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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
OПШТИНЕ ШЕКОВИЋИ 

 

Број 8                                                                                                                Сриједа, 05.07.2017.годи 

 
На основу члана 39. став 1. тачка 2. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16), члана 89. став 8. 
Закона о шумама („Службени гласник Републике 
Српске“, број: - и 60/13), те члана 38. Статута 
општине Шековићи („Службени гласник општине 
Шековићи“, број: 9/14), Скупштина општине 
Шековићи на 6. редовној сједници одржаној дана 
29.06.2017. године ,  д о н и ј е л а   ј е 
 

ОДЛУКУ 
о усвајању Нацрта Плана утрошка средстава од 

посебних намјеназа шуме за 2017.годину 
 

Члан 1. 
 

Усваја се Нацрт Плана утрошка средстава од 
посебних намјена за шуме за 2017.годину. 
 

Члан 2. 
 

Саставни дио ове Одлуке је Нацрт Плана утрошка 
средстава од посебних намјена за шуме за 
2017.годину. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Шековићи“. 
 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА       ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ           Митар Лазић,ср 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:01-022-84/17 

Шековићи, 29.06.2017. године 
 
      
   
 
 

 
На основу члана 39. став 1. тачка 2. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16), члана 89. став 8. 
Закона о шумама („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 75/08 и 60/13), те члана 38. Статута 
општине Шековићи („Службени гласник општине 
Шековићи“, број: 9/14), Скупштина општине 
Шековићи на 6.  редовној сједници одржаној дана 
29.06.2017. године  ,  д о н о с и 
 

ПЛАН 
УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД ПОСЕБНИХ 
НАМЈЕНАЗА ШУМЕ ЗА 2017. ГОДИНУ 

 
1.  УВОД 
 
На основу члана члана 89. став 8. Закона о 
шумама („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 75/08 и 60/13) корисник шума и шумског 
земљишта у својини Републике Српске дужан је да 
плаћа накнаду за развој неразвијених дијелова 
општине са које потичу продати дрвни сортименти 
у износу од 10% финансијских средстава 
остварених продајом дрвних сортимената, 
утврђених по цијенама франко утоварено на 
камионском путу за одређену календарску годину у 
шумама које су додијељене на кориштење. 
На основу члана 89. став 8. Закона, ова накнада 
уплаћује се на рачун јавних прихода, а може се 
користити за изградњу, реконструкцију и 
одржавање инфраструктуре и других објеката на 
руралним подручјима јединице локалне 
самоуправе са које потичу продати дрвни 
сортименти, а на основу годишњег плана о 
утрошку намјенских средстава који доноси 
надлежни орган јединице локалне самоуправе уз 
претходну сагласност Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде 
Републике Српске. 
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2. ПЛАН УТРОШКА 
Имајући у виду расположива средства из ранијег 
периода, као и очекивани приход у 2017.години, 
планиран у складу са планом сјече ШГ „Бирач“ за 
2017 годину предлаже се финансирање следећих 
пројеката: 
Асфалтирање локалних путева и улица у износу 
од 181 546,21КМ 
 
 

Р/Б Назив пројекта Планирано  
средстава 

 
1. 

 
Асфалтирање дијела 
улице Проте Матије 
Ненадовића 

 
41 542,55 

 
2. 

 
Асфалтирање дијела 
улице Рајка Бобара 

 
7 201,70 

 
3. 

 
Асфалтирање сеоског 
пута Божићи 

 
10 187,89 

 
4. 

 
Асфалтирање сеоског 
пута Бунијевци 

 
10 187,89 

 
5. 

 
Асфалтирање дијела 
пута ка Каштијељу 

 
29 956,80 

 
6.  

 
Реконструкција 
раскрснице за 
Каштијељ 

 
45 756,36 

 
7. 

 
Реконструкција улице 
Неђе Мекића и 
паркинг испред ДЗ 

 
36 713,02 

 
 
Одржавање локалних и некатегорисаних путева у 
износу од  35 000,00КМ 
 
                                             УКУПНО: 216 546,21КМ                                                                 
 

II 
 
Реализација Плана вршиће се у складу са 
наплаћеним средствима од посебних намјена за 
шуме. 
 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ             Митар Лазић,ср 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ 
Број:01-022-84-1/17_______________________________ 
 
 
 

 
 

На основу члана 39. став 2. Закона о локалној 
самоуправи(„Службени гласник Републике 
Српске“,број: 97/16) те члана 38. и 40. Статута 
општине Шековићи („Службени гласник општине 
Шековићи“,број: 9/14), Скупштине општине 
Шековићи на својој 6. редовној сједници одржаној 
дана 29.06.2017. године, д о н и ј е л а   ј е 
 

О Д Л У К У 
 

Члан 1. 
 
 Одобравају се новчана средства мјештанима села 
Трново у износу од 1 000,00 КМ 
(хиљадуконвертибилнихмарака) као помоћ у 
изградњи Парохијског дома.  
 

Члан 2. 
 
Задужује се Начелник општине, да приликом 
креирања буџета за 2018 годину планира и 
додатна средства за помоћ у реализацији 
изградње дома. 
 

Члан 3. 
 
За реализацију ове одлуке задужује се Начелник 
општине и Одјељење за финансије. 
 
Средства уплатити на жиро рачун број:554-101-
000727-12-48 отворен код Павловић банке, на име 
„црквена сала Трново“. 
 

