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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
OПШТИНЕ ШЕКОВИЋИ 

 

Број 5                                                                                                     Понедељак, 02.07.2018.година  

  

На основу члана 31 Статута Oпштине Шековићи 

("Службени гласник Oпштине Шековићи", бр:  
10/17 ),Скупштина Oпштине  Шековићи на 15.   
редовној сједници одржаној 27.06.2018  године , д 

о н и ј е л а   ј е 
 

О Д Л У К У  

о  одређивању називa улица, тргова, 
институцијаи одређивању дана општине  

 

I 
 

Овом одлуком утврђују се називи улица, тргова и 

јавних институција те одређује дан општине 
Шековићи.  

II 

 
У градском насељу Шековићи утврђене  су 
сљедеће улице и тргови:  
 

Трг "Краља Петра I Карађорђевића"обухвата 
плато испред зграде С-12, С-24 (зграда бивше 
СДК) и С-25. 

 
Трг „Патријарха Павла“ почиње од зграде старе 
земљорадничке задруге (која не улази у састав 

трга)  и наставља према сјеверу поред стамбене 
зграде С-4, обухвата кућу Ступар Жељка,  скреће 
према истоку укључујући стамбену зграду С-6,  

кућу Милић Горана и Нинић Обрада,скреће јужно 
поред стамбене зграде С-24 обухватајући 
пословне просторе приземља те зграде који се 

налазе према народној библиотеци, те границом 
парка иде преко главне улицео бухвата парцелу 
на којој је изграђена црква и парохијски дом и 

јужном границом те парцеле иде према улици 
Јосипа Ковачевића, обухватајући све објекте 
сјеверно од те линије.  

 

Улица „палих бораца“ која почиње од 

ташевачког моста из правца Тишче доТрга 
Патријарха Павла, те од наведеног трга до 
раскрснице за Врељанско поље. 

 
Улица "Народног хероја Милоша Зекића" која 
почиње од ташевачког моста па до излаза из 

насеља Шековићи премаТишчи.  
 
Улица „9.јануар“ почиње од куће Ступар Жељка 

(која не улази у ову улицу) и даље преко 
"Миличиног брда" до Ловничког поља односно до 
раскрснице са улицом Јанка Башића.  

 
Улица "Проте Матеје Ненадовића" почиње од 
раскрснице  са улицом Јанка Башића и наставља 

до манастира "Ловница". 
 
Улица "Јосипа Ковачевића"почиње од старе 
зграде полиције (која не улази у ову улицу) преко 

сучанског моста до завршетка асфалтног пута на 
брду "Јелав" у насељу Сучани.  
 

Улица "РајкаБобара"почиње од сучанског моста,  
а затим десном обалом ријеке Дрињаче до краја 
насеља Врељанско поље.  

 
Улица "ЈанкаБашића"почиње од пекаре "Нешо",  
поред стамбених блокова и ријеке Ловнице до 

Ловничког поља, односно, до раскрснице са 
улицом 9.јануар.  
 

Улица "Војводе Живојина Мишића" почиње од 
куће Васе Вуковића (која не улази у ову улицу) 
поред стамбене зграде до куће Љубомира 

Савиновића. 
 
Улица "Влачић Владе-Цара"почиње код куће 

Ковачевић Десимира (која не улази у ову улицу) 
до куће Светозара Видаковића.  
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Улица "Солунска" почиње од куће Пејановић 
Вујадина, а завршава се на крају асфалтног пута 

према Мркајићима.  
 
Улица "Бранка Радичевића" почиње од 

скретања према Средњој школи,  те поред 
Полицијске станице и Средње школе до 
Фудбалског игралишта. 

 
Улица Браће Делић, почиње од куће Гаврила 
Галића,не укључује исту,  и иде према сјеверу до 

куће Ковачевић Благоја укључујући исту.  
 
Улица "Браће Влачић"која почиње код куће 

Даринке Кањерић (која не улази у ову улицу) и 
завршава се код куће Кандић Мила. 
 

Улица "Петра Кочића"почиње од старе зграде 
СИЗ-а становања до куће Лазић Миленка, а затим 
се скреће и завршава код куће Којић Раде ( са 

лијеве стране). 
 
Улица "Бране Савића"почиње од куће Којић 

Бошка према Гувништима при чему сијече улицу 
9.јануар и завршава се код раскрснице са улицом 
Неђе Мекића ( кодкуће Јелић Загорке). 

 
Улица "Илије Бирчанина"која почиње код куће 
Mарић Спасана па до краја насеља према 

Мекићима (код куће Ристић Радомира).  
 
Улица "Неђе Мекића"почиње од куће Раде 

Клисарића (која не улази у ову улицу), те даље 
поред болнице кроз насеље " Гувништа" до 
завршетка десног крака асфлатног пута ( код куће 

Видаковић Томислава).  
 
Улица "Ђуре Јакшића"почиње од куће Зекић 

Марије (код Ташевца) те даље према насељу 
Гувништа до куће Стојановић Драге.  
 

Улица "Јаке Милића"почиње од Раскрснице код  
"Рајине кафане" до излаза из насеља према 
Бишини.  

 
Улица "Лазе Шеховца"почиње од куће Клисарић 
Вујадина према насељу "Шупљака" и завршава се 

на крају насеља код каптаже. 
 
Улица "Карађорђева"почиње од моста код "Фод" 

кроз западни дио насеља Сучани до раскрснице 
са улицом Јосипа Ковачевића. 
 

Улица „Омладинска“, која почиње од куће Васе 
Гужвића, не укључујући исту, а завршава се са 
кућама Неђе Вукајловића и Милорада Влачића.  

 

 
III 

 

Називи јавних  институција  су: 
ЈУ Предшколског васпитања и образовања „Мајка 
Јевросима“ Шековићи,  

Основна школа „Јован Дучић“ Шековићи,  
Средњошколски центар „Петар II Петровић 
Његош“ Шековићи и 

JУ Народна библиотека Шековићи.  
 

IV 

 
28 август-Велика Госпојина, одређује се као дан 
општине Шековићи. 

 
V 
 

Одлука ступa на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Шековићи“. 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА      ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНАШЕКОВИЋИ            Митар Лазић,ср 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:01-022-54/18 

Шековићи, 27.06.2018. године_______________ 

 

       

 
 
На основу члана 31. Статута Oпштине Шековићи 

("Службени гласник Oпштине Шековићи", бр:  
10/17 ),Скупштина Oпштине  Шековићи на 15.   
редовној сједници одржаној 27.06.2018  године ,  

разматрајући Нацрт Плана капиталних 
инвестиција за период 2018-2024 годину,  
д о н и ј е л а   ј е 

 
 

О Д Л У К У  

 
I 
 

Скупштина општине Шековићи усваја Нацрт 
Плана капиталних инвестиција за период 2018 – 
2024 годину.  

 
План капиталних инвестиција за период 2018 -
2024 годину је саставни дио ове Одлуке 
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II 
 

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

Број:01-022-55/18 

Шековићи, 27.06.2018. године________________ 
 

 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број:97/16) и члана 31. Статута општине 

Шековићи („Службени гласник општине 

Шековићи“,број:10/17), Скупштина општине 

Шековићи на својој 15 редовној сједници одржаној 

дана 27.06.2018. године, д о н о с и  

О  Д  Л  У  К  У 
О куповини земљишта за формирање 

водозаштитног појаса 

 
I 
 

Општина Шековићи за потребе формирања 
водозаштитног појаса  купује земљиште од Милић 
Велибора из Сучана у површини од 520 м2 и то 

дио парцеле означене као к.ч.бр.237/4 зване 
„Жљебац“ К.О. Цикоте 2 по куллтури њива 6 
класе.  

 
Наведена парцела ће се накнадно отцијепити и 
формирати као посебна парцела под новим 

катастарским бројем.  
 

II 

 
Општина Шековићи земљиште из члана 1 ове 
Одлуке купује по цијени од 2,00 КМ по м2. 

 
III 
 

Овлашћује се Начелник општине Шековићи да у  
име Општине закључи Уговор о купопродаји 
некретнине из члана 1 ове Одлуке са Милић 

Велибором из Сучана – општина Шековићи. 
 
 

 

 
IV 
 

Одлука ступа на снагу даном доношења и иста ће 
бити објављена у Службеном гласнику општине 
Шековићи.  

 
 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА    ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ           Митар Лазић,ср 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:01-022-56/18 

Шековићи, 27.06.2018. године________________ 

      
       

 

 

На основу члана 31 Статута Oпштине Шековићи 
("Службени гласник Oпштине Шековићи", бр:  
10/17 ),Скупштина Oпштине  Шековићи на 15.   

редовној сједници одржаној 27.06.2018  године ,  
разматрајући дугорочни план за измирење 
неизмирених обавеза пренесених из претходног 

периода, д о н и ј е л а   ј е 
 

О Д Л У К У  

 
I 
 

Скупштина општине усваја дугорочни план за 
измирење неизмирених обавеза пренесених из 
претходног периода. 

 
Дугорочни план за измирење неизмирених 
обавеза из претходног периода је саставни дио 

ове Одлуке. 
 

II 

 
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 

Шековићи.  
 
 

 
РЕПУБЛИКАСРПСКА      ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ           Митар Лазић,ср 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:01-022-57/18 
Шековићи, 27.06.2018. године________________ 
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ДУГОРОЧНИ ПЛАН ЗА ИЗМИРЕЊЕ НЕИЗМИРЕНИХ 

ОБАВЕЗА ПРЕНЕСЕНИХ ИЗ ПРЕДХОДНОГ ПЕРИОДА  

1.Основ и разлог за израду Плана  

Ускладу са  чланом  30.Закона о фискалној 

одговорности Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ број:94/15) Општина Шековићи је у 

обавези да донесе дугорочни план за измирење 

неизмирених обавеза пренес ених из предходног  

периода. 

2.Преглед пренесених обавеза из предходног 

периода 

Укупне неизмирене обавезе пренес ене из предходног 

периода на дан 31.децембар 2017.године износиле су 

292.295 KM. 

РБ Преглед обавеза по врстама ИЗНОС  

1. Обавезе за бруто плате и 
накнаде 

89.676 

2. Материјални трошкови  98.060 

3. Капиталне инвестиције 29.613 

4. Обавезе за субвенције 14.997 

5. Обавезе за грантове 12.094 

6. Обавезе за дознаке на име 
социјалне заштите 

47.728 

7. Остале краткорочне обавезе  41 

8. Обавезе из трансакције са 
другим јединицама власти 

86 

 

У периоду од 01.01.2018.до 28.02.2018.године укупно 

је измирено 227.769 КМ.Укупне неизмирене обавез е 

из предходног периода на дан 28.02.2018.године 

износе 64.526 КМ од којих је 1.059 КМ обавеза које се 

не потражују односно које су застарјеле тако даукупне 

неисплаћене обавезе износе 63.467 КМ.Разлози 

неизмирених обавеза су недостатак прихода. 

Преглед неизмирених обавеза на дан 

28.02.2018.године: 

РБ Преглед обавеза по врстама ИЗНОС  

1. Материјални трошкови  48.216 

2. Капиталне инвестиције 11.068 

3. Онавезе за грантове 1.862 

4. Обавезе за дознаке на име 
социјалне заштите 

2.200 

5. Остале краткорочне обавезе  41 

6. Обавезе из трансакције са 

другим јединицама власти 

80 

3.Основни подаци о буџету  

 2017. 2018. 

1.Приходи  2.810.276 2.721.200 

2.Трансфери од других 
буџетских јединица  

453.448 191.200 

3.Примици за нефинансијску 

имовину  

40.000 40.000 

А.Укупно приходи и 
примици(1+2+3) 

3.303.724 2.952.400 

4.Расходи 2.549.227 2.573.410 

5.Трансфери другим 
буџетским јединицама  

18.200 20.400 

6.Издаци за нефинансијску 
имовину  

676.925 342.590 

Б.Укупно расходи и 
издаци(4+5+6)  

3.244.352 2.936.400 

Суфицит/дефицит (А-Б)  59.372 16.000 

7.Примици од финансијске 

имовине(задужење)  

20.000 24.000 

8.Издаци за отплату дугова 79.372 40.000 

В.Нето задуживање(7-8) -59.372 -16.000 
Укупан буџет (А+7) или (Б+8)  3.323.724 2.976.400 

4.Основни подаци о јавном дугу  

 2017. 2018. 

Укупан јавни дуг(1+2)   

Спољни дуг    

Унитрашњи дуг   

Општина на дан 31.12.2017. године има обавезе по 

основу дугорочних кредита у износу од 847.675 КМ 

које нису доспјеле на плаћање.Такође Општина има 

обавезе по основу финансијског лизинга у износу од 

37.685КМ(од тога на краткорочним обавезама 8.163 

КМ и дугорочним обавезама 29.522 КМ).Те обавезе 

доспијевају мјесечно и нема доспјелих а не плаћених 

обавеза по основу финансијског лизинга. 

5.Приједлог мјера за измирање пренесених обавеза 
из предходног периода  

 
Измирење обавеза у укупном износу од 63.467 КМ се 
планира измирити у периоду од 3 .године и то 
следећом динамиком: 

 
 

Година Износ у 
КМ  

Извор  

2018 46.840 Редовни буџетски 
приходи(уштеда у буџету)  



Понедељак, 04.06.2018. године   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШЕКОВИЋИ   БРОЈ:  4              Страна 5 

 

2019 10.000 Намјенска средства 

накнада за воде(уштеда у 
буџету)  

2020 6.627 Намјенска средства 
накнада за воде у износу 
од 6.354 КМ и дио 

редовних прихода у 
износу од 273 КМ(уштеда 
у буџету). 

