји накпн датума
извјещтаваоа, кпји самп указују на пкплнпсти
кпје су настале накпн датума извјещтаваоа.
Члан 91.
(1) За ефекте кпрективних дпгађаја накпн
датума извјещтаваоа бучетски кприсници
кпригују изнпсе припремљене за презентацију
у оихпвим финансијским извјещтајима.
(2) Примјери кпрективних дпгађаја су:
а) пткриваое превара или грещака кпје
ппказују да су финансијски извјещтаји неташни,
б) утврђиваое накпн датума извјещтаваоа
трпщкпва набавке импвине или прихпда пп
пснпву прпдаје насталих, пднпснп пстварених
прије датума извјещтаваоа и
в) рјещеое судскпг сппра накпн датума
извјещтаваоа кпје указује на јаснп ппстпјаое
садащое пбавезе ентитета прије датума
извјещтаваоа и другп.
Члан 92.
(1) За ефекте некпрективних дпгађаја накпн
датума извјещтаваоа бучетски кприсници не
кпригују
изнпсе
признате
у
свпјим
финансијским извјещтајима, али их пбјављују
уз финансијски извјещтај.
(2) Примјери некпрективних дпгађаја су:
а) неупбишајенп велики пад вриједнпсти
импвине евидентиране пп фер вриједнпсти,

птуђеое

главнпг

в) најављиваое плана престанка ппслпваоа,

д)
унищтеоа
неппгпдпм,

импвине

елементарнпм

ђ) пбјављиваое или заппшиоаое примјене
знашајнпг реструктурисаоа,
е) дпнпщеое закпнских прпписа на пснпву
кпјих је мпгуће изврщити птпис ппзајмица,
пласмана и сл. датих ентитетима или
ппјединцима,
ж) неупбишајенп велике прпмјене цијена
средстава или курсних стппа,
з)
ствараое
знашајних
пптенцијалних пбавеза и

пбавеза

или

и) ппстпјаое или заппшиоаое знашајних
судских сппрпва, итд.
IX
КПНСПЛИДПВАНИ
ИЗВЈЕЩТАЈИ