Члан 4. 
 
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања и биће  објављена у „Службеном 
гласнику општине Шековићи“.  
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА       ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ  
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ               Митар Лазић,ср 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:01-40-181/17 

Шековићи,29.06.2017.године___________________ 
 
 
 
На основу члана 39. став 2. Закона о локалној 
самоуправи(„Службени гласник Републике 
Српске“,број 97/16) те члана 38 и 40 Статута 
општине Шековићи („Службени гласник општине 
Шековићи“,број 9/14),Скупштине општине 
Шековићи на својој 6. редовној сједници одржаној 
дана 29.06.2017. године, донијела је 
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З А К Љ У Ч А К 
 

Члан 1. 
 
Због проблема које праве стубови нисконапонске 
мреже на појединим мјестима уређења и извођења 
радова на кориту ријеке „Дрињаче“ и који пријете 
да угрозе и направе застој на том пројекту утврђује 
се потреба да се обратимо директору ЗЕДП 
„Електро-Бијељина“ А.Д. лично како би нам што 
хитније помогао. 

Члан 2. 
 
У прилогу овог Закључка шаљемо Вам и записник 
са састанка Надзорних инжењера,представника 
општине Шековићи и представника „Електро-
Бијељина“ који је одржан још 26.04.2017. године на 
ком је договорена и усаглашена већина стубова 
електро мреже које је потребно измјестити.  
 

Члан 3. 
 
Овај Закључак ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Шековићи“ 
 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА       ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ             Митар Лазић,ср 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-77/17 
Шековићи,29.06.2017.године___________________ 
                                                                                                                     
 
 
 
На основу члана 39. став 2. Закона о локалној 
самоуправи(„Службени гласник Републике 
Српске“,број 97/16) и на основу члана 38. и 40. 
Статута Општине Шековићи(„Службени гласник 
Општине Шековићи“, број :9/14) Скупштине 
Општине Шековићи на 6. редовној сједници 
одржаној дана 29.06.2017године д о н и ј е л а   ј е 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

Члан 1. 
 
Скупштина општине Шековићи на својој 6. 
редовној сједници донијела је Закључак у коме 
задужује  Начелника општине да изврши 
реалокацију средстава из буџета за набавку 
опреме за снимање скупштинских преноса а која 
неће  бити већа од 3 000,00 КМ 
(трихиљадеконвертибилнихмарака). 
 
 
 
 

 
Члан 2. 

 
Закључак ступа на снагу даном доношења и исти 
ће бити објављен у „Службеном гласнику Општине 
Шековићи“. 
 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА       ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ                Митар Лазић,ср 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:01-022-83/17 

Шековићи,29.06.2017.године___________________ 
 
 
 
На основу члана 39. став 2. Закона о локалној 
самоуправи(„Службени гласник Републике 
Српске“,97/16) ина основу члана 38. и 40. Статута 
општине Шековићи(„Службени гласник општине 
Шековићи“,број 9/14) Скупштине општине 
Шековићи на својој 6. редовној сједници,  
д о н и ј е л а   ј е 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

Члан 1. 
 

 
Скупштина општине задужује Начелника општине 
да изврши реалокацију средстава из буџета  
основној  школи „Јован Дучић“ поводом њихове 
молбе за новчану помоћ за куповину седам 
рачунара, једног лап-топа, једног видео пројектора 
и једног платна за видео пројектор, а која неће 
бити већа од износа 3 000,00 КМ 
(трихиљадеконвертибилнихмарака ). 
 

Члан 2. 
 
Закључак ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Шековићи“ 
 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА        ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ  
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ                 Митар Лазић,ср 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:01-40-156/17 
Шековићи,29.06.2017.године___________________ 
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Н А Ч Е Л Н И К   О П Ш Т И Н Е 
      
   

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“,број 97/16), и 
члана 62. Статута Општине Шековићи ( „Службени 
гласник Општине Шековићи“,број 9/14),а у вези са 
чланом 7. Закона о рачуноводству и ревизији 
Републике Српске ( „Службени гласник Републике 
Српске“, број 94/15),начелник Општине Шековићи дана 
28.06.2017.године,доноси: 
 

ПРАВИЛНИК 
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СПРОВОЂЕЊУ ПОПИСА И  

УСКЛАЂИВАЊА КЊИГОВОДСТВЕНОГ СТАЊА СА 
СТВАРНИМСТАЊЕМ ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА 

 
Члан 1. 

 
Правилником о организацији и спровођењу пописа и 
усклађивања књиговодственог стања са стварним 
стањем имовине и обавеза (у даљем тексту 
:Правилник) уређује се : 
-обухват,значај и предмет пописа, 
-вријеме,врсте и циљеви пописа, 
-организација и рокови спровођења пописа, 
-образовање пописних комисија, 
-припрема и обавезе учесника током пописа, 
усклађивање стања средстава исказаног у 
књиговодству са стањем утврђеним 
пописом,утврђивање разлика по попису,састављање 
извјештаја о попису,доношење одлуке Начелника у 
вези са завршеним пописом и ликвидација вишкова и 
мањкова и  
-други задаци у вези са пописом,који се обављају 
према одредбама овог Правилника. 
 

Члан 2. 
 

1)Организација и спровођење пописа по чл.17. Закона о 
рачуноводству и ревизији РС је важна компонента 
система интерних финансијских 
контрола, који је Општина дужна да успостави у складу 
са Законом о систему интерних финансијских контрола 
у јавном сектору РС („Службени гласник РС“,број 
91/16).  