 
Обавезе по основу поврата средстава од накнада за 

воде планиране су да се измире у року од 2.године јер 
досадашњи годишњи прилив од средстава од 
посебних накнада за воде не прелази износ од 10.000 

КМ. 
 
      
   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

      
      Момир Ристић,ср________ 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број:97/16) , 

члана 31. Статута општине Шековићи („Службени 
гласник општине Шековићи“,број:10/17),Скупштина  
општине Шековићи на својој  15.  редовној сједници 
одржаној 27.06.2018.године донијела је: 

 
ОДЛУКУ  

О утврђивању пројеката који ће бити финансирани из  

преосталих кредитних средстава Свјетске банке –
Међународна асоцијација за развој (ИДА) по 

„Пројекту хитног опоравка од поплава 
 

I 
 

Овом одуком утврђују се пројекти који ће бити 
финансирани из преосталих расположивих кредитних 

средстава Свјетске банке –Међународна асоцијација 
за развој (ИДА) по „Пројекту хитног опоравка од 
поплава“ у укупном износу од 84.296,56 СДР. 

 
II 
 

Средствима из члана 1. ове Одлуке финансираће се 

следећи пројекти: 
-Регулација дијела корита ријеке Ловнице  
-Санација пјешачке стазе у улици Народног хероја 
Милоша Зекића  

-Изградња тротоара у улици Палих бораца 
 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу  осмог дана од дана  
доношења и објавиће с е у „Службеном гласнику 

општине Шековићи“ 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА         ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНАШЕКОВИЋИ              Митар Лазић,ср 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број:01-022-58/18 
Шековићи, 27.06.2018. године____________________ 

   
 
На основу члана 39. став 2. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ ,број 97/16) и на основу члана 31. став 2.  
Статута општине Шековићи(„Службени гласник 

општине Шековићи“ број 10/17) Скупштина 
општине Шековићи на својој 15. редовној 
сједници, одржаној дана 27.06.2018. године,  

донијела је следећи 
 

З А К Љ У Ч А К  

 
1.Скупштине општине Шековићи доноси Закључак 
да родитељи који предају документе за додијелу 

једнократне новчане помоћи за новорођенчад 
убудуће, поред, до сада потребних докумената 
утврђених ранијим Правилником, морају  

доставити служби социјалне и дјечије заштите 
општине Шековићи и педијатријски картон Дома 
здравља „Свети Сава“ Шековићи.  

 
 2.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:01-022-63/18 
Шековићи,27.06.2018.године______________________ 
 

 

 
На основу члана 59. и 82. Став 3. Закона о 

локалној самоуправи(„Службени гласник 

Републике Српске“,број:97/16) и члана 51.Статута 

Општине Шековићи („Службени гласник општине 

Шековићи“ број:10/17), а у вези са чланом7.Закона 

о рачуноводству и ревизији Републике Српске 

(„Службени гласник Републике 

Српске“,број:94/15), Начелник Општине Шековићи 

дана  27.јуна 2018.године , д о н о с и 
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ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О 

ОРГАНИЗАЦИЈИ И СПРОВОЂЕЊУ ПОПИСА И 

УСКЛАЂИВАЊА КЊИГОВОДСТВЕНОГ СА 

СТВАРНИМ СТАЊЕМ ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА 

Члан 1. 

У Правилнику о организацији и спровођењу 

пописа и усклађивања књиговодственог са 

стварним стањем имовине и обавеза(„Службени 

гласник општине Шековићи“,број:8/17) у члану 8.у  

тачки 2.ријечи „до 5.фебруара“замјењује се 

ријечима“до 20.јануара“,и у члану 8.у тачки 3.  

ријечи“до 20.фебрура“замјењују се ријечима „до 

31.јануара“. 

Члан 2. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Шековићи“.  

Број:03-403-42/18        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум,27.06.2018.г                     Момир Ристић,ср ___ 
 
 

 
На основу члана 59. и 82.став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске „број 97/16), а у вези са чланом 
7. Закона о рачуноводству иревизији Републике 
Српске („Службени гласник РС“ број 94/15) и 

члана 51. Статута општине Шековићи („Службени 
гласник општине Шековићи „број 10/17) Начелник 
општине Шековићи, д о н о с и: 

 
П Р А В И Л Н И К  

О РАЧУНОВОДСТВУ, РАЧУНОВОДСТВЕНИМ  

ПОЛИТИКАМА И РАЧУНОВОДСТВЕНИМ 
ПРОЦЈЕНАМА ОПШТИНЕ ШЕКОВИЋИ 

 

I-ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 

 
(1)Овим  Правилником уређује се организација 
система књиговодства и рачуноводства и 

рачуноводствене политике  општине Шековићи и 
њених буџетских корисника.  
(2)Основезаовај Правилник су: Закон о 

рачуноводству и ревизији, Закон о трезору,  
подзаконска акта из области рачуноводствено - 
трезорског пословања, Међународни 

рачуноводствени стандарди за јавни сектор 

(МРС-ЈС), Правилник о буџетским 
класификацијама,садржини рачуна и примјени 
контног плана за кориснике прихода буџета 

Републике,општина,градова и фондова.  
 

Члан 2. 

 
(1)Сврха доношења овог Правилника је да се на 
јединствен начин уреди Систем књиговодства и 

рачуноводста за све кориснике буџета општине  
Шековићи како би се обезбиједило поштовање 
рачуноводствених начела и принципа уредног 

књиговодства, конзистентна примјена усвојених 
рачуноводствених политика и одговарајућа 
припрема и презентација финансијских 

извјештаја. (2) Циљ је да се омогући уредно,  
једнообразно и свеобухватно евидентирање 
пословних догађаја, те навријеме открију спријече 

погрешна евидентирања, у настојању да се 
финансијски извјештаји буџетских корисника и 
консолидовани финансијски Извјештаји општине 

израђуј у у складу са релевантним прописима, 
прихваћеним рачуноводственим принципима и 
примијењеним рачуноводственим стандардима за 

јавни сектор, на начин да се задовољи широки 
спектар интереса њихових корисника.  
 

Члан 3. 
 
(1)Одредбе овог Правилника примјењиваће 

општина Шековићи и њени буџетски корисници 
чија је главна књига у цијелости или дјелимично 
саставни дио главне књиге локалног трезора.  

(2)Под буџетским корисницима, подразумијевају  
се: 
1)Корисници буџета општине Шековићи чија је 

књига саставни дио Главне књиге Трезора 
општине Шековићи,односно:  
01000110 Скупштина општине  

01000120 Начелник општине  
01000130 Одјељење за општу управу  
01000140 Одјељење за финансије  

01000150 Одјељење за привреду,пољопривреду и 
инспекцијске послове, 
01000160 Одјељење за друштвене 

дјелатности,урбанизам и послове комуналне 
полиције 
01000190 Остала буџетска потрошња  

01000400 ЈУПОИВ „Мајка Јевросима“  
2)Корисници чија је Главна књига дјелимично 
саставни дио Главне књиге Трезора општине 

Шековићи,односно:  
08150064 Средња  школа „Петар Петровић 
Његош“ 

08180014 ЈУ „Народна библиотека“.  
(3)Систем трезорског пословања заснива се на 
систем главне књиге локалног трезора и систему 

јединственог рачуна трезора и то:  
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1) систем главне књиге локалног трезора чине 
главна књига трезора и помоћне књиге главне 
књиге трезора и 

2) систем јединственог рачуна трезора обухвата 
рачуне јавних прихода и редовнеи намјенске 
рачуне, отворене на име општине Шековићи код 

пословних банака, посредством којих се одвија 
пословање свих буџетских корисника укључених у  
систем главне књиге локалног трезора.  

 
II-КЊИГОВОДСТВЕНЕ ИСПРАВЕ 
 

Члан 4. 
 
(1)Књиговодствена исправа је писани документ о 

насталом пословном догађају односно 
трансакцији, којим су обухваћени сви подаци 
неопходни за књижење у пословним књигама, 

потписан од лица која су овлашћена за 
састављање и контролу књиговодствених 
исправа.  

(2)Књиговодствена исправа се саставља у  
потребном броју примјерака, на мјесту и у 
времену настанка пословног догађаја, осим оних 

исправа које се састављају у књиговодству 
буџетског корисника.(3)Фотокопија 
књиговодствене исправе може бити основ за 

књижење пословног догађаја , само под условом 
да је на њој  наведено мјесто чувања оригинала,  
са потписом одговорног лица.  

(4)Књиговодствена исправа примљена у  
електронском облуку сматра се вјеродостојном 
под условом да  је потписана на начин утврђен 

Законом о електронском потпису  Републике 
Српске.  

Члан 5. 

 
(1)Књиговодствена исправа мора бити 
потпуна,истинита,рачунски тачна и уредна,тако да 

омогући потпун увид у вјеродостојност документа.  
(2) Контролу књиговодствених исправа не могу да 
врше лица која су материјално задужена за 

имовину на коју се исправе односе. 
(3)Лица одговорна за састављање и контролу 
књиговодствених исправа својим потписом 

потврђују да је књиговодственаисправа потпуна,  
истинита, рачунски тачна и да одражава суштину 
пословног догађаја на који се односи.  

(4)Лица која састављају и врше пријем 
књиговодствених исправа дужна су да потписану 
исправу и другу документацију у вези са насталим 

пословним догађајем доставе на књижење одмах,  
односно у року који је одређен посебним актом.  
    

Члан  6. 
 
(1)На основу вјеродостојних књиговодствених 

исправа попуњавају се прописани образци за 

трезорско пословање, на основу којих се 
финансијске трансакције уносе у систем локалног 
трезора.  

(2)Изузетно унос финансијских трансакција врши 
се непосредно са књиговодс твене исправе,  
односно без попуњавања образаца за трезорско 

пословање код књижења банковних извода,  
исправљање системских грешака,погрешних 
уноса и слично.  

(3)За буџетске кориснике који су у локалном 
трезору унос финансијских трансакција врши се 
искључиво на основу образаца за трезорско 

пословање које достављају буџетски 
корисници.За тачност достављених образаца 
одговора одговорно лице буџетског корисника.  

 
Члан 7. 

 

(1)Књиговодствене исправе чувају се у изворном 
материјалном и електронском облику. 
(2)Платне листе и аналитичкe евиденције о 

платама, исправе којима се доказује власништво 
и власнички односи чувају се трајно. 
(3)Књиговодствене исправе на основу који су 

подаци унесени у пословне књиге чувају се 
најмање пет година или дуже, ако су посебним 
прописима одређени дужи рокови за чување 

појединих врста исправа. 
(4)Рок за чување књиговодствених исправа 
почиње по истеку последњег дана обрачунског 

периода на који се односе пословне књиге у које 
су унесени подаци из тих исправа. 
(5)Оргиналне књиговодствене исправе чувају се у 

просторијама Општине и буџетског корисника.  
 
III ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ 

Члан 8. 
 
(1)Пословне књиге се воде тако да омогућавају  

контролу исправности књижења, чувања и 
коришћења података, као иувид у хронологију  
извршених књижења и сагледавање свих 

промјена на рачунима.  
 
(2) Пословне књиге чине: 

- дневник трансакција,  
- главна књига локалног трезора (ГКЛТ)  
- помоћне књиге (буџетског корисника и трезора)  

(3)Помоћне књиге представљају аналитичке 
евиденције које се успостављају и воде за 
поједине врсте имовине и обавеза.  

(4)Помоћне књиге главне књиге трезора чине:  
1) евиденција на организационим кодовима 
буџетског корисника у Модулу набавке,  

2) евиденција на организационим кодовима 
буџетског корисника у Модулу обавеза  
3)евиденција на организационим кодовима 

буџетског корисника у Модулу поравнања.  
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(5)Дневник представља хронолошку евиденцију  
која се системски креира уносом података у  
помоћне књиге и главну књигу. 

(6) Главна књига је системска евиденција у којој 
се приказује стање и промјене на 
имовини,обавезама,властитим 

изворима,приходима и приливима,расходима и 
одливима у току обрачунског периода која 
представља основ за израду финансијских 

извјештаја. 
(7)Главну књигу буџетских корисника унутар 
система трезорског пословања чине евиденције 

на организационим кодовима буџетског корисника 
у Модулу главне књиге локалног трезора.  
(8)Пословне књиге воде се по систему двојног 

књиговодства.  
 

Члан 9. 

 
(1)Поред пословних књига према потреби воде се 
и помоћне пословне евиденције: књига улазних и 

књига излазних рачуна, књига благајне, регистар 
плата, база података о основним средствима и 
сли.  

(2)Број и садржај помоћних књига и помоћних 
пословних евиденција, начин њиховог вођења и 
повезивања са главном књигом и слично буџетски 

корисници уређују својим општим актом у складу 
са важећом законском регулативом.  
 

Члан 10.  
 
(1) Пословне књиге буџетског корисника у систему 

главне књиге локалног трезора отварају се 
приликом почетка обављања дјелатности 
буџетског корисника,кроз додјелу одговарајућег 

организационог кода на коме се врши његова 
књиговодствена евиденција.  
(2)Евидентирање пословних промјена у систему 

главне књиге локалног трезора који се односи на 
исту пословну годину врши се у једној 
рачуноводственој години кроз 14 

рачуноводствених периода:12 календарских 
мјесеци и 2 прелазна периода кроз које се врши 
донос почетног стања и формирање завршног 

стања на крају календарске године.  
(3)Затварање рачуноводствених периода врши се 
мјесечно, системски за све буџетске кориснике у  

систему главне књиге локалног трезора, у складу 
са процедурама за трезорско пословање. 
(4)Затварање рачуноводствене године врши се 

након што су извршена сва потребна књижења за 
протеклу пословну годину,системски за све 
буџетске кориснике у систему главне књиге 

локалног трезора, у складу са процедурама 
трезорског пословања а најкасније до рока за 
предају годишњих финансијских извјешатаја.  