ФИНАНСИЈСКИ

1. Пбухват
Члан 93.
(1) Кпнсплидпвани финансијски извјещтаји
кприсника бучета пбухватају финансијске
извјещтаје припремљене у складу са Закпнпм
п бучетскпм систему Републике Српске и
шланпм 62. Правилника п финансијскпм
извјещтаваоу за кприснике прихпда бучета
Републике, ппщтина, градпва и фпндпва.
(2) Припрема и презентација кпнсплидпваних
финансијских извјещтаја кприсника бучета
врщи се на нашин и према правилима
садржаним у пквиру:
а) МРС-ЈС 6 – Кпнсплидпвани и засебни
финансијски извјещтаји, за екпнпмски ентитет
кпга шине бучетски кприсник кпји има
кпнтрплу и кпнтрплисани бучетски кприсници,
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б) МРС-ЈС 7 – Улагаоа у придружене ентитете,
за екпнпмски ентитет кпга шине бучетски
кприсник кпји пстварује знашајан утицај и
бучетски кприсници над кпјим се пстварује
знашајан утицај (придружени ентитети),
в) МРС-ЈС 8 – Ушещћа у заједнишким
улагаоима, за екпнпмски ентитет кпга шине
бучетски кприсници кпји ушествују у
заједнишкпј кпнтрпли над другим бучетским
кприсницима и бучетским кприсницима над
кпјим се пстварује заједнишка кпнтрпла и
г) МРС-ЈС 22 – Пбјелпдаоиваое финансијских
инфпрмација п ппщтем државнпм сектпру, у
слушају кад екпнпмскпм ентитету кпга шине
бучетски кприсници припадају и други
ентитети јавнпг сектпра.
(3) Псим пдредаба релевантних МРС-ЈС, на
израду
кпнсплидпваних
финансијских
извјещтаја кприсника бучета примјеоују се и
пдредбе
Правилника
п
финансијскпм
извјещтаваоу за кприснике прихпда бучета
Републике, ппщтина и градпва и фпндпва.
Члан 94.
(1) Кпнсплидпвани финансијски извјещтаји
кприсника бучета треба да пбухвате
финансијске извјещтаје свих кпнтрплисаних
кприсника
бучета
и
коигпвпдствену
вриједнпст нетп импвине кпнтрплисаних
других ентитета јавнпг сектпра, псим:
а) акп се планира да кпнтрпла буде самп
привремена, јер је кпнтрплисани други
ентитет јавнпг сектпра стешен и задржан
искљушивп ради оегпве прпдаје у рпку пд
дванаест мјесеци пд датума стицаоа и
б) када бучетски кприсник кпји пстварује
кпнтрплу активнп тражи купца кпнтрплисанпг
другпг ентитета јавнпг сектпра.
(2) Други ентитет јавнпг сектпра кпји је
искљушен из кпнсплидације рашунпвпдственп
се пбухвата кап финансијски инструмент.
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2. Принципи кпнсплидације гпдищоих
финансијских извјещтаја кприсника бучета
Члан 95.
(1) У складу са пдредбама МРС-ЈС 6,
финансијски извјещтаји кприсника бучета
кпмбинују се пп принципу „ред пп ред“.
(2)
Приликпм
израде
кпнсплидпванпг
гпдищоег финанијскпг извјещтаја предмет
пбавезне елиминације су:
а) трансфери између бучетских јединица,
б) пптраживаоа и пбавезе пп пснпву
трансфера и интрених трансакција између
бичетских јединица,
в) пптраживаоа и пбавезе пп пснпву
расппдјеле
јавних
прихпда
на
дан
извјещтаваоа,
г) разгранишени пласмани прекп јединица у
пквиру јавне управе за имплементацију
инппрпјеката,
д) ппмпћи у натури између разлишиих нивпа
власти и
ђ)
пстале
међуспбне
трансакције,
пптраживаоа и пбавезе кпје се мпгу
идентификпвати и шија елиминација неће
нарущити
квалитативне
карактеристике
инфпрмација
кпје
се
презентују
у
кпнсплидпваним финансијским извјещтајима.
(3) Трансакција идентификпвана кап предмет
елиминације, елиминище се у пптпунпсти из
кпнсплидпванпг извјещтаја, укљушујући и оен
ефекат на финансијски резултат текуће гпдине.
Нпр. укпликп расхпди и издаци бучетске
јединице давапца, збпг ефекта ствараоа нпве
вриједнпсти или временскпг разгранишаваоа,
нису једнаки прихпдима и примицима
исказаним пп пснпву исте трансакције кпд
бучетске јединице примапца, настала разлика
се у кпнсплидпванпм извјещтају елиминище
прекп финансијскпг резултата текуће гпдине.
Члан 96.
(1) Трансфери између бучетских јединица
истпг или разлишитпг нивпа власти исказују се
на пбрашунскпј пснпви прекп групе кпнта 48 и
78,
без
временскпг
разгранишаваоа
неутрпщених изнпса и пбавезан су предмет
елиминације
приликпм
израде
кпнсплидпваних извјещтаја за те нивпе власти.
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(2) Трансфери између бучетских јединица
истпг
или
разлишитпг
нивпа
власти
ппдразумијевају дпзнаке према бучетским
јединицама (за пптребе бучетских јединица)
кпје имају за циљ да ппмпгну у пбављаоу
редпвних активнпсти или специфишне групе
активнпсти (прпјекта) примапца дпзнаке.
(3) Дпзнаке једне бучетске јединице на
рашуне/у бучет друге бучетске јединице кпје
се пднпсе на плаћаоа пдређених врста
ппреза, дппринпса, накнада, такса, и слишнп
или фактурисаних услуга немају карактер
трансфера, и нису предмет елиминације при
кпнсплидацији.
Члан 97.
Пптраживаоа и пбавезе пп пснпву трансфера
и интерних трансакција између бучетских
јединица истпг или разлишитих нивпа власти
евидентирају се на кпнтима ппдгрупе 129 и
229 и пбавезан су предмет елиминације при
кпнсплидацији.
Члан 98.
(1) Пптраживаоа пп пснпву расппдјеле јавних
прихпда на дан извјещтаваоа евидентирају се
на аналитишкпм кпнту 123916 и аналитишким
кпнтима прихпда.
(2) Пбавезе пп пснпву расппдјеле јавних
прихпда на дан извјещтаваоа евидентирају се
на аналитишкпм кпнту рашуна јавних прихпда и
аналитишкпм кпнту 228116.
(3)
Приликпм
израде
кпнсплидпванпг
финансијскпг извјещтаја пптраживаоа пп
пснпву расппдјеле јавних прихпда на дан
извјещтаваоа предмет су елиминације са
пднпсним пбавезама пп пснпву расппдјеле
јавних прихпда на дан извјещтаваоа.
X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРЩНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 99.
(1) За рашунпвпдствени третман трансакција,
других дпгађаја и стаоа, за кпје не ппстпје
ппсебни МРС-ЈС нити су пбухваћени пвим
правилникпм, надлежнп Министарствп мпже
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дпнијети инструкције кпје су пбавезујуће за
бучетске кприснике.
(2) За рашунпвпдствени третман трансакција,
других дпгађаја и стаоа, за кпје не ппстпје
ппсебни МРС-ЈС, кпје нису пбухваћени пвим
правилникпм и за кпје нису дате пбавезујуће
инструкције
Министарства,
рукпвпдствп
бучетских
кприсиника
кпристи
свпје
расуђиваое
за
разраду
и
примјену
рашунпвпдствене
пплитике
на
пснпву
ппщтеприхваћених рашунпвпдствених нашела и
принципа.
Члан 100.
(1) Ефекти примјене пдредаба Правилника п
бучетским класификацијама, садржини рашуна
и примјени кпнтнпг плана за кприснике
прихпда бучета Републике, ппщтина, градпва и
Фпндпва и ефекти преласка на примјене
рашунпвпдствених пплитика утврђених пвим
правилникпм, кумулативнп се утврђују за
вриједнпст средстава и пбавеза уз кпригпваое
ппшетнпг салда пдгпварајуће кпмппненте
властитих извпра (нетп импвине), у складу са
инструкцијама
Министарства
п
коигпвпдственпм евидентираоу ппшетнпг
стаоа и кпрекцијама коигпвпдственпг
евидентираоа пп ппшетнпм стаоу на дан 1.
јануар 2011. гпдине у главнпј коизи трезпра за
кприснике бучета и главним коигама
бучетских кприсника и фпндпва кпји нису у
систему трезпрскпг ппслпваоа.
(2) Ретрпактивнп преправљаое ппдатака
презентпваних у финансијским извјещтајима
за претхпдну гпдину се не врщи.
Члан 101.
Ступаоем на снагу пвпг правилника престаје
да важи Правилник п рашунпвпдственпј
пплитици за кприснике бучета Ппщтине
Приједпр брпј: 02-40-7/11.
Брпј:02-4-6/13
Приједпр
Датум: 29.03.2013.гпд.

ГРАДПНАЧЕЛНИК
Маркп Павић, с.р.
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