 
Попис имовине и обавеза се врши у складу са начелима 
уредног инвентарисања, примјеном одговарајућих 
метода и техника,ради усклађивања књиговодственог 
стања са стварним стањем,по поступцима који су ближе 
прописани Правилником о начину и роковима вршења 
пописа и усклађивања књиговодственог стања са 
стварним стањем имовине и обавеза ( „Службени 
гласник Републике Српске“, број 45/16). 

 
(3) Имовина и обавезе,који су предмет пописа у смислу 
овог Правилника,евидентирају се у оквиру 
потрошачких јединица Општинске управе,као посебне 
оперативне јединице у систему локалног трезора. 
 
(4) Остали корисници средстава општинског буџета,чији 
су појединачни финансијски извјештаји консолидују на 
нивоу Општине, у обавези су да донесу властита 
правила којима, у скалду са прописимаиз става 1. И 2. 
Овог члана,уређују организацију и спровођење 
прописа,за који су непосредно одговорни, у склопу 
успостављања адекватног система финансијског 
управљања и контроле.            

 
Члан 3. 

 
(1) Предмет пописа из члана1. Овог Правилника су: 

 
1.имовина у власништву Општине,укључујући и 
имовину узету у финансијски закуп, 
имовина која није у власништву,а којом Општина 
управља,коју посједује или користи,на основу 
закона,уговора,споразума или по другом основу, 
обавезе Општине по било ком основу,евидентиране у 
складу са прописима којима се регулише област 
рачуноводства, укључујући примјену релавантних 
рачуноводствених стандарда за јавни сектор. 
 
(2)Имовина у власништву Општине  (финансијска и 
нефинансијска), која је предмет пописа,обухвата:сталну 
материјалну имовину,како у власништву тако и узету 
под финансијски закуп,нематеријална 
средства,инвестициону имовину,биолошка средства и 
средства културе,дугорочне и краткорочне 
пласмане,залихе,сва потраживања,готовину и 
готовинске еквиваленте,дате авансе,активна временска 
разграничења и друге облике имовине у влаништву 
Општине. 
 
(3)Имовина која се на дан пописа затекне код других 
правних лица(имовина на путу,у 
иностранству,имовина привремено дата на 
послугу,зајам,чување,поправку и сл.) провјерава се и 
уноси у посебне пописне листе ако до дана завршетка 
пописа нису примљене прописно овјерене пописне 
листе од субјекта код кога се имовина налази. 

(4) Стање средстава на дан пописа,који су,обично на 
дужи рок,по одлукама Општине уступљена на 
коришћење органима и организацијама,јавним 
предузећима,установама и другим субјектима,и налазе 
се изван просторија општинске управе,пописује се у 
посебне пописне листе по корисницима. Попис код 
других се најављује у примјереном року, а најмање пет 
дана прије пописа. Изузетно,у случају да се из 
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објективних разлога попис не изврши,могу се 
прихватити пописне листе корисника,уколико су 
прописно овјерене од стране њихове пописне 
комисије. 
(5) Туђе ствари  ,затечене у просторијама Општинске 
управе на дан инвестирања,пописују се у посебним 
пописним листама,које се достављају власнику 
имовине у року од пет дана од дана пописа. 
(6) Под обавезама Општине,подразумјевају се све 
дугорочне и краткорочне како законске,тако и 
уговорене,изведене и све друге које се односе на 
билансни период,а нису измирене до датума 
пописа,обавезе настале резервисањем као и све остале 
обавезе у складу са прописима из рачуноводства.  
 

Члан 4. 
 

(1) Попис имовине и обавеза,на основу кога се врши 
усклађивање књиговодственог са стварним 
стањем,спроводи се као редован попис на крају 
буџетске године прије састављања финансијских 
извјештаја Општине,свођењем стања на дан 31. 
децембра године за коју се попис врши. За потребе 
презентације имовине и обавеза у консолидованим 
финансијским извјештајима Општине користе се 
усклађена стања појединачних обвезника пописа који 
су корисници општинског буџета. 
(2) Поред редовног потпуног пописа из става 1. Овог 
члана,који је обавезан сваке буџетске године,може се у 
току године,по потреби,организовати ванредан 
(дјелимичан или потпун)попис,на дан или у року који 
одреди Начелник или друго лице по овлашћењу,при 
чему се доноси посебно рјешење. 
(3)Спровођење вандредног пописа из става 2. Овог 
члана условљено је одређеним околностима,као што су 
крађа,поплава,уништење ствари,примопредаја између 
задужених лица,потреба провјере стања у случају 
накнадних сазнања да редовни попис није био 
адекватно обавњен или по захтјевима одговорних 
и/или задужених лица у другим околностима. 
 
(4) Изузетно,у специфичним околностима (статусне и 
друге промјене), у складу са одредбама релавантних 
прописа,може се организовати посебан попис. 
(5) Према обухвату,попис и,имовине и обавеза из става 
1. До 4. Овог члана може се организовати као потпун 
или дјелимичан. Поптпуним пописом се обухвата 
комплетна имовина и обавезе,који су предмет пописа 
из члана3. Овог Правилника. Дјелимични попис 
обухвата дијелове имовине и обавеза,или се врши 
само у једном односно неколико организационих 
дијелова Општинске управе (у 
организационој/потрошачкој јединици,на одрерђеној 
локацији,код задуженог лица и слично). 
 