(5)Трајно затварање пословних књига буџетског 
корисника у систему главне књиге локалног 
терзора врши се на дан настанка статусних 

промјена или на дан обустављања пословања, 
онемогућавањем даљег уноса података на 
организациони код буџетског корисника.  

 
Члан 11.  

 

Општина Шековићи и њени буџетски корисници 
Правилником о организацији и систематизацији 
радних мјеста прописују потребан степен школске 

спреме, радно искуство и остале услове за лица 
која воде пословне књиге и састављају  
финансијске извјештаје.  

 
Члан 12.  

 

(1)Дневник трансакција и главна књига чувају се 
најмање десет година. 
(2)Помоћне књиге чувају се намање пет година.  

(3)Помоћне пословне евиденције чувају се 
најмање пет година.  
(4)Финансијски извјештаји и извјештаји о 

извршеној ревизији чувају се трајно. 
(5)Пословне књиге,пословне 
евиденције,финансијски извјештаји и извјештаји о 

извршеној ревизији чувају се у оргиналном облику 
записа или коришћењем других адекватних 
средстава архивирања.  

(6)Рокови у којима се чувају пословне књиге и 
финансијски извјештаји почињу да теку по истеку 
посљедњег дана пословне године на коју се 

односе.  
 
IV ПОПИС 

 
Члан 13.  

 

Општина Шековићи и њени буџетски корисници 
попис вршеу складу са Правилником о начину и 
роковима вршења пописа и усклађивања 

књиговодственог стања са стварним стањем 
имовине и обавеза, којим су прописани 
предмет,циљеви, 

обвезници,методе,технике,поступак и процедуре 
пописа,врсте и рокови за извршење пописа,те 
начин усклађивања књиговодственог са стварним 

стањем. 
 
V-БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ И БУЏЕТСКО 

РАЧУНОВОДСТВЕНО ПОЉЕ 
 

Члан 14.  

 
(1)Буџетска класификација представља системски 
оквир који својим кодским стуктурама омогућава 
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дефинисање и евидентирањефинансијских 
активности према различитим захтјевима.  
(2)Вођење књиговодства врши се према 

стандардним буџетским класификацијама:  
1)фондовска-идентификује изворе финансирања 
и срeдстава,  

2)организациона-идентификује финансијске 
трансакције према мјесту настанка,  
3)економска-представља идентификацију врсте 

прихода, расхода,обавеза и средстава, 
4)подекономска –даје детаљне информације за 
праћење трансакција, 

5)функционална- даје информације о сврси 
трансакције и 
6)програмска-омогућавапраћење програма и 

пројеката који се односе на одређену трансакцију.  
(3)Фондовска,организациона,економска и 
функционална класификација прописане су од 

стране Министарства финансија, док 
подекономска и програмска су слободне и у  
трезорској апликацији отварају се њихове шифре 

са одговарајућим описима прилагођеним 
потребама.  
 

Члан 15.  
 
(1) Кодови стандардних буџетских класификација 

чине буџетско рачуноводствено поље које има 33 
знака груписана у шест сегмената:  
1) 2 занка за фондовски код, 

2) 8 знакова за организациони код,  
3) 6  занкова за економси код, 
4) 6 знакова за подекономски код,  

5) 4 знака за функционални код, 
6) 7 знакова за програмски код.  
(2) Буџетско рачуноводствено поље обавезно 

користе буџетски корисници који су укључени у  
трезорски систем пословања за унос и књижење 
финансисјских трансакција у систем главне књиге 

локалног трезора.  
 
1.Фондовска класификација 

 
Члан 16.  

 

(1)Вођење пословних књига врши се по начелу 
фондовског књиговодства. 
(2) Унос података у пословне књиге врши се 

према следећој фондовској класификацији:  
1) општи фонд(01),  
2)фонд прихода по посебним прописима (02),  

3)фонд грантова (03), 
4) фонд средстава приватизације и сукцесије (04) 
и 

5) фонд за посебне пројекте (05).  
 
 

 

Члан 17.  
 
(1)Општи фонд представља буџет у ужем смислу 

ријечи и користи се за исказивање свих  средстава 
и свих активности у вези са усвојеним 
буџетом.Трансакције које се дешавају у оквиру 

општег фонда одвијају се преко система 
јединственог рачуна трезора,односно система 
рачуна јавних прихода,трансакционих 

рачуна,инвестиционих рачуна и рачуна посебних 
намјена општине Шековићи. 
(2)Предпоставке за коришћење фондова 02,03,04 

и 05 су следеће: 
1) Одлука о извршење буџета општине прописује 
буџетске кориснике и изворе за које се могу  

користити други рачуноводствени фондови осим 
општег  
фонда,  

2)позиције прихода и расхода нису планиране 
буџетом,  
3) постоји рачун посебних намјена и  

4)постоје оперативно расположива новчана 
средства. 
 

Члан 18.  
 
(1)Фонд прихода по посебним прописим користи 

се за евидентирање средстава која се на основу 
прописа користе само у посебне сврхе и свих 
активности које се финансирају из тих средстава,  

уколико нису укључени у општи фонд. 
(2)Фонд грантова користи се за евидентирање 
грантова од домаћих и страних,физичких и 

правних лица,примљених на намјенске рачуне у  
системујединственог рачуна трезора или изван 
система јединственог рачуна трезора ,те свих 

активности буџетских корисника који се 
финансирају из тих средстава,уколико средства 
нису укључена у општи фонд. 

(3)Фонд средстава приватизације користи се за 
евидентирање средстава приватизације и свих 
активности које се финансирају из тих средстава,  

а које нису укључене у општи фонд.  
(4) Фонд за посебне пројекте користи се за 
евидентирање средстава намјењених посебним 

пројектима и свих активности на реализацији 
односних пројеката који се финансирају из 
приступних фондова Европске уније, кредита 

европских и међународних организација и 
институција,те средства других 
институционализованих ино извора финансирања 

уколико средства нису укључена у општи фон   
  

Члан 19.  

 
У главној књизи локалног трезора нефинансијска 
имовина,дугорочна финансијска  имовина, осим 

орочених новчаних средстава преко годину 
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дана,дугорочне обавезе и трајни извори 
средстава (укључујући и финансијски резулата) 
евидентирају се на фонду 01 без обзира на извор 

прибављања.  
 
2.Организациона класификација 

 
Члан 20.  

 

Организациона класификација књиговодствене 
евиденције у систему главне књиге локалног 
трезора општине Шековићи врши се према 

бројчаним ознакама прописаним Рјешењем 
Министрарства финансија у складу са Законом о 
буџетском систему.  

 
3. Економска класификација 
 

Члан 21.  
 
(1)Стање и промјене имовине, обавеза, извора,  

буџетских и осталих прихода и примитака,  
буџетских и осталих расхода и издатака и 
резултата исказују се на шестоцифреним 

аналитичким контима прописаним у Аналитичком 
контном плану за буџетске кориснике (удаљем 
тексту :Контни план). 

(2)Примарну структуру контног плана чини десет 
класа:  
1)Класа 0-Нефинансијска имовина  

2)Класа 1-Финансијска имовина и разграничења  
3)Класа 2-Обавезе и разграничења 
4)Класа 3-Властити извори и ванбилансна 

евиденција 
5)Класа 4-Расходи 
6)Класа 5-Издаци за нефинансијску имовину, 

7)Класа 6- Издаци за финансијску имовину и 
отплату дугова, 
8)Класа 7-Приходи,  

9)Класа 8-Примици за нефинансијску имовину, 
10)Класа 9- Примици од финансијске имовине и 
задужења. 

(3)У оквиру класе 4 и 7, на групама конта 47 и 77 
издвајају се расходи и приходи обрачунског 
карактера који не захтјевају  одлив, односно 

прилив готовине.Приходи и расходи обрачунског 
карактера не планирају се у буџету.  
(4)Према билансној припадности класе 0,1,2 и 3 

чине класе биланса стања,класе 4 и 7 су класе 
биланса успјеха; док класе 4 (осим 47), 5,6,7 
(осим 77),8 и 9 представљају класе буџетских 

извјештаја. 
 
4.Функционална класификација 

 
Члан 22.  

 

(1)Расходи ( класа 4 економске класификације ) и 
издаци и примици за нефинансијску имовину 
(класа 5 и 8) обавезно се класификују према 

функционалној класификацији. 
(2)Расходи обрачунског карактера, као што су 
трошкови амортизације,обрачунате негативне 

курсне разлике, расходи на основу усклађивања 
вриједности имовине и слично (конта групе 47 
економске класификације),приходи( класа 

7),издаци за финансијску имовину и отплату 
дугова (класа 6 економске класификације) и 
примици од финансијске имовине и задуживања 

(класа 9 економске класификацие) нису предмет 
разврставања по функционалној класификацији.  
 

VI-РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ 
 

Члан 23.  

 
(1)Под рачуноводственим политикама, у овом 
Правилнику, подразумијевају се принципи,  

основе, конвенције, правила и праксе, који су  
заступљени у РС у припреми и презентацији 
финансијских извјештаја, који се односе на 

кориснике буџета РС, општина и фондова.  
Усвојене рачуноводствене политике односе се на 
признавање, 

укидање признавања, мјерење и процјењивање 
средстава, обавеза, прихода и расхода буџетских 
корисника. (2)Основ за утврђивање 

рачуноводствених политика буџетских корисника 
општине Шековићи које се примјењују у припреми 
финансијских извјештаја су Међународни 

рачуноводствени стандарди за јавни сектор 
(МРС-ЈС), објављени од Одбора  за међународне 
рачуноводствене стандарде за јавни сектор и 

релевантни прописи РС који подржавају примјену 
ових стандарда. 
(3)Свако одступање између МРС-ЈС и 

релевантних прописа у рачуноводственом 
третману, укључујући и контни план, буџетски 
корисници треба да објаве у нотама.  

(4)Досљедном примјеном усвојених 
рачуноводствених политика за све билансне 
позиције по класама, према важећем контном 

плану (од 0-Нефинансијска имовина до 9- 
примици од финансијске имовине и задуживања),  
укључујући поступке консолидације, исправке 

грешака и догађаје након датума извјештавања),  
обезбјеђује се претпоставка да финансијски 
извјештаји њиховим корисницима пружају  

информације о финансијском положају и 
резултатима, извршењу буџета и токовима 
готовине свих буџетских корисника, а које су  

потпуне, објективне, јасне и одражавају суштину 
пословних догађаја и трансакција.  
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1. Нефинансијска имовина  
 

Члан 24.  

 
Нефинансијска имовина се према рочности (року 
трајања/употребе)дијели на: нефинансијску 

имовину у сталним средствима (имовина од које 
се очекују економске користи или услужни 
потенцијали у периоду дужем од годину дана и 

/или у периоду дужем од уобичајеног циклуса 
пословања ) и не- финансијску имовину у текућим 
средствима ( имовина од које се очекују 

економске користи или услужни потенцијали у  
периоду краћем од годину дана и /или у периоду 
краћем од уобичајеног циклуса пословања ).  

 
Члан 25.  

 

Нефинансијску имовину у сталним средствима 
чини:  
 

1)Произведена стална имовина(зграде и објекти,  
постројења и опрема, биолошка имовина,  
инвестициона имовина и нематеријална 

произведена стална имовина),  
2) Драгоцјености, 
3)Непроизведена стална имовина, 

4)Нефинансијска имовина у сталним средствима 
у припреми,  
5)Улагања на туђим некретнинама,постројењу и 

опреми.  
 

Члан 26.  

 
(1)Признавање и вредновање зграда и објеката 
врши се  у складу са МРС-ЈС 17 и другим 

релевантним рачуноводственим стандардима и 
прописима.  
(2)Вредновање приликом почетног признавања 

врши се по трошку набавке или цијени 
коштања.Када је средство стечено у трансакцији 
која није трансакција размјене,од носно када 

трошак набавке не одражава стварну вриједност 
средстава,његово почетно вредновање врши се 
по фер вриједности на дан стицања.  