Члан 5. 
 

(1) Основни циљ пописа је да утвди стварно стање 
имовине и обавеза Општине у одређеном 
тренутку,ради упоређивања књиговодственог стања са 
стањем по попису. То подразумјева утврђивање свих 
одступања физичких величина и вриједности између 
стања по књигама и стања по попису ,укључујући 
детаљну анализу узрока и образложења за 
разлике,предлагање поступака и процедура 
усаглашавања,доношење одлуке и спровођење 
одабраних поступака и процедура усаглашавања 
књиговодственог са стварним стањем. 
(2) Попис има контролну улогу у очувању и заштити 
имовине којом Општина управља,укључујући провјеру 
књиговодствених евиденција имовинских позиција и 
обавеза ради већег степена објективности 
финансијског извјештавања. 
                                     

Члан 6. 
 

(1) Организација пописа имовине и обавеза Општине 
обухвата поступке и процедуре које спроводе органи 
/службе Општинске управе и комисије именоване за 
попис,укључујући стручна лица,примјеном 
одговарајућих метода и техника пописа. 
(2) За организацију,правилност пописа,укључујући 
прецизно утврђивање рокова одговоран је Начелник 
Општине. 
(3) За тачност и истинитост пописа и извјештаја о попису 
одговорни су предсједник и чланови комисије за попис. 
 

Члан 7. 
 

(1) Запослени у Општинској управи су дужни да 
учествују у раду пописних комисија,у складу са овим 
Правилником. 
(2) Учешће у раду комисија за попис се сматра 
извршавањем службене дужности запосленог. 
(3) Неосновано одбијање учешћа у раду пописних 
комисија сматраће се повредом радне дужности,у 
складу са актима  Општине. 
 

Члан 8. 
 
 (1) Начелник општине до 20.новембра текуће године 
издаје рјешења о именовању пописних комисија. 
Пописне комисије требају благовремено ,а најкасније 
до 25.новембра да сачине планове рада. Након тога,у 
периоду до 30.новембра, Начелник или лице по 
овлашћењу,по потреби,одржава заједнички састанак за 
све учеснике пописа,у складу са чланом 13.овог 
Правилника. 
(2) Попис имовине и обавеза се врши у периоду од 
01.децембра текуће године до 05.фебруара наредне 
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године,према плану,у зависности од изабраних метода 
и техника пописа из члана 14. И 15. Овог Правилника. 
(3) Комисије за попис појединих врста имовине и 
обавеза су дужне да,заједно са лицима задуженим за 
вођење књиговодствених евиденција(помоћних књига 
и главне књиге локалног трезора) ,окончају поступке из 
члана 16. Овог Правилника,дају приједлоге за 
усаглашавање стања,те  доставе своје извјештаје на 
усвајање начелнику најкасније до 20.фебруара наредне 
године. Уз извјештај, Начелнику се доставља приједлог 
одлуке о усвајању извјештаја о попису, сачињен у 
сарадњи са Одјељењем за финансије. Један примјерак 
елабората о попису,са одлуком о начину усклађивања 
стања о попису,доставља се Одјељењу за финансије 
најкасније мјесец  дана прије истицања рока за 
припрему и презентацију финансијских извјештаја 
Општине. 
(4) У случају вршења пописа у току године,извјештај о 
попису се мора доставити Начелнику на усвајање 
најкасније 30 дана по извршеном попису. 
(5) Изузетно, у случајевима из члана 19. Став 4. 
Правилника, уз образложења и доказе могу се 
сачинити допуне извјештаја о попису,које су,усвојене 
од стране Начелника,основ за потпуно усклађивање 
књиговодственог стања са стварним стањем имовине и 
обавеза прије рока за сачињавање консолидованих 
финансијских извјештаја Општине. 
  

Члан 9. 
 

(1) Комисије за попис, у складу са овим Правилником, 
именује Начелник односно лице по његовом 
овлашћењу,у складу са законом. 
(2) У комисије не могу бити именована лица која рукују 
имовином,односно која су материјално задужена 
имовином која се пописује,лица која су овлашћена да 
одлучују о набавци,утрошку,продаји,плаћању и другим 
поступцима на основу којих долази до повећања или 
смањења стања имовине и обавеза у току 
периода,њихови непосредни руководиоци,као ни лица 
која воде евиденцију о промјенама на имовини и 
обавезама које су предмет пописа. 
(3) За потребе пописа,уз сагласност Начелника,могу се 
ангажовати и вјештаци,односно стручњаци из 
одговарајуће области (из реда запослених и /или 
спољни сарадници). 
(4) Сваком члану комисије обавезно се доставља 
рјешење о именовању у којем се наводе задаци и 
обавезе пописне комисије,рокови за извршење пописа 
и рок за израду и достављање извјештаја о попису. 
                                    

Члан 10. 
 

(1) За редовни годишњи попис имовине и обавеза 
Општине образују се: 

1. Комисија за попис имовине, 
2. Комисија зс попис опреме и ситног 

инвентара,  
3. Комисије за попис обавеза,новчаних 

потраживања и готовине. 
(2) Комисије из става 1. Овог члана су дужне да 
пописом обухвате и потенцијална средства/обавезе из 
предметне категорије(основна средства у 
закупу,примљена туђа роба и материјал,примљене 
гаранције у процесу јавних набавки,дате гаранције за 
кредите,експропријацију,друге хартије од вриједности 
ван промета и сл.),које су у складу са правилима 
буџетског рачуноводства евидентирају ванбилансно. 

 
Члан 11. 

 
У пописне комисије из члана 10. Овог Правилника,које 
су задужене за попис појединих категорија имовине и 
обавеза,именује се најмање три члана (предсједник и 
два члана), чије активности,у мјери када је то 
примјењиво,укључујући сљедеће обавезе: 

 доношење плана рада, 

 обилазак мјеста и просторије гдје ће се 
вршити попис и провјера да ли 
припреме за попис теку у складу са 
донесеним планом пописа, 

  контактирање с лицима која рукују 
имовином и њиховим непосредним 
руководиоцима,у вези елиминисања 
уочених пропуста и недостатака у 
припремним радњама, 

  друге припреме као сто је прибављање 
пописних листа,провјера спискова 
имовине са називима појединих 
ставки,укључујући могућности 
идентификације, 

  натурални попис дијелова материјалне 
имовине,у складу са одговарајућим 
техникама пописа 
(бројање,мјерење,вагање,израчунава
ње по одговарајућој формули и друге 
примјерене технике пописа), 

 анализа узрока оштећења,уништења 
или другог облика умањења 
вриједности имовине,укључујући 
приједлоге за утврђивање појединачне 
одговорности запослених, 

 уношење података о утврђеним 
количинама по попису и 
количинама,појединачним цијенама и 
вриједностима из одговарајућих 
књиговодствених евиденција,у циљу 
поређења, 

 процјену вриједности имовине која се 
за потребе презентације у 
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финансијским извјештајима не 
вреднује по историјском трошку и 
проицјену суме издатака неопходних 
за измирење обавеза у наредном 
периоду,при чему се ,по 
одобрењу,могу користити услуге лица 
која су стручно оспособљена да  
изврше процјену имовине и обавеза, 

 упућивање захтјева Начелнику за 
ангажовање стручно оспособљених 
лица 

 пренос података о стањима имовине и 
обавеза преузетих са документације 
(иос-и,записници,забиљешке и сл),која 
одражава екстерну потврду стања 

 сачињавање извјештаја о извршеном 
попису са појединачним и укупним 
разликама(физичким и вриједносним 
),које су утврђене по сравњавању 
стварног са књиговодственим стањем, 

 достављање извјештаја о извршеном 
попису у предвиђеном року 
Начелнику,односно надлежном 
лицу,ако је ријеч о ванредном 
попису,са свим пописним листама у 
прилогу, 

 други послови који су од значаја за 
квалитетно и благовремено окончање 
пописа. 

 
Члан 12. 

 
(1) Под припремним радњама за попис 
подразумјевају се поступци који проводе задужена 
лица прије пописа ради уређивања 
простора,сортирања/класификације предмета пописа 
и омогућавање њихове потпуне идентификације,као и 
провјере релавантне екстерне и интерне 
документације 
(уговори,фактуре,ситуације/обрачуни,конфирмације 
салда потраживања и обавеза,записници о 
примопредаји,записници пореских органа,судска и 
друга рјешења,елаборати о процјени вриједности и 
сл.) и ажурирања евиденција које омогућавају 
утврђивање стварног стања имовине и обавеза. 
(2) Лица задужена за рачуноводствене и финансијске 
послове у Општинској управи су дужна да прије 
почетка пописа обезбиједе: 

 ажурирање евиденција свих облика 
имовине и обавеза, 

 усаглашавање отворених салда са свим 
повјериоцима и дужницима, 

 усклађеност аналитичке евиденције и 
главне књиге,када се ове евиденције 

воде независно у одвојеним 
програмским сегментима, 

 потпуне податке и документа,у вези са 
имовином која није у власништву,а којом 
Општина управља,коју посједује и/или 
користи,на основу 
закона,уговора,споразума или по другом 
основу, 

 информације о сопственој материјалној 
имовини као и оним средствима која се 
налазе у употреби код других правних 
лица или на путу, 

 додатне податке и детаље којима 
располажу,а који су неопходни за 
идентификацију појединих ставки 
имовине и обавеза, 

(3) Лица материјално задужена за општинску  имовину 
и њихови непосредни руководиоци обавезни су да: 

 физички уреде мјеста гдје се имовина 
налази и изврше сортирање 
материјалних добара према 
врсти,квалитету,физичком стању и 
слично да би се омогућио приступ свим 
количинама и врстама имовине, 

 издвоје нефункционалне предмете 
пописа (материјал,инвентар,опрему),као 
и оне  без или са умањеном 
вриједношћу 
(похабани,покварени,сломљени 
предмети пописа и сл.), 

 провјере идентификациона обиљежја,и 
уколико иста недостају,траже од 
надлежних служби поновно означавање 
(инвентурни бројеви,бар –кодови или 
др. ознаке), 

 спроведу друге  припремне радње 
којима се обезбјеђује да попис имовине 
буде окончан квалитетно  и у 
планираним роковима. 