(3)Вредновање након почетног признавања врши 
се примјеном модела набавне вриједности 
амортизовањем признате вриједности средства,  

умањене за процијењену резидуалну вриједност и 
евентуалне акумулиране губитке од умањења 
вриједности током његовог вијека трајања или 

примјеном модела ревалоризације.  
(4)Обрачун амортизације врши се примјеном 
линеарне методе по стопама прописаним  

Правилником о примјени 
годишњихамортизационих стопа за буџетске 
кориснике. Израчунати износ амортизације 

признаје се као текући трошак на аналитичким 

контима амортизације зграда и објеката 
471211,471212,471213 и 471219 и књижи са на 
потражној страни аналитичког конта корекције 

вриједности зграда и објеката 
011119,011129,011139 и 011199.  
(5)Обезврјеђење имовине на дан билансирања 

врши се у складу са МРС-ЈС 21.За износ 
утврђеног обезвређења признаје се текући 
трошак на аналитичком конту 471511 - Расходи по 

основу усклађивања вриједности произведене 
сталне имовине и врши књижење на потражној 
страни аналитичког конта корекције зграда и 

објеката 011119,011129,011139 и 011199.  
(6)Процјена фер вриједности врши се примјеном 
ревалоризационог модела у складу са МРС-ЈС 17 

и другим рачуноводственим стандардима и 
прописима. За износ повећања фер вриједности 
средства које је предмет ревалоризације врши се 

пропорционално повећање салда на контима 
набавне вриједности и корекције вриједности, а 
разлика се књижи на потражној страни конта 

321111- Резерве по основу ревалоризације 
нефинансијске имовине. За износ смањења фер 
вриједности средства које је предмет 

ревалоризације врши се пропорционално 
смањење салда на контима набавне вриједности 
и корекције вриједности, а разлика се књижи на 

дуговној страни конта 321111- Резерве по основу 
ревалоризације нефинансијске имовине до износа 
расположивог салда резерви на тој групи, а 

остатак се књижи као текући трошак на 
аналитичком конту 471511 - Расходи по основу 
усклађивања вриједности произведене сталне 

имовине. Уколико се приликом нове 
ревалоризације утврди повећање фер 
вриједности средства које је претходно 

ревалоризовно наниже, врши се пропорционално  
повећање салда на контима набавне вриједности 
и корекције вриједности средстава, до висине 

претходно књиженог трошка по основу 
ревалоризације те групе средстава признаје се 
текући приход на аналитичком конту 771511 - 

Приходи по основу усклађивања вриједнос ти 
произведене сталне имовине, а остатак се 
евидентира на потражној страни конта 321111 -

Резерве по основу ревалоризације нефинансијске 
имовине.  
(7)Расходи амортизације и расходи и приходи 

признати по основу усклађивања вриједности 
произедене сталне имовине имају искључиво 
обрачунски карактер и не сматају се буџетским 

приходима/расходима.  
 

Члан 27.  

 
Признавање и вредновање постројења и опреме 
врши се на исти начин као о код зграда иобјеката,  

уз примјену одговарајућих конта прописаних 
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Контним планом:аналитичка конта корекције 
вриједности постројења и опреме 011219, 011229,  
011239,011249, 011259,  

011269,011279,011289,011299, аналитички конта 
321111-Резерве по основу ревалоризације 
нефинансијске имовине,аналитичка конта 

амортизације постројења и опреме 471221,  
471222,471223,471224,471225,471226,471227,471
228 и 471229, аналитички конто 471511-Расходи 

по основу усклађивања вриједности произведене 
сталне имовине,аналитички конто 771511 -
Приходи по основу усклађивања вриједности 

произведене сталне имовине. 
 

Члан 28.  

 
(1)Биолошка имовина обухвата: основно стадо,  
вишегодишње засаде који се узгајају и повремено 

или стално користе за производњу осталих 
добара и услуга у периоду дужем од једне године.  
(2)Признавање и вредновање биолошке имовине 

врши се ускладу са МРС-ЈС 27 и другим 
релевантним рачуноводственим стандардима и 
прописима.  

(3)Почетно вредновање биолошке имовине,као и 
вредновање на сваки датум билансирања, врши 
се по фер вриједности умањеној за процијењене 

трошкове продаје на мјесту продаје. Уколико се 
вредновање биолошке имовине не врши по фер 
вриједности, не врши се њена амортизација, а 

ефекти промјене фер вриједности се 
евидентирају преко аналитичког конта 471511 - 
Расходи по основу усклађивања произведене 

сталне  имовине (за смањење вриједности),  
односно преко аналитичког конта 771511- 
Приходи по основу усклађивања вриједности 

произведене сталне  имовине (за повећање 
вриједности) и аналитичких конта корекције 
вриједности биолошке имовине 011319,011329 и 

011399. 
(4)  За биолошку имовину за коју цијене на 
тржишту нису утврђене и за које алтернативни 

поступци процјене фер вриједности нису 
поуздани, почетно вредновање врши се по трошку 
набавке - набавној вриједности или цијени 

коштања. Вредновање биолошке имовине, која 
није призната по фер вриједности, након 
признавања врши се амортизовањем признате 

вриједности средстава, умањене за процијењену 
резидуалну вриједност, током његовог вијека 
трајања и умањењем за губитке од 

обезвређивања. Књиговодствено евидентирање 
амортизације, ефеката промјена вриједности по 
основу губитака од обезвређивања и 

ревалоризације врши се на начин као код зграда и 
објеката, уз примјену одговарајућих аналитичких 
конта прописаних Контним планом:аналитичка 

конта корекције вриједности биолошке имовине 

011319,011329 и 011399, аналитички конто 
321111-Резерве по основу ревалоризације 
нефинансијске имовине, аналитички конто 

471231-Расходи по основу амортизације 
биолошке имовине,аналитички конто 471511 -
Расходи по основу усклађивања вриједности 

произведене сталне имовине,аналитички конто 
771511-Приходи по основу усклађивања 
вриједности произведене сталне имовине.Чим 

постане могуће, вриједност те биолошке имовине 
утврђује се по њеној фер вриједности умањеној за 
процјењене трошкове продаје на мјесту продаје.  

 
Члан29.  

 

(1)Инвестициона имовина обухвата имовину у 
власништву или узету под финанасијски лизинг 
ради остваривања прихода од издавања и/или 

дугорочног пораста вриједности и имовину дату 
под оперативни закуп и улагање у имовину узету 
под оперативни закуп. Признавање  и вредновање 

инвестиционе имовине врши се ускладу са МРС -
ЈС 16 и другим релевантним рачуноводственим 
стандардима и прописима.  

(2)Почетно вредновање инвестиционе имовине у  
власништву врши се по трошку набавке или 
цијени коштања.Када је средство стечено у  

трансакцији која није трансакција 
размјене,односно када трошак набавке не 
одражава стварну вриједност средства,његово 

почетно вредновање врши се по фер вриједности 
на дан стицања.  
(3)Вредновање након почетног признавања врши 

се по фер вриједности, а ефекти промјене фер 
вриједности се књиговодствено евидентирају  
преко аналитичког конта 471511-Расходи по 

основу усклађивања вриједности произведене 
сталне имовине (за смањење вриједности),  
односно преко аналитичког конта  771511 -

Приходи по основу усклађивања вриједности 
произведене имовине(за повећање вриједности) и 
аналитичких конта корекције вриједности 

инвестиционе имовине 011419.  
(4) Ако не постоји могућност поузданог мјерења 
фер вриједности, вредновање инвестиционе 

имовине,након признавања, врши се 
амортизовањем признате вриједности имовине 
умањене за процјењену резидуалну вриједност 

током његовог вијека трајања и умањењем за 
губитке од обезврјеђења, у складу са МРС-ЈС  17 
и другим релевантним рачуноводственим 

стандардима и прописима.Књиговодствено 
евидентирање амортизације, ефеката промјене 
вриједности по основу губитака од обезврјеђења 

и ревалоризације врши се како је објашњено код 
зграда и објеката уз примјену одговарајућих конта 
прописаних Контним планом:аналитичка конта 

корекције вриједности инвестицоне имовине 
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011419,011429 и 011439,аналитички конто 
321111-Резерве по основу ревалоризације 
нефинансијске имовине,аналитичка конта 

амортизације инвестионе имовине 471241 и 
471242,аналитички конто 471511-Расходи по 
основу усклађивања вриједности произведене 

сталне имовине,аналитички конто 771511 -
Приходи по основу усклађивања вриједности 
произведене сталне имовине. 

(5)Улагања у  имовину узету под оперативни 
закуп, кад су испуњени услови да се таква 
улагања класификују као инвестициона имовина,  

вреднују се по моделу фер вриједности, осим у  
случјевима дозвољеним МРС-ЈС и другим 
релевантним рачуноводственим стандардима. 

Ефекти промјене фер вриједности евидентирају   
се преко аналитичких конта 471511,771511 и 
011439 на начин објашњен у ставу 4.овог члана.  

која имају искључиво обрачунски карактер.  
 

Члан 30.  

 
(1)Признавање и вредновање нематеријалне 
произведене имовине врши се у складу са МРС 

ЈС 31 и другим релевантним рачуноводственим 
стандардима и прописима.  
(2)Почетно вредновање нематеријалне 

произведене имовине врши се  по трошку набавке 
- набавној вриједности или цијени коштања.Када 
је имовима стечена у трансакцији која није 

трансакција размјене,односно када трошак 
набавке не одржава стварну вриједност 
имовине,њено почетно вредновање врши се по 

фер вриједности на дан с тицања. 
(3)Вредновање након почетног признавања врши 
се амортизовањем признате вриједности 

средства умањене за процијењену резидуалну 
вриједност током његовог вијека трајања и 
умањењем за губитке од обезврјеђења или 

примјеном допуштеног алтернативног поступка 
ревалоризације.  
Књиговодствено евидентирање амортизације,  

ефеката промјена вриједности по основу губитака 
од обезврјеђења и ревалоризације врши се на 
исти начин као што је објашњено код зграда и 

објеката, уз примјену одговарајућих аналитичких 
конта прописаних Контним планом:аналитички 
конто 011519-Корекција вриједности 

нематеријалне произведене имовине,аналитички 
конто 321111-Резерве по основу ревалоризације 
нефинансијске имовине,аналитички конто 471251 -

Расходи по основу амортизације нематеријалне 
имовине,аналитички конто 471511-Расходи по 
основу усклађивања вриједности произведене 

сталне имовине,аналитички конто  771511 -
Приходи по основу усклађивања вриједности 
произведене сталне имовине. 

 

Члан 31.  
 
(1)У случају продаје произведене сталне имовине,  

нето разлика између књиговодствене и продајне 
вриједности евидентира се као добитак од 
продаје произведене сталне имовине на 

аналитичком конту 771611(ако је продајна 
вриједност већа од књиговодствене), односно као 
губитак од продаје произведене имовине, на 

аналитичком конту 471611(ако је продајна 
вриједност мања од књиговодствене).  
(2)У случају продаје произведене сталне имовине 

између буџетских корисника,нето разлика између 
књиговодствене вриједности и износа уговореног 
продајом евидентира се као добитак од продаје 

на одговарајућем аналитичком конту унутар 
подсинтетичког конта 77817 или 77826(ако је 
износ уговорен продајом већи од књиговодстевне 

вриједности),односно као губитак од продаје на 
аналитичком конту унутар подсинтетичког конта 
47813 или 47823 (ако је износ уговорен продајом 

мањи од књиговодствене вриједности). 
(3)Ови расходи односно приходи имају искључиво 
обрачунски карактер, и не сматрају се буџетским 

приходима/расходима.  
(4)Средства добијена продајом произведене 
сталне имовине имају третман примитака за 

нефинансијску имовину.  
 

Члан 32.  

 
(1)Драгоцјености су стална имовна коју  чине 
добра велике вриједности која се прибављају и 

чувају превасходно као залиха вриједности и не 
користе се у сврху производње или потрошње 
(драго камење, племенити метали, књиге,  

скулптуре и слике и други предмети који су 
признати као умјетничка дјела или антиквитети,  
накит велике вриједности, архивска грађа и сл.  

Умјетничка дјела и остали експонати који су 
саставни дио музејских поставки не класификују  
се као драгоцјености, него као опрема. 

(2)Вредновање драгоцјености се врши по фер 
вриједности, а ефекти промјене фер вриједности 
се књиговодствено евидентирају преко 

аналитичког конта 471512- Расходи по основу 
усклађивања вриједности драгоцјености (за 
смањење вриједности ), односно аналитичког 

конта 771512- Приходи по основу усклађивања 
вриједности драгоцјености (за повећање 
вриједности) и аналитичких конта корекције 

вриједности драгоцјености 012119 и 012129.  
(3)У случају продаје драгоцјености, нето разлика 
између књиговодствене и продајне вриједности 

евидентира се као добитак од продаје 
драгоцјености на аналитичком конту 771612 (ако 
је продајна вриједност већа од књиговодствене),  

односно као губитак од продаје драгоцјености на 
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аналитичком конту 471612(ако је продајна 
вриједност мања од књиговодствене).  
(4)У случају продаје драгоцјености између 

буџетских корисника,нето разлика између 
књиговодствене вриједности и износа уговореног 
продајом евидентира се као добитак од продаје 

на одговарајућем аналитичком конту унутар 
подсинтетичког конта 77817 или 77826(ако је 
износ уговорен продајом већи од књиговодстевне 

вриједности),односно као губитак од продаје на 
аналитичком конту унутар подсинтетичког конта 
47813 или 47823 (ако је износ уговорен продајом 

мањи од књиговодствене вриједности). 
(5)Овако евидентирани приходи/расходи имају  
искључиво обрачунски карактер и не сматрају се 

буџетским приходима/расходима.  
(6)Средства добијена продајом немају третман 
текућег прихода, него примитака од 

нефинансијске имовине.  
 

Члан 33.  

 
(1)Непроизведену сталну имовину чине:  
земљиште, подземна и површинска налазишта,  

шуме, воде, национални паркови и остала 
природна добра и нематеријлна непроизведена 
имовина (патенти, концесије,  лиценце, гудвил и 

сл).  
(2)Земљиште се признаје и вреднује у складу са 
МРС ЈС 17 и другим релевантним 

рачуноводственим стандардима и прописима.  
(3) Почетно вредновање се врши по трошку 
набавке - набавној вриједности или цијени 

коштања.Када је средство стечено у трансакцији 
која није трансакција размјене односно када 
трошак набавке не одражава стварну вриједност 

средства,његово почетно вредновање врши се по 
фер вриједности на дан стицања. 
(4)Вредновање земљишта након почетног 

признавања врши се по набавној вриједности 
умањеној за евентуалне акумулиране губитке од 
умањења вриједнос ти или примјеном модела 

ревалоризације.  
(5)Земљиште не подлијеже амортизацији.  
(6)Провјера да ли је дошло до обезврјеђења 

земљишта на дан билансирања, врши се у складу 
са МРС-ЈС 21. За износ утврђеног обезврјеђења 
признаје се трошак на аналитичком конту  471513 - 

Расходи по основу усклађивања вриједности 
непроизведене сталне имовине, уз истовремено 
евидентирање на потражној страни аналитичког 

конта корекција вриједности земљишта 013119. 
(7) Процјена фер вриједности врши се примјеном 
ревалоризационог модела у складу са МРС ЈС 17.  

За износ повећања фер вриједности средства које 
је предмет ревалоризације врши се 
пропорционално повећање салда на контима 

набавне вриједности и корекције вриједности 

имовине, а разлика се књижина потражној страни 
конта 321111 - Резерве по основу ревалоризације 
нефинансијске имовине. За износ смањења фер 

вриједности  врши се пропорционално смањење 
салда на контима набавне вриједности и 
корекције вриједностиимовине, а разлика се 

књижи на дуговној страни конта 321111- Резерве 
по основу ревалоризације нефинансијске имовине 
до износа расположивог салда ревалоризационе 

резерве за ту групу средстава,а остатак се 
признаје као као текући трошак на аналитичком 
конту 471513-Расходи по основу усклађивања 

вриједности непроизведене сталне имовине.  
Уколико се приликом нове ревалоризације утврди 
повећање фер вриједности имовине које је 

претходно ревалоризовно наниже, врши се 
пропорционално повећање салда на контима 
набавне вриједности и корекције вриједности 

средстава, а 
до висине претходно књиженог трошка по основу 
ревалоризације те имовине признаје се текући 

приход на аналитичком конту 771513- Приходи по 
основу усклађивања вриједности непроизведене 
сталне имовине, а остатак се евидентира на 

потражној страни конта 321111- Резерве по 
основу ревалоризације нефинансијске имовине.  
(8)Расходи  и приходи признати по основу 

усклађивања вриједности земљишта имају  
искључиво обрачунски карактер и не сматају се 
буџетским приходима/расходима.  

 
Члан 34.  

 

(1)Шума и воде се признају и вреднују по фер 
вриједности - процјеном садашње вриједности 
очекиваних нето економских користи. Ефекти 

промјене фер вриједности шума и вода 
евидентирају се преко аналитичког конта 471513 -
Расходи по основу усклађивања вриједности 

непроизведене сталне имовине( за смањење 
вриједности) и аналитичког конта 771513-Приходи 
по основу усклађивања непроизведене сталне 

имовине( за повећање вриједности) и 
аналитичких конта корекције вриједности 013319 
и 013329. 

(2)Не подлијежу амортизацији.  
(3) Трошкови и приходи признати по основу 
усклађивања вриједности шума и воде имају  

искључиво обрачунски карактер и не сматају се 
буџетским приходима/ расходима.  
 

Члан 35.  
 
(1)Нематеријална непроизведена имовина 

(патенти, концесије, гудвил) вреднују се у складу 
са МРС ЈС 31 и МРС ЈС 40 и другим релевантним 
рачуноводственим прописима и стандардима.  
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(2)Почетно вредновање се врши по трошку 
набавке-набавној вриједности.Када је средство 
стечено у трансакцији која није трансакција 

размјене односно када трошак набавке не 
одражава стварну вриједност средства,његово 
почетно вредновање врши се по фер вриједности 

на дан стицања.  
(3)Вредновање након почетног признавања, врши 
се амортизовањем признате вриједности 

средства, умањене за процијењену резидуалну 
вриједност током његовог вијека трајања и 
умањењем за губитке од обезврјеђења или 

примјеном допуштеног алтернативног поступка 
ревалоризације. (4)Обрачун амортизације врши 
се примјеном линеарне методе по стопама 

прописаних Правилником о примјени годишњих 
стопа амортизације за буџетске 
кориснике.Израчунати износ амортизације 

признаје се као текући трошак на аналитичким 
контима амортизације нематеријалне имовине 
471251 и књиже се на потражној страни 

аналитичког конта корекције вриједности 
нематеријалне непроизведене имовине 013419.  
(5)Провјера да ли је дошло до обезврјеђења на 

дан билансирања, врши се у складу са МРС-ЈС 
21. За износ утврђеног обезвређења признаје се 
трошак на аналитичком конту 471513 - Расходи по 

основу усклађивања вриједности непроизведене 
сталне имовине уз истовремено евидентирање на 
потражној страни  аналитичког конта корекција 

вриједности нематеријалне непроизведене 
имовине 013419.  
(6)Процјена фер вриједности врши се примјеном 

ревалоризационог модела , а третман 
ревалоризационих резерви је идентичан као код 
других облика нефинансијске имовине која се 

вреднују примјеном ревалоризационог модела.  
(7) Расходи амортизације и трошкови и приходи 
по основу усклађивања вриједности 

нематеријалне непроизведене  имовине имају  
искључиво обрачунски карактер и не сматрају се 
буџетским расходима/приходима.  

 
Члан 36.  

 

(1)У случају продаје непроизведене сталне 
имовине, нето разлика између књиговодствене и 
продајне вриједности евидентира се као добитак 

од продаје непроизведене сталне имовине на 
аналитичком конту 771613( ако је продајна 
вриједност већа од књиговодствене), односно као 

губитак од продаје непроизведене сталне 
имовине, на аналитичком конту 471613 (ако је 
продајна вриједност мања од књиговодствене).  

(2)У случају продаје непроизведене сталне 
имовине између  буџетских корисника,нето 
разлика између књиговодствене вриједности и 

износа уговореног продајом евидентира се као 

добитак од продаје на одговарајућем аналитичком 
конту унутар подсинтетичког конта 77817 или 
77826(ако је износ уговорен продајом већи од 

књиговодстевне вриједности),односно као губитак 
од продаје на аналитичком конту унутар 
подсинтетичког конта 47813 или 47823 (ако је 

износ уговорен продајом мањи од 
књиговодствене вриједности  
(3)Ови расходи односно приходи имају искључиво 

обрачунски карактер. (4)Средства добијена 
продајом непроизведене сталне имовине немају  
третман текућег прихода,него  примитака за 

нефинансијску имовину.  
 

Члан 37.  

 
(1)Буџетски корисници који примјењују модел 
набавне вриједности за вредновање сталних 

средставаимају обавезу да пређу на примјену 
ревалоризационог модела вредновања,након што 
је књиговодствена вриједност сталних средстава 

у употреби која су одредбама Правилника о 
примјени годишњих амортизационих стопа за 
буџетске кориснике разврстана у једну групу 

сведена на нулу,те процјене нови вијек трајања 
тих средстава.  
(2)Свођење књиговодствене вриједности на 

новопроцјењену вриједност средстава врши се на 
начин да се за износ новопроцјењене садашње 
(нето) вриједности изврши искњижавање 

акумулиране амортизације са аналитичких конта 
корекције вриједности унутар групе 01 -
Нефинансијка имовина у сталним средствима 

примјеном црвеног сторна,а одобри аналитички 
конто 321111-Резреве по основу ревалоризације 
нефинансијске имовине.  

(3)Амортизација ревалоризоване вриједности 
средстава врши се по стопама утврђеним према 
новопроцјењеном вијеку трајања.  

 
Члан 38.  

 

(1)Нефинансијска имовина у сталним средствима 
у припреми и представља улагања у све облике 
нефинансијске имовине од дана почетка улагања 

до дана почетка њеног коришћења.  
(2)Нефинансијска имовина у сталним средствима 
у припреми врши се по трошку набавке - набавној 

вриједности или цијени коштања имовине у  
процесу њеног прибављања.  
(3)Нефинансијска имовина усталним средствима 

у припреми не подлијеже амортизацији.  
(4)Приликом стављања средства у у потребу 
врши се искњижавање примјеном црног сторна са 

конта 0141- Нефинансијска имовина у припреми и 
преноси на одговарајућа конта нефинансијске 
имовине у употреби.  
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(5)Провјера да ли је дошло до обезврјеђења 
средстава на ндан билансирања врши се у складу 
са МРС ЈС  21и другим релевантним 

рачуноводстевним стандардима и прописима.За 
износ утврђеног обезврјеђења признаје се текући 
трошак на аналитичком конту 471519 -Остали 

расходи од усклађивања вриједности 
нефинансијске имовине и врши се књижење на 
потражној страни аналитичког конта корекције 

вриједности нефинансијске имовине у сталним 
средствима у припреми унутар подсинтетичког 
конта 01418.  

 
Члан39.  

 

(1)У случају продаје нефинансијске имовине у  
сталним средствима у припреми, нето разлика 
између књиговодствене и продајне вриједности 

евидентира се као добитак од продаје 
нефинансијске имовине у припреми на 
аналитичком конту 771614 (ако је продајна 

вриједност већа од књиговодствене), односно као 
губитак од продаје нефинансијске имовине у  
припреми на аналитичком конту 471614(, ако је 

продајна вриједност мања од књиговодствене).  
(2)У случају продаје непроизведене сталне 
имовине у припреми између  буџетских 

корисника,нето разлика између књиговодствене 
вриједности и износа уговореног продајом 
евидентира се као добитак од продаје на 

одговарајућем аналитичком конту унутар 
подсинтетичког конта 77817 или 77826(ако је 
износ уговорен продајом већи од књиговодстевне 

вриједности),односно као губитак од продаје на 
аналитичком конту унутар подсинтетичког конта 
47813 или 47823 (ако је износ уговорен продајом 

мањи од књиговодствене вриједности)  
(3)Ови расходи односно приходи имају искључиво 
обрачунски карактер. (4)Средства добијена 

продајом нефинансијске имовине у сталним 
средствима у припреми немају третман текућег 
прихода,него примитака од нефинансијске 

имовине.  
Члан 40.  

 

(1)Признавање и вредновање улагања на туђим 
некретнинама,постројењима и опреми,који су  
узети под оперативни закуп или добијена на 

привремено коришћење,без накнаде,ради 
обављања  дјелатности,врши се у складу са МРС 
ЈС 17 и другим релевантним рачуноводстевним 

стандардима и прописима.  
(2)Улагање на туђим некретнинама,постројењима 
и опреми амортизује се у току коришћења туђег 

средства.Обрачун амортизације врши се 
примјеном линеарне методе.Израчунати износ 
амортизације признаје се као текући трошак на 

аналитичким контима расхода по основу 

амортизације улагања на туђим 
некретнинама,постројењима и опреми 471261 и 
књижи се на потражној страни аналитичког конта 

корекције вриједности улагања на туђим 
некретнинама,постројењима и опреми 015119.  
 

Члан 41.  
 
(1)Стална имовина намијењена продаји чини:  

зграде и објекти, постројења и опрема, 
земљиште,нематеријална имовина и остала 
стална имовина која је намијењена продаји.  

(2) Вриједности сталне имовине намијењене 
продаји утврђује се по књиговодственој 
вриједности или фер вриједности умањеној за 

процијењене трошкове продаје, зависно од тога 
која је нижа.  
(3)Стална имовина намијењена продаји не 

подлијеже амортизацији. (4)Класификовање, 
вредновање и рекласификовање сталне имовине 
намијењене продаји  врши се у складу са МСФИ 5 

и другим релавантним прописима и стандардима.  
(5)Рекласификовање  врши се 
искњижавањем(примјеном црног сторна) са 

аналитичког конта на коме је предходно  стална 
имовина била евидентирана  и припадајућег конта 
исправке вриједности на дуговну страну 

одговарајуће аналитичког контау оквиру 
подсинтетичког конта 02111- Стална имовина 
намијењена продаји.  

(6)Ако је фер вриједност умањена  за 
процијењене трошкове продаје нижа од 
књиговодствене вриједности сталне имовине која 

се рекласификује на сталну имовину намјењену 
продаји, разлика представља импаритетни 
губитак који се евидентира као обрачунски расход 

на конту 471514- Расходи од усклађивања 
вриједности сталне имовине намијењене продаји 
и обустављених пословања.  

(7)Евентуално касније смањење фер вриједности 
умањене за  процијењене трошкове продаје 
сталне имовине намијењене продаји  

књиговодствено се евидентира преко 
одговарајућег аналитичког конта 021119 - 
Корекција вриједности сталне имовине намјењене 

продаји и обрачунских  расхода на аналитичком 
конту 471514-Расходи од усклађивања 
вриједности сталне имовине намијењене продаји 

и обустављених пословања, повећање фер 
вриједности  сталне имовине намјењене продаји  
умањене за процијењене трошкове продаје 

књиговодствено се евидентира преко аналитичког 
конта 021119-Корекција вриједности сталне 
имовине намјењене продаји и обрачунских 

прихода 771514- Приходи од усклађивања 
вриједности сталне имовине намијењене продаји 
и обустављених пословања, највише до износа 
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претходно признатог смањења вриједности 
имовине.  

Члан 42.  

 
(1)Имовину обустављених пословања 
чине:постројења и опрема, земљиште,  

нематеријална имовина и остала стална имовина 
из обустављених пословања  
(2)Класификовање, вредновање и 

рекласификовање имовине обустављених 
пословања  врши се у складу са МСФИ 5 и другим 
релавантним прописима и стандардима.  