(4) Лица из надлежних одјељења/служби општинске 
управе задужена за очување и одржавање општинске 
имовине,укључујући добра у општој употреби,имају 
обавезу да: 

 ажурирају своје помоћне евиденције о  
идентификованој имовини и обезбиједе 
доказе о власништву ради 
пописа,процјене вриједности и 
књиговодственог евидентирања 
имовине ,у складу са поступком о 
утврђивању и преносу права 
располагања имовином на јединице 
локалне самоуправе , 

 катастарски укњиже завршене 
инвестиције и обезбиједе пописној 
комисији доказе о власништву из јавних  
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евиденција,ради процјене вриједности и 
књиговодственог евидентирања имовине. 
 

Члан 13. 
 

(1) Поступак пописа започиње издавањем рјешења о 
формирању комисија за попис по појединим 
категоријама имовине и обавеза,а завршава се 
доношењем одлуке Начелника Општине о избору 
одговарајућих поступака и процедура усаглашавања 
књиговодственог са стварним стањем. 
(2) По потреби,непосредно по уручењу рјешења 
члановима пописних комисија,Начелник или лице,које 
он овласти организује заједнички састанак за све 
учеснике у попису,ради давања смјерница и 
детаљнијих упутстава за попис. 
(3)  Све комисије су дужне да након тога сачине 
планове рада и исте доставе  надлежним 
одјељењима/службама код којих се врши попис,ради 
праћења и евинтуалног  повременог присуства попису. 
(4)Прије почетка пописа пописној комисији се могу 
дати на увид:подаци о номенклатурним 
бројевима,називима,врста,а и јединицама мјере за 
имовину која је предмет пописа,подаци о 
купцима,добављачима и пословним банкама и 
отвореним рачунима,одобреним кредитима и издатим 
хартијама од вриједности,као и слични општи подаци 
који олакшавају рад комисијама. 
(5) Комисији за попис није дозвољен приступ 
књиговодственим подацима о количинама и 
вриједностима имовине и обавеза које се пописују 
прије окончања пописа и сачињавања пописних 
листа/њихове овјере. 
(6) Унос података о количинама, цијенама и 
вриједностима из помоћних евиденција,те другим 
поступцима и радњама које се односе на попис,може 
започети тек након што Начелник,или друго лице по 
овлашћењу,овјери све запримљене примјерке 
пописних листи(што укључује навођење тачног датума 
љиховог пријема и овјере,те потпис овлашћеног лица 
на пописним листама) и један примјерак се,уз обавезну 
примопредају,врати пописној комисији на даље 
поступање. У случају накнадних исправки грешака у 
пописним листама сачињава се забиљешка са 
образложењем,а све корекције овјерава овлашћено 
лице. 
(7) Пописне листе се сачињавају у два истовјетна 
примјерка(један за архиву и један за рачуноводство) 
које потписују предсједник и чланови комисије и 
материјално задужена лица /руководиоци имовине 
,који могу ставити примједбе/напомене и дати 
сугестије. Својим потписом материјално задужено лице 
потврђује да су комисији показана сва мјеста гдје се 
имовина налази и да су ова средства уписана у пописне 
листе. 

(8) Пописне листе садрже податке о утврђеним 
стварним количинама (ако је промјењиво) и стварним 
вриједностима по врстама имовине и обавеза које су 
предмет пописа. Изузетно се подаци за имовину и 
обавезе чије стварно стање на дан пописа није могуће 
утврдити уносе у посебне пописне листе. 
(9) Одговорно лице за састављање финансијских 
извјештаја је дужно да у напоменама уз финансијске 
извјештаје презентује сва неусаглашена салда имовине 
и обавеза на дан пописа,укључујући разлоге због којих 
усаглашавање књиговодственог са стварним стањем 
није извршено. 
 

Члан 14. 
 

Попис имовине и обавеза Општине врши се 
комбиновањем метода из члана 7-10. Правилника о 
начину и роковима вршења пописа и усклађивања 
стања са стварним стањем имовине и 
обавеза,искључујући методу узорка. Методе које се 
могу користити су: 

а)метода пописа на одређени дан која 
подразумјева да се попис започне и заврши на дан 
када се утврђује стварно стање имовине и 
обавеза,као и попис започет најраније десет и 
завршен најкасније десет радних дана након тог 
дана. Овом методом на одређени дан утврђују се 
стање залиха,ситног алата и 
инвентара,готовине,готовинских еквивалената и 
других облика имовине које се пописују техникама 
мјерења,вагања,бројања и сличним поступцима 
погодним за изражавање стварног физичког стања 
у основним мјерним јединицама 
(комад,килограм,литар,метар и сл. ). 
б) Метода перманентног пописивања која 
подразумјева континуирано праћење промјена 
(повећања и смањења) на имовини или обавезама 
током обрачунског периода у помоћним 
књигама,које су обавезне у складу са 
рачуноводственим и трезорским правилима. 
Књиговодствена стања имовине и обавеза из 
помоћних евиденција усклађују се са стварним 
стањем које се утврђује примјеном одговарајућих 
техника из члана 15.овог Правилника. 
ц)Метода додавања и одузимања која је 
дозвољена у изузетним случајевима када стварно 
стање објективно није могуће утврдити примјеном 
методе под а) и б) овог члана. Примјена ове 
методе подразумјева да је претходно утврђено 
стање имовине и обавеза на одређени дан који је 
различит од дана на који се своди стварно стање,а 
затим се врши прилагођавање тако утврђеног 
стања стварног стања документованим 
повећањима и смањењима имовине и обавеза у 
периоду који не може бити дужи од једно 
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календарског мјесеца,рачунајући од дана кад је 
утврђено стварно стање.Ова метода пописа се 
може користити ако је током обрачунског периода 
вршено перманентно праћење промјена. 