 (3)Рекласификовање се врши искњижавањем са 
конта на којима је група сталне имовине 
обустављених пословања била евидентирана и 

припадајућих исправки вриједности на дуговну 
страну одговарајућег аналитичкогконтау оквиру 
подсинтетичког конта 02112- Имовина из  

обустављених пословања.  
(4)Ако је фер вриједност умањена  за 
процијењене трошкове продаје нижа од 

књиговодствене вриједности  групе сталне 
имовине која се рекласификује као имовина 
обустављених пословања, разлика представља 

импаритетни губитак који се евидентира као 
обрачунски расход на конту 471514 - Расходи од 
усклађивања вриједности сталне имовине 

намијењене продаји и обустављених пословања.  
(5)Евентуално касније смањење фер вриједности 
умањене  за процијењене трошкове продаје 

сталне имовине обустављених пословања 
књиговодствено се евидентира преко 
одговарајућег аналитичког конта 021129 - 

Корекција вриједности сталне имовине из 
обустављених пословања и обрачунских  расхода 
на аналитичком конту 471514-Расходи од 

усклађивања вриједности сталне имовине 
намијењене продаји и обустављених пословања,  
повећање фер вриједности умањене за 

процијењене трошкове продаје имовине 
обустављених пословања књиговодствено се 
евидентира преко аналитичког конта 021129 -

Корекција вриједности сталне имовине из 
обустављених пословања и обрачунских прихода 
771514- Приходи од усклађивања вриједности 

сталне имовине намијењене продаји и 
обустављених пословања, највише до износа 
претходно признатог смањења вриједности 

имовине.  
Члан 43.  

 

(1)У случају продаје имовине намијењене продаји 
и обустављених пословања ,нето разлика између 
књиговодствене вриједности и износа уговореног 

продајом евидентира се као добитак од продаје 
сталне имовине намијењене продаји и 
обустављених пословања на аналитичком конту 

771615-Добици од продаје сталне имовине 

намјењене продаји и обустављених пословања(,  
ако је износ уговорен продајом већи од 
књиговодствене вриједности), односно као 

губитак од продаје сталне имовине намијењене 
продаји и обустављених пословања на  
аналитичком конту 471615-Губици од продаје 

сталне имовине намјењене продаји и 
обустављених пословања,(ако је износ уговорен 
продајом мањи од књиговодствене вриједности).  

(2)У случају продаје сталне имовиненамјењене 
продаји и обустављених пословања између  
буџетских корисника,нето разлика између 

књиговодствене вриједности и износа уговореног 
продајом евидентира се као добитак од продаје 
на одговарајућем аналитичком конту унутар 

подсинтетичког конта 77817 или 77826(ако је 
износ уговорен продајом већи од књиговодствене 
вриједности),односно као губитак од продаје на 

аналитичком конту унутар подсинтетичког конта 
47813 или 47823 (ако је износ уговорен продајом 
мањи од књиговодствене вриједности  

(3) Овако евидентирани приходи/расходи имају  
искључиво обрачунски карактер и не сматрају се 
буџетским приходима/расходима.  

(4)Средства добијена продајом сталне имовине 
намијењене продаји и обустављених пословања 
имају третман примитака од нефинансијске 

имовине .  
Члан 44.  

 

(1)Набавка канцеларијског материјала,  
материјала за одржавање чистоће, режијског 
материјала и осталог материјала који не служи за 

израду учинака који се пласирају на тржишту, него 
за обављање редовне активности има третман 
текућег расхода(одговарајућа аналитичка конта у  

оквиру синтетичких конта 4123-Расходи за 
режијски материјал и 4124-Расходи за материјал 
за посебне намјене) и не евидентирају се преко 

залиха.  
(2)На крају  извјештајног периода, процјењује се 
материјална значајност неутрошених залиха 

материјала. Када је вриједност залиха 
неутрошеног материјала  на датум извјештавања 
већа од 20% вриједности укупно извршених 

набавки току године, укључујући и почетно стање 
тих залиха, за пописом утврђену вриједност 
залиха умањују се текући расходи (одговарајућа 

аналитичка конта у  оквиру синтетичких конта 
4123-Расходи за режијски материјал и 4124 -
Расходи за материјал за посебне намјене), а 

евидентирају залихе осталог материјала 
(одговарајућа аналитичка конта у оквиру 
подсинтетичког конта 02312).  

(3)За  износ из става 2. овог члана истовремено 
се евидентирају издаци за залихе осталог 
материјала на терет одговарајућег аналитичког 

конта у оквиру подсинтетичког конта 51612, у  
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корист корективног рачуна 519999-Рачун за 
преузимање издатака за нефинансијску имовину.  
(4)У наредној години вриједност билансираних 

залиха преноси се на расходе  обрачунског 
карактера у моменту употребе. 
(5) Уколико су односне залихе прибављене од 

других буџетских корисника,евидентирање се 
врши на аналоган начин,али преко намјенских 
аналитичких конта отворених за евидентирање 

трансакција између или унутар власти:аналитичка 
конта у оквиру подсинтетичких конта 41823 -
Расходи за режијски материјал из трансакција са 

другим јединицама власти,41824-Расходи за 
материјал за посебне намјене из трансакција са 
другим јединицама власти.41843-Расходи за 

режијски материјал из трансакција исте јединице 
власту,41844-Расходи за материјал за посебне 
намјене из трансакције унутар исте јединице 

власти,58115-Издаци за залихе материјала,робе и 
ситног инвентара и сл.из трансакције са другим 
јединицама властим,58125-Издаци за залихе 

материјала.робе,ситног инвентара и сл.из 
трансакције са другим буџетским корисницима 
исте јединице власти,589999-Расходи за 

преузимање издатака за нефинансијску имовину 
из трансакција између или унутар јединица 
власти. 

Члан 45.  
 
(1)Признавање, вредновање залиха ситног 

инвентара врши се у складу са МРС-ЈС 12 и 
другим релевантним рачуноводственим 
прописима и стандардима.  

(2)Почетно вредновање залиха врши се по 
набавној цијени, односно цијени коштања или 
нето надокнадивој вриједности, зависно од тога 

која је нижа.Набавна цијена ,односно цијена 
коштања залиха треба да обухвати и све 
трошкове набавке,трошкове конверзије и друге 

трошкове довођења залиха у њихово садашње 
стање.Када се залихе инвентара, ауто 
гума,одјеће,обуће и слично стичу кроз трансакцију  

која није трансакција размјене,њихово 
признавање врши се по фер вриједности на датум 
стицања. 

(3)Свођење набавне вриједносту,односно цијене 
коштања залиха на нижу нето надокнадиву 
вриједност евидентира се преко аналитичког 

конта 471517-Расходи од усклађивања 
вриједности залиха ситног инвентара,ауто 
гума,одјеће и сл. и корективног конта 024119 -

Корекција вриједности залиха ситног 
инвентара,ауто гума,одјеће и сл.Уколико у  
наредном периоду дође до повећања нето 

надокандиве вриједности залиха,признаје се 
приход на аналитичком конту 771517-Приходи по 
основу усклађивања вриједности залиха ситног 

инвентара,ауто гума,одјеће и сл.и врши се 

корекција вриједности залиха преко корективног 
конта 024119,али само до износа првобитног 
умањења. 

(4)Набавка залиха ситног инвентара, ауто гума,  
одјеће и обуће и слично нема третман текућег 
расхода, него издатака за нефинансијску 

имовину. 
(5)Књиговодстевно евидентирање набавке залиха 
ситног инвентара,ауто гума,одјеће и сл.  

врши се задужењем одговарајућег аналитичког 
конта у оквиру подсинтетичког конта 02411-
Залихе ситног инвентара,ауто гума, одјеће и сл.  

уз истовремено одобравање одговарајућег конта 
обавеза према према добављачима у оквиру 
подгрупе 223-Обавезе из пословања.  

(6)За вриједност набављених залиха врше се 
задужење одговарајућих аналитичких конта у  
оквиру подсинтетичког конта 51614-Издаци за 

залихе ситног инвентара,ауто гума,одјеће и сл.уз 
истовремено књижење на потражној страни конта 
519999-Рачун за преузимање издатака за 

нефинансијску имовину.  
(7)Приликом стављања залиха  ситног 
инвентара,ауто гума,одјеће и сл .у употребу 

задужује се аналитички конто 471161 -Набавна 
вриједност залиха ситног инвентара,ауто 
гума,одјеће и сл. издатих у употребу и одобрава 

одговарајући аналитички конто у оквиру 
подсинтетичког конта 02411-Залихе ситног 
инвентара,ауто гума,одјеће и сл. 

(8)Уколико су односне залихе прибављене од 
других буџетских корисника или реализоване 
другим буџетским корисницима,евидентирање се 

врши на аналоган начин али преко намјенских 
аналитичких конта отворених за евидентирање 
трансакција између или унутар јединица 

власти:аналитичког конта 22973-Обавезе по 
основу набавке роба,услуга и нефинансијске 
имовине из трансакција са осталим  јединицама  

власти,22982-Обавезе по основу набавке 
роба,услуга и нефинансијске имовине из 
трансакција унутар исте јединице власти,47813 -

Губици од продаје из трансакција са другим 
јединицама власти,47823-Губици од продаје из 
трансакција унутар исте јединица власти,58115 -

Изаци за залихе материјала,робе и ситног 
инвентара из трансакција са другим јединицама 
власти,58125-Изаци за залихе материјала,робе и 

ситног инвентара из трансакције са другим 
буџетским корисницима исте јединице 
власти,589999-Рачун за преузимање издатака за 

нефинансијску имовину из трансакција између 
или унутар јединица власти,77817-Добици од 
продаје из трансакција са другим јединицама 

власти,77826-Добици од продаје из трансакција 
унутар исте  јединице власти,88116 -Примици од 
залиха материјала,робе и ситног инвентара из 

трансакција са другим јединицама власти,88126 -
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Примици од залиха материјала,робе и ситног 
инвентара из трансакција са истимјединицама 
власти,889999-Рачун за преузимање примитака 

за нефинансијску имовину из трансакција између 
или унутар јединица власти.  
 

Члан 46.  
 
(1)Књиговодствено евидентирање нефинансијске 

имовине која се стиче путем 
изградње,куповине,финансијског лизинга или на 
други начин уз преузимање обавеза врши се 

задужењем одговарајућих аналитичких конта у  
оквиру калсе 0-Нефинансијска имовина уз 
одобравање одговарајућих аналитичких конта у  

оквиру класе 2-Обавезе и разграничења.За 
вриједност нефинансијске имовине која се 
прибавља на овај начин врши се задужење 

одговарајућих аналитичких конта у оквиру групе 
51-Издаци за нефинансијску имовину,на 
обрачунском основу,уз истовремено 

евидентирање на потражној страни аналитичког 
конта 519999-Рачун за преузимање издатака за 
нефинансијску имовину.  

(2) Уколико се односна нефинансијска имовина 
прибавља од других буџетских 
корисника,евидентирање се врши на аналоган 

начин,али преко намјенских аналитичких конта 
отворених за евидентирање трансакција између 
или унутар јединица власти:аналитичка конта у  

оквиру подгрупе 219-Дугорочне обавезе и 
разграничења из трансакција између или унутар 
јединица власти,229-Краткорочне обавезе и 

разграничења из трансакција између или унутар 
јединица власти,581-Издаци за нефинансијску 
имовину из трансакција између или унутар 

јединица власти,589-Корективни рачун.  
 

Члан 47.  

 
(1)За вриједност нефинансијске имовине која се 
стиче без накнаде,преносом од другог субјекта ,не 

врши се евидентирање у оквиру конта класе 5-
Издаци за нефинансијску имовину.  
(2)Нефинансијска имовина која се без накнаде 

преноси између буџетских корисника који 
припадају истој јединици власти и имају  
књиговодстену евиденцију унутар исте главне 

књиге трезора искњижава се са организационог 
кода буџетског корисника даваоца са 
одговарајућих аналитичких конта унутар класе 0 -

Нефинансијска имовина(примјеном црног сторна 
за бруто и корекцију вриједности) и укњижава на 
организационом коду код буџетског корисника 

примаоца на одговарајућим аналитчким контима 
унутар класе 0-Нефинасијска имовина(одвојено 
бруто и корекција вриједности).  

(3)Нефинансијска имовина која се без накнаде 
преноси између буџетских корисника који 
припадају истој јединици власти али немају  

књиговодстену евиденцију унутар исте главне 
књиге, код буџетског корисника примаоца почетно 
се евидентира у висини књиговодствене 

вриједности преузете из евиденције буџетског 
корисника даваоца на одговарајућим аналитичким 
контима  унутар класе 0-Нефинансијска 

имовина(одвојено бруто и корекција вриједности) 
уз истовремено евидентирање обрачунских 
прихода на аналитичком конту 778271 -

Обрачунати приходи по основу преноса имовине  
унутар исте јединице власти(за нето 
књиговодствену вриједност имовине која се стиче 

без накнаде).Код буџетског корисника даваоца 
врши се искњижавање нефинансијске имовине са 
аналитичког конат 0-Нефинансијска имовина уз 

истовремено евидентирање обрачунских расхода 
на аналитичком конту 478241-Обрачунати 
расходи по основу преноса имовине унутар исте 

јединице власти(за нето књиговодствену 
вриједност имовине која се преноси без накнаде).  
(4)Нефинансијска имовина која се без накнаде 

преноси са другог буџетског корисника који 
припада другој јединици власти код буџетског 
корисника примаоца почетно се евидентира у  

висини књиговодствене вриједности преузете из 
евиденције буџетског корисника даваоца на 
одговарајућим аналитичким контима унутар класе 

0-Нефинансијска имовина(одвојено бруто и 
корекција вриједности) уз истовремено 
евидентирање обрачунских прихода на 

одговарајућем аналитичком конту унутар 
подсинтетике 77818-Обрачунати приходи по 
основу преноса имовине између различитих 

јединица власти(за нето књиговодствену 
вриједност имовине која се стиче без 
накнаде).Код буџетског корисника даваоца врши 

се искњижавање нефинансијске имовине са 
аналитичких конта унутар класе 0-нефинансијска 
имовина(примјеном црног сторна за бруто и 

корекцију вриједности) уз истовремено 
евидентирање обрачунских расхода на 
одговарајућем аналитичком конту унутар 

подсинтетике  47814-Обрачунати расходи по 
основу преноса имовине између различитих 
јединица власти(за нето књиговодствену 

вриједност имовине која се преноси без накнаде).  
(5)Нефинансијска имовина која се без накнаде 
преноси са других субјеката који немају статус 

буџетских корисника(други контролисани ентитети 
јавног сектора и сл.)код буџетског корисника 
примаоца почетно се евидентира по фер 

вриједности на одговарајућим аналитичким 
контима унутар класе 0-Нефинансијска имовинауз 
истовремено евидентирањеобрачунских прихода 

на одговарајућем аналитичком конту унутар 
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синтетике 7717-Помоћи у натури.Уколико се 
помоћ у натури прими без услова повезаних са 
њом,обрачунски приход се одмах 

признаје.Уколико постоји услов у складу са МРС 
ЈС 23,евидентирају се разграничења на 
аналитичким контима 217121-Дугорочно 

разграничени приходи или 227211-Краткорочно 
разграничени приходи,која се у складу са 
испуњењем услова смањују и врши се 

признавање обрачунских прихода.  
 

Члан 48.  

 
(1)Почетно књиговодствено евидентирање 
нефинансијске имовине која датира из предходне 

или ранијих година,али због пропуста није 
уврштена у књиговодствене евиденције буџетског 
корисника,врши се по фер вриједности 

задужењем одговарајућих аналитичких конта у  
оквиру класе 0-Нефинансијска имовина уз 
одобравање одговарајућих конта пасиве биланса 

стања по основу исправке грешке у складу са 
МРС ЈС 3.За вриједност нефинансијске имовине 
признате на овај начин у текућој години не врши 

се евидентирање у оквиру класе 5 -Издаци за 
нефинансијску имовину.  
(2)Почетно књиговодствено евидентирање 

нефинансијске имовине која датира из предходне 
или ранијих година,али због специфичних 
околоности из оправданих разлога није могла 

бити уврштена у књиговодствене евиденције 
буџетског корисника, и која се не може сматрати 
преносом ,врши се по фер вриједности 

задужењем одговарајућих контау оквиру класе 0 -
Нефинансијска имовина уз одобрење аналитичког 
конта 771913-Приходи по основу ванредних 

догађаја.За вриједност нефинансијске имовине 
која се стиче на овај начин не врши се 
евидентирање у оквиру класе 5-Издаци за 

нефинансијску имовину.  
 

Члан 49.  

 
(1)Почетно књиговодствено евидентирање 
нефинансијске имовине која се стиче намирењем 

за потраживања(осим за дате авансе)врши се 
задужењем одговарајућих аналитичких конта у  
оквиру класе 0-Нефинансијска имовина уз 

затварање односних потраживања одобравањем 
одговарајућих аналитичких конта у оквиру класе 
1-Финансијска имовина и разграничења.За 

вриједност нефинансијске имовине која се стиче 
на овај начин не врши се евидентирање у оквиру 
класе 5-Издаци за нефинансијску имовину. 

(2)Почетно књиговодствено евидентирање 
нефинансијске имовине која се стиче намирењем 
за потраживања врши се задужењем 

одговарајућих аналитичких конта у оквиру класе 

0-Нефинансијска имовина уз одобравање 
одговарајућих аналитичких конта разграничења у  
оквиру класе 2-Обавезе  и разграничења.По 

настанку потраживања врши се њихово 
евидентирање у корист групе конта 77 -
Обрачунски приходи,те затварање одговарајућих 

аналитичких конта разграничења у оквиру класе2 -
Обавезе и разграничења и одобравањем 
одговарајућих односних потраживања у оквиру 

класе 1-Финансијска имовина и разграничења.За 
вриједност нефинансијске имовине која се стиче 
на овај начин не врши се евидентирање у оквиру 

класе 5-Издаци за нефинансијску имовину. 
 

Члан 50.  

 
(1)Улагања буџетских корисника у нову 
нефинансијску имовину која се прибавља за 

потребе другог буџетског корисника и уступа 
истом без накнаде евидентира се на један од 
сљедећих начина: 

1)Ако буџетски корисника који прибавља 
имовину(буџетски корисник-инвеститор) и 
буџетски корисник за кога се имовина 

прибавља(буџетски корисник-корисник) припадају  
истој јединици власти и имају књиговодствене 
евиденције унутар исте главне књиге трезора 

,евидентирање улагања у нову нефинансијску 
имовину врши се у оквиру конта класе 0 -
Нефинансијска имовина на организационом коду 

буџетског корисника-корисника.За вриједност 
нефинансијске имовине која се прибавља на овај 
начин врши се задужење одговарајућих 

аналитичких конта у оквиру класе 5 -Издаци за 
нефинансијску имовину на обрачунском основу,уз 
истовремено књиговодствено евидентирање  на 

потражној страни одговарајућег корективног конта 
класе 5,на организационом коду буџетског 
корисника-инвеститора.  

2)Ако буџетски корисника-инвеститор и буџетски 
корисник-корисник припадају истој јединици 
власти али немају књиговодствене евиденције 

унутар исте главне књиге  ,евидентирање 
улагања у нову нефинансијску имовину врши се у  
оквиру конта класе 0-Нефинансијска имовина код 

буџетског корисника-инвеститора.За вриједност 
нефинансијске имовине која се прибавља на овај 
начин врши се задужење одговарајућих 

аналитичких конат у оквиру класе 5 -Издаци за 
нефинансијску имовину на обрачунском основу,уз 
истовремено књиговодствено евидентирање  на 

потражној страни одговарајућег корективног конта 
класе 5,на организационом коду буџетског 
корисника-инвеститора.По завршетку 

прибављања прије активирања,имовина се 
преноси на буџетског корисника -корисника на 
начин да се из књиговодствене евиденције 

буџетског корисника-инвеститора врши 
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искњижавање(примјеном црног сторна)са конта 
класе 0-Нефинансијска имовина на терет 
аналитичког конта 487241-Обрачунати расходи по 

основу преноса имовине унутар исте јединице 
власти.Док се код буџетског корисника -корисника 
врши укњижавање примљене имовине на конта 

класе 0-Нефинансијска имовина у корист 
аналитичког конта 778271-Обрачунати приходи по 
основу преноса имовине унутар исте јединице 

власти.Изузетно,околности могу довести до 
активирања имовине код буџетског корисника -
инвеститора.  

3) Ако буџетски корисника-инвеститор и буџетски 
корисник-корисник  не припадају истој јединици 
евидентирање улагања у нову нефинансијску 

имовину врши се у оквиру конта класе 0 -
Нефинансијска имовина код буџетског корисника -
инвеститора.За вриједност нефинансијске 

имовине која се прибавља на овај начин врши се 
задужење одговарајућих аналитичких конта у  
оквиру класе 5-Издаци за нефинансијску имовину 

на обрачунском основу,уз истовремено 
књиговодствено евидентирање  на потражној 
страни одговарајућег корективног конта класе 5,на 

организационом коду  буџетског корисника -
инвеститора.По завршетку прибављања а прије 
активирања,имовина се преноси на буџетског 

корисника-корисника на начин да се из 
књиговодствене евиденције буџетског корисника -
инвеститора врши искњижавање(примјеном црног 

сторна)са конта класе 0-Нефинансијска имовина 
на терет аналитичког конта  унутар 
подсинтетичког конта 47814-Обрачунати расходи 

по основу преноса имовине између различитих  
јединице власти.Док се код буџетског корисника -
корисника врши укњижавање примљене имовине 

на конта класе 0-Нефинансијска имовина у корист 
аналитичког конта 77818-Обрачунати приходи по 
основу преноса имовине између различитих 

јединица власти.Изузетно,околности могу довести 
до активирања имовине код буџетског корисника -
инвеститора.  

(2)Улагања у нову нефинансијску имовину која се 
прибавља за потребе других субјеката који немају  
статус буџетских корисника(други контолисани 

ентитети јавног сектора) и уступају истом без 
накнаде евидентирају се у оквиру конта класе 0 -
Нефинансијска имовина код буџетског корисника -

инвеститора.За вриједност нефинансијске 
имовине која се прибавља на овај начин врши се 
задужење одговарајућих аналитичких конта у  

оквиру класе 5-Издаци за нефинансијску имовину 
на обрачунском основу,уз истовремено 
књиговодствено евидентирање  на потражној 

страни одговарајућег корективног конта класе 5,на 
организационом коду  буџетског корисника-
инвеститора.По завршетку прибављања прије 

активирања,имовина се преноси на другом 

субјекту на начин да се из књиговодствене 
евиденције буџетског корисника-инвеститора 
врши искњижавање(примјеном црног сторна)са 

конта класе 0-Нефинансијска имовина на терет 
аналитичког конта 4717-Дате помоћи у  
натури.Изузетак је када пренос имовине увећава 

основни капитал примаоца и повећава власничког 
учешћа даваоца.У том случају у књиговодству 
буџетског корисника-инвеститора врше се 

искњижавање (примјеном црног сторна)са конта 
класе 0-Нефинансијска имовина на терет 
аналитичких конта унутар синтетичког конта 1113 -

Акције и учешће у капиталу. 
 

Члан 51.  

 
(1)Улагања буџетских корисника без накнаде у  
постојећу нефинансијску 

имовину(реконструкција,инвестиционо 
одржавање,побољшање и сл.)  другог буџетског 
корисника  евидентира се на један од сљедећих 

начина:  
1)Ако буџетски корисник који улаже у имовину 
(буџетски корисник-инвеститор) и буџетски 

корисник у чију имовину се улаже (буџетски 
корисник-корисник) припадају истој јединици 
власти и имају књиговодствене евиденције унутар 

исте главне књиге трезора ,евидентирање 
улагања у нову нефинансијску имовину врши се у  
оквиру конта класе 0-Нефинансијска имовина на 

организационом коду буџетског корисника -
корисника.За вриједност улагања у нефинансијску 
имовину врши се задужење одговарајућих 

аналитичких конта у оквиру класе 5 -Издаци за 
нефинансијску имовину на обрачунском основу,уз 
истовремено књиговодствено евидентирање  на 

потражној страни одговарајућег корективног конта 
класе 5,на организационом коду буџетског 
корисника-инвеститора.  

2)Ако буџетски корисника-инвеститор  и буџетски 
корисник-корисник припадају истој јединици 
власти или  немају књиговодствене евиденције 

унутар исте главне књиге  ,евидентирање 
улагања у постојећу  нефинансијску имовину 
врши се у оквиру конта класе 0-Нефинансијска 

имовина на организационом коду буџетског 
корисника-корисника уз истовремено 
евидентирање прихода по основу трансфера 

унутар исте јединице власти на аналитичком 
конту 788111.За вриједност улагања у  
нефинансијску имовину врши се задужење 

одговарајућих аналитичких конта у оквиру класе 
5-Издаци за нефинансијску имовину на 
обрачунском основу,уз истовремено 

књиговодствено евидентирање  на потражној 
страни одговарајућег корективног конта класе 5,на 
организационом коду буџетског корисника -

корисника.Koд буџетског корисника инвеститора у  
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вриједности извршених улагања евидентира се 
расход по основу трансфера унутар исте јединице 
власти на аналитичком конту 488111.  

3)Ако буџетски корисник-инвеститор и буџетски 
корисник-корисник не припадају истој јединици 
власти,евидентирање улагања у постојећу 

нефинансијску имовину врши се у оквиру конта 
класе 0-Нефинансијска имовина код буџетског 
корисника-корисника уз истовремено 

евидентирање прихода по основу трансфера 
између различитих јединица власти у оквиру 
конта подгрупе 787.Такође,за вриједност улагања 

у нефинансијску имовину врши се задужење 
одговарајућих аналитичких конта у оквирукласе 5 -
Издаци за нефинансијску имовину,на 

обрачунском основу,уз истовремено 
књиговодствено евидентирање на потражној 
страни одговарајућег корективног конта класе 5,на 

организационом коду буџетског корисника -
корисника.Код буџетског корисника-инвеститора у  
вриједности извршених улагања евидентира се 

расход по основу трансфера између различитих 
јединица власти у оквиру конта подгрупе 487.  
(2) Улагање без накнаде у постојећу 

нефинансијску имовину 
(реконструкција,инвестиционо одржавање и 
др.)других субјеката који немају статус буџетских 

корисника евидентирају се код буџетског 
корисника-инвеститора у оквиру конта подгрупе 
415-Грантови.Изузетак је када улагање увећава 

основни капитал примаоца и повећава власничко 
учешће даваоца.У том случају у књиговодству 
буџетског корисника-инвеститора улагања терете 

аналитичка конта унутар синтетичког конта 1113-
Акције и учешћа у капиталу,уз истовремено 
исказивање издатака преко класе 6-Издаци за 

нефинансијску имовину и отплату дугова.  
 