 
Члан 15. 

 
Приликом пописа, у зависности од карактеристика 
имовине и обавеза,примјењују се технике: 

а))Мјерење,вагање,бројање и слични поступци 
погодни за изражавање стварног физичког стања у 
основним мјерним јединицама 
(комад,килограм,литар,метар и сл.), 
б)Пренос података о стању имовине и обавеза са 
документације којом се из екстерних извора 
потврђује њихово стварно стање (изводи 
банака,конфирмације комитената,изводи из јавних 
регистара и сл.), 
в)Процјена физичког стања поједине имовине 
(дрвореди и сл.)које се не може објективно 
пописати техникама описаним под тачком а) овог 
члана, 
г)процјена вриједности имовине и обавеза које се 
за потребе презентације у финансијским 
извјештајима Општине не вреднују методом 
историјског трошка, 
д)процјена суме издатака неопходних за 
измиривање обавеза које су евидентне и стварне 
на дан пописа(резервисања и сл.).  

 
Члан 16. 

 
(1) Поступци усклађивања књиговодственог са 
стварним стањем пописане имовине, у зависности од 
узрока неслагања,обухватају: 

1. исправке грешака у случајевима ако су 
пописом идентификовани погрешно 
прокњижени пословни догађаји,пословни 
догађаји идентификовани на основу 
невјеродостојне књиговодствене 
документације или пословни догађаји за које је 
утврђено да се нису десили до датума пописа, 

2. евидентирање идентификованих, а 
непрокњижених догађаја насталих до датума 
пописа, 

3. евидентирање идентификованих,а 
непрокњижених пословних догађаја који се 
односе на догађаје након датума 
пописа,уколико се ради о корективним 
пословним догађајима,у смислу релавантних 
рачуноводствених стандарда, 

4. евидентирање утврђеног,а неевидентираног 
кала,растура,квара и лома,у складу са 
дозвољеним количинама, 

5. отпис застарјелих и других неизмирених 
обавеза за које је утврђено да неће довести до 
одлива готовине или других економских 
користи с циљем њиховог измирења, 

6. отпис и исправку вриједности сумњивих и 
спорних потраживања,евидентирање 
обрачунатих курсних разлика,нереализованих 
добитака/губитака на финансијској имовини и 
финансијским обавезама, 

7. друге поступке,у складу са релевантним 
прописима.  

(2) Уколико након проведених одговарајућих поступака 
из претходног става није могуће отклонити суштинске 
узроке неслагања односно није обезбијеђена 
усклађеност књиговодственог са стварним 
стањем,разлике се евидентирају као мањкови односно 
вишкови. 
(3) На основу извјештаја и приједлога комисије 
Начелник доноси одлуку о томе да ли ће мањкови 
теретити одговорна лица или ће се евидентирати на 
одговарајућој позицији расхода. Одлука чији предлог 
сачињава Одјељење за финансије треба да садржи све 
ставове за књижење којима се обезбјеђује усклађеност 
књиговодственог са стварним стањем,као и рокове за 
провођење књижења и физичко уништење 
расходованих ствари. 
 

Члан 17. 
 

Пописне комисије сачињавају појединачне извјештаје о 
утврђеном стању по попису имовине и обавеза са 
приједлозима рјешавања вишкова,мањкова,отписа,као 
и свих осталих потребних радњи да би се попис 
квалитетно обавио,укључујући потребна образложења 
и изјаве. 
   

Члан 18. 
 

(1) Извјештај о извршеном попису минимално треба да 
садржи: 

1) податке из одлуке о попису и рјешења о 
именовању комисије, 

2) податке о датуму почетка и завршетка 
пописа,као и времену утрошеном по 
појединим фазама пописа, 

3) податке о стручној и професионалној 
квалификацији,као и радном ангажману лица 
ангажованих на попису, 

4) предмет пописа и упоредни 
преглед/рекапитулацију стварног и 
књиговодственог стања пописане имовине и 
обавеза, 

5) преглед количинских и вриједносних разлика 
између стварног и књиговодственог стања,као 
и објашњења и образложења за неслагања, 
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6) преглед књиговодствених вриједности 
имовине и обавеза,чија стварна стања нису 
утврђена,укључујући одговарајућа 
образложења, 

7) примједбе и објашњења о утврђеним 
разликама лица која рукују имовином,односно 
лица која су задужена материјалним и 
новчаним вриједностима , 

8) примједбе и приједлоге пописне комисије за 
ликвидацију утврђених разлика/начин 
надокнађивања мањкова,приходовање 
вишкова,отписивање неупотребљивих 
средстава,исправке сумњивих и спорних 
потраживања,оприходовање застарјелих 
обавеза и др.), 

9) друге наводе и констатације до којих се дошло 
током пописа,а који су корисни за унапређење 
поступака и процедура за наредни 
попис,очување имовине и сл. 

(2) Уз извјештај о извршеном попису прилажу 
се:уредно потписане пописне листе по категоријама 
имовине и обавеза,рекапитулације пописних листа по 
синтетичким контима како се та средства и обавезе 
воде у главној књизи локалног трезора,посебне 
пописне листе имовине за 
расходовање,спецификације,односно прегледи 
потраживања и обавеза, забиљешке у току натуралног 
пописа,пописне листе са утврђеним мањковима и 
вишковима,изјаве,објашњења и сл. 
(3) Овако припремљен извјештај о попису и приједлог 
одлуке о усвајању извјештаја о попису доставља се 
Начелнику на разматрање и усвајање у роковима из 
члана 8. овог Правилника. 
 

Члан 19. 
 

(1) Начелник разматра извјештај о извршеном попису 
обавезно у присуству предсједника пописних 
комисија,начелника Одјељења за финансије и лица 
одговорних за вођење евиденција и састављање 
финансијских извјештаја. 
(2) У поступку одлучивања Начелник: 

1. разматра примједбе свих учесника у попису и 
одлучује о приједлозима комисије за попис,  

2. одлучује о спровођењу процедура и начинима 
утврђивања узрока одступања 
књиговодственог и стварног стања имовине и 
обавеза, 

3. одлучује о начину отклањања утврђених 
разлика између стања имовине и обавеза 
утврђених пописом и љиховог 
књиговодственог стања,укључујући и начин 
надокнађивања мањкова,расходовање 
неупотребљаваних средстава,отпис и исправку 

вриједности сумњивих и спорних 
потраживања,отпис застарјелих обавеза и др. 

(3) Уколико извјештај о попису није прихватљив 
Начелник тражи допуну извјештаја,који је услов за 
доношење одлуке. 
(4) Допуна извјештаја о попису се сачињава и у случају 
када се пословни догађаји који се односе на период 
који претходи датуму са којим се врши попис 
евидентирају послије извршеног усклађивања 
салда(накнадно примљене и књижене фактуре и др. 
вјеродостојна документа). 
(5) Извјештај о извршеном попису,заједно са пописним 
листама и одлуком Начелника о усвајњу извјештаја о 
попису,доставља се Одјељењу за финансије у роковима 
из члана 8. Овог Правилника,ради кљижења и потпуног 
усклађивања књиговодственог стања са стварним 
стањем,што је подлога за састављање годишњих 

финансијских извјештаја.                                                                
Члан 20. 

 
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи 
Правилник о начину и роковима вршења пописа и 
усклађивања књиговодственог стања са стварним 
стањем („Службени гласник општине Шековићи, број 
6/11). 

Члан 21. 
 

Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у 
„Службеном гласнику Општине Шековићи“. 
 
Број:03-403-43/17                                                                                                          
Датум:28.06.2017                                                                                    
                                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                                 Момир Ристић_____________ 
       

 
 
 

На основу члана 29.и 59. Закона о локалној 
самоуправи (Службени гласник Републике Српске 
број: 97/16) члана 4.став 3. Уредбе о садржају и 
начину израде Плана заштите од елементарне 
непогоде и друге несреће ( Службени гласник 
Републике Српске број 68/13) Начелник Општине, 
д о н о с и  
 
 

                    Р Ј Е Ш Е Њ Е 
   О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА   ИЗРАДУ    

   ПРОЦЈЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ ОД ЕЛЕМЕНТАРНЕ   
 НЕПОГОДЕ И ДРУГЕ    НЕСРЕЋЕ НА ПОДРУЧЈУ 

  ОПШТИНЕ ШЕКОВИЋИ 
 

I 
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У радну групу за израду Процјене угрожености од 
елементарне непогоде и друге несреће на 
подручју Општине Шековићи именују се: 

 
1.Ристић Момир – Начелник Општине –   
   предсједник 
2.Ашћерић Весна – в.д.Начелник Одјељења за  
  општу управу – замјеник предсједника 
3.Сокић Славиша – в.д.Начелник Одјељења за  
  привреду, пољопривреду и инспекцијске послове  
   – члан 
4.Савић Добрила – в.д.Начелник Одјељења за  
  финансије – члан 
5.Шивчић Мијомир – в.д.Начелник Одјељења за  
   друштвене дјелатности, урбанизам и послове  
   комуналне полиције – члан 
6.Лошић Миљан – Виши стручни сарадник за  
   послове цивилне заштите и мјесних заједница–  
   члан, 
7.Сокић Снежан – Директор Дома здравља „Свети  
   Сава“ Шековићи – члан 
8.Башић Гордана – Директор КП „Зеленило и  
   чистоћа“ Шековићи – члан 
9.Мићић Владо – Управник Шумске управе  
  „Шековићи“ Шековићи – члан 
10.Поповић Томислав – Директор  
    а.д.“Ветеринарска станица“ Шековићи – члан 
11.Влачић Миљан – Директор Средње школе  
    „Петар II Петровић Његош“ – члан 
12.Влачић Матија – Виши стручни сарадник за   
    социјалну заштиту- члан 
 

II 
 
Задатак радне групе је да према Уредби о 
садржају и начину израде Плана заштите од 
елементарних непогода и друге несреће изради 
Процјену угрожености од елементарне непогоде 
подручја Општине Шековићи. 
 

III 
 
Крајњи рок за израду процјене је 15.јуни 2017. 
Године. 

IV 
 

Ов Рјешење ступа на снагу даном доношења а 
биће објављено у „Службеном гласнику Општине 
Шековићи“. 
 
 
Број: 03-81-16/17                                                                                                   
Датум : 03.05.2017.године                                                                                                      
                                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                     Момир Ристић,ср 
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