2. Финансијска имовина и разграничења 

 
Члан 52.  

 

(1)Финансијска имовина класификује се у складу 
са МРС ЈС28 , МРС ЈС29 и МРС ЈС30 и другим 
релевантним рачуноводственим стандардима и 

прописима у једну од следећих категорија:  
1) готовина и еквиваленти  
2)зајмови и потраживања  

3)финансијска средства која се држе до рока 
доспијећа 
4)финансијска средства расположива за продају  

5) финансијска средства по фер вриједности кроз 
биланс успјеха. 
(2) При почетном признавању финансијска 

имовина треба да се вреднује по њеној фер 
вриједности увећаној за трошкове трансакције 
који се директно могу приписати стицању 

имовине, у случају финансијске имовине која се 
не прати по фер вриједности кроз  
биланс успјеха. 

Члан 53.  
 
Готовина и еквиваленти изражени у домаћој 

валути вреднују се по номиналној вриједности.  
Готовина и еквиваленти у страној валути исказују  
се у одговарајућој противвриједности стране 

валуте по средњем курсу Централне банкеБиХ  
на датум стицања. Позитивне и негативне курсне 
разлике се на дан извјештавања утврђују  по 

средњм курсу на дан билансирања у складуса 
МРС ЈС 4 и другим релевантним 
рачуноводственим стандардима и 

прописима.Признавање позитивиних и негативних 
курсних разлика врши се  се корекцијом 
аналитичког конта финансијске имовине на коме 

су евидентиране готовина, а на терет расхода 
подсинтетичког конта 47141-Расходи  по основу 
обрачунатих негативних курсних разлика, односно 

у корист обрачунских прихода подсинтетичког 
конта 77141-Приходи по  основу обрачунатих 
позитивних курсних разлика.  

 
Члан 54.  

 

Евидентирање 
зајмова,потраживања,финансијских средстава и 
разграничења која произилазе из трансакција и 

односа између буџетских корисника који 
припадају различитим или истој јединици власти 
врше се преко намјенских аналитичких конта 

унутар подгрупа 119-Дугорочна финансијска 
имовина и разграничења из трансакција између 
или унутар јединица власти и 129-Краткорочна 

финансијска имовина  и разграничења из 
трансакција између или унутар јединица власти.  
 

Члан 55.  
 
(1)Зајмови се након иницијалног признавања 

вреднују по амортизованој вриједности - 
финансијска имовина по основу пласираних 
зајмова исказује се у висини главнице која се 

потражује од зајмопримца.  
(2)Обрачун камата  књижи се  као засебно 
краткорочно потраживање.  

 
Члан 56.  

 

(1)Потраживања за продату робу,продате 
производе и извршене услуге и остала 
потраживања по основу продаје из редовних 

пословних активности у земљи и 
иностранству,евидентирају се на обрачунској 
основи у корист прихода обрачунског карактера  

на групи конта 77  у складу са МРС-ЈС 9и другима 
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релевантним рачуноводственим стандардима и 
прописима.Потраживања по основу продате 
нефинансијске имовине евидентирају се на 

обрачунском основу по нето принципу како је 
објашњено у дијелу који се односи на 
нефинансијску имовину.  

(2)Потраживања за камате, дивиденде и друге 
финансијске приходе имају краткорочан карактер 
и обухватају обрачунате камате,дивиденде и 

друге финансијске приходе који се односе на 
текући обрачунски период.Ова потраживања се 
евидентирају  на обрачунској основи у корист 

прихода на групи конта 77, у складу са МРС ЈС 9 
и другим релевантним рачуноводственим 
стандардима и прописима.  

(3)Потраживања за ненаплаћене порезе и 
непореске приходе евидентирају се у оквиру 
краткорочних и дугорочних потраживања на 

прописаним аналитичким контима  унутар 
синтетичких конта 1121-Потраживања за порезе 
,доприносе и непореске приходе за које је 

продужен рок плаћања, 1234-Потраживања за 
порезе,доприносе и непореске приходе и 1235 -
Потраживања за порезе,доприносе и непореске 

приходе за које је продужен рок плаћања а 
доспјевају за наплату у року од годину дана,на 
основу података из пореског књиговодства у  

складу са Правилником о систему пореског 
књиговодства у Републици Српској и Упуством о 
примјени МРС ЈС 23.  

 
Члан 57.  

 

(1)Потраживања се могу наплатити пријемом 
готовине или готовинских 
еквивалената,безготовински преносом новчаних 

средстава на банковни рачун,компензацијом са 
евидентираним обавезама или другом врстом 
обрачунског плаћања у складу са Законом о 

унутрашњем платном промету,те намирити путем 
нефинансијске или друге финансијске имовине.  
(2)Наплата потраживaња пријемом готовине или 

готовинских еквивалената,безготовинских 
преносом новчаних средстава на банковни рачун 
или компензацијом са евидентираним 

обавезама,књижи се задужењем одговарајућих 
аналитичких конта готовине и готовинских 
еквивалената,односно банковног рачуна и 

компензоване обавезе и одобравањем 
одговарајућег аналитичког конта на коме је 
евидентирано наплаћено потраживање унутар 

класе 1-Финансијска имовина и разграничења.За 
наплаћени износ врши се умањење потражне 
стране одговарајућих аналитичких конта прихода 

у оквиру групе 77-Приходи обрачунског карактера 
на којима су евидентирани приходи приликом 
инцијалног признавања односног потраживања, уз 

истовремено одобравање одговарајућих 

аналитичких конта прихода у оквиру групе 71 -
Порески приходи или 72-Непорески 
приходи.Уколико се наплаћено потраживање 

односи на потраживања по основу нефинансијске 
или финансијске имовине не евидентирају се 
приходи из предходног књиговодственог 

става,него примици одобравањем одговарајућих 
аналитичких конта класе 8-Примици за 
нефинансијску имовину или 9-Примици од 

финансијске имовине и задужења уз истовремено 
задужење одговарајућег корективног конта.  
(3)Намирење потраживања путем нефинансијске 

или друге финансијске имовине књижи се 
задужењем одговарајућих аналитичких конта 
нефинансијске имовине у оквиру класе 0 -

Нефинансијска имовина односно класе 1 -
Финансијска имовина и разграничења и 
одобравањем одговарајућег аналитичког конта на 

коме је евидентирано намирено потраживање 
унутар класе 1-Финансијска имовина и 
разграничења.  

Члан 58.  
 
(1)Потраживања се на дан билансирања 

процјењују са становишта њихове наплативости.  
(2)Потраживања која нису наплаћена у року од 12 
мјесеци од датума доспијећа за потребе 

презентације у финансијским извјештајима  
класификују се као ненаплатива и врши се 
њихова корекција, тако што се ненаплативи износ 

искњижава са редовних аналитичких конта 
потраживања примјеном црног сторна  на конта  
спорних потраживања, уз истовремено вршење 

исправке вриједности спорних потраживања на 
терет обрачунских расхода подсинтетичког конта 
47152-Расходи од усклађивања вриједности 

финансијске имовине,односно 47819 -Остали 
расходи обрачунског караткета по основу односа 
са другим јединицама власти или 47829 -Остали 

расходи обрачунског караткета по основу односа 
унутар исте јединице власти уколико односна 
потраживања проистичу из међусобних односа 

буџетских корисника.  
(3) Одлуку о коначном отпису ненаплативих 
потраживања доноси Скупштина или Начелник по 

овлашћењу Скупштине.  
(4)Потраживања отписана на основу донесене 
одлуке искњижавају се из билансне евиденције.  

(5) Подаци о отписаним потраживањима 
објелодањују се уз финансијске извјештаје.  
 

Члан 59.  
 
(1)Наплатаспорних(коригованих)потраживања 

пријемом готовине или готовинских 
еквивалената,безготовински преносом новчаних 
средстава на банковини рачун или компензацијом 

са евидентираним обавезама књижи се 
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задужењем одговарајућих аналитичких конта 
готовине и готовинских еквивалената,односно 
банковног рачуна или компензоване обавезе и 

одобравањем одговарајућег аналитичког конта на 
коме је евидентирано наплаћено спорно 
потраживање унутар класе 1-Финансијска 

имовина и разграничења.Такође се врши 
искњижавање корекције наплаћеног спорног 
потраживања примјеном црног сторна у корист 

обрачунских прихода од усклађивања вриједности 
финансијске имовине у оквиру подсинтетичког 
конта 77152-Приходи по основу усклађивања 

вриједности финансијске имовине,односно,  
уколико се ради о потраживањима између 
буџетских корисника 77819-Остали приходи 

обрачунског карактера по основу односа са 
другим јединицама власти или 77829 -Остали 
приходи обрачунског карактера по основу односа 

унутар исте јединице власти.Даље,за наплаћени 
износ врше се умањење потражне стране 
одговарајућих аналитичких конта прихода у  

оквиру групе 77-Приходи обрачунског карактера 
на којима су евидентирани приходи приликом 
инцијалног признавања односног потраживања,уз 

истовремено одобравање одговарајућих 
аналитичких конта прихода у оквиру групе 71-
Порески приходи или 72-Непорески 

приходи.Уколико се наплаћено спорно 
потраживање односи на потраживања по основу 
нефинансијске или финансијске имовине не 

евидентријау се приходи из предходног 
књиговодственог става ,него примици одобрењем 
одговарајућих аналитичких конта класе 8 -

Примици за нефинансијску имовину или 9 -
Примици од финансијске имовине и задузења уз 
истовремено задужење одговарајућег корективног 

конта.  
(2)Намирење спорних потраживања путем 
нефинансијске или друге финансијске 

имовине(осим готовине и готовинских 
еквивалената)књижи се задужањем одговарајућих 
аналитичких конта нефинансијске имовине у  

оквиру класе 0-Нефинансијска имовина,односно 
класе 1-Финансијска имовина и разграничења и 
одобравањем одговарајућег аналитичког конта на 

коме је евидентирано спорно потраживање унутар 
класе 1-Финансијска имовина и 
разграничења.Такође се врши искњижавање 

корекције наплаћеног спорног потраживања 
примјеном црног сторна у корист обрачунских 
прихода од усклађивања вриједности финансијске  

имовине у оквиру подсинтетичког конта 77152 -
Приходи по основу усклађивања вриједности 
финансијске имовине,односно,  уколико се ради о 

потраживањима између буџетских 
корисника,77819-Остали приходи обрачунског 
карактера по основу односа са другим јединицама 

власти или 77829-Остали приходи обрачунског 

карактера по основу односа унутар исте јединице 
власти. 

Члан 60.  

 
Након иницијалног признавања, финансијска 
средства која се држе до рока доспијећа вреднују  

се по амортизованој вриједности - финансијска 
средства која се држе до рока доспијећа исказују  
се у висини главнице коју потражује власник 

финансијских средстава. Обрачуната камата се 
књижи као засебно краткорочно потраживање.  
 

Члан 61.  
 
Након иницијалног признавања финансијска 

средства расположива за продају вреднују се по 
фер вриједности. Повећање,односно смањење 
фер вриједности на дан билансирања у односу на 

почетну вриједност евидентира се преко 
ревалоризационих резерви и конта корекције 
вриједности одређене финансијске имовине,осим 

када постоји објективни доказ умањења 
вриједности средстава,када се признаје 
обрачунски расходи од усклађивањавриједности 

финансијске имовине. 
   

Члан 62.  

 
Након иницијалног признавања финансијска 
средства по фер вриједности кроз биланс 

успијеха вреднују се по фер вриједности.  
Промјене у фер вриједности се билансирају преко 
конта корекције вриједности односне финансијске 

имовине на терет обрачунских расхода 
подсинтетичког конта 47152-Расходи од 
усклађивања вриједности финансијске имовине 

или у корист обрачунских прихода подсинтетичког 
конта 77152- Приходи по основу усклађивања 
вриједности финансијске имовине. 

 
Члан 63.  

 

Након инцијално признавања акција и учешћа у  
капиталу других ентитета који нису буџетски 
корисници а који су под контролом или значајним 

утицајем одређене јединице власти ,вреднују се 
по номиналној вриједности основног капитала 
уписаног у регистар суда у износу који припада 

односној јединици власти.Повећање односно 
смањење номиналне вриједности уписаног 
капитала на дан биланисрања,а које није 

узроковано додатним улагањем у повећање 
власничког учешћа у односу на почетну 
вриједност,евидентира се преко 

равалоризационих резерви и конта корекције 
вриједности односне финансијске имовине,осим 
кад постоји објективни доказ умањења 

вриједности средства,када се признаје 
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обрачунски расходи од усклађивања вриједности 
финансијске мовине.  

Члан 64.  

 
(1)У оквиру класе 1-Финансијска имовина и 
разграничења евидентирају се разграничења по 

основу унапријед плаћених расхода -аванса,као и 
аванса за нефинансијску имовину. 
(2)Аванси за нефинансијску имовину у сталним 

средставима евидентирају се на аналитичким 
контима 127914,127915,129841 и аналитичким 
контима у оквиру групе 12976.Изузетно,код 

реализације дугорочних пројеката аванси за 
нефинансијску имовину могу се класификовати 
као дугорочна разграничења на аналитичким 

контима 117199-Остала дугорочна 
разграничења,119291-Остала дугорочна 
финансијска имовина и разграничења из 

трансакција унутар исте јединице власти и 
аналитичким контима у оквиру групе конта 11919 -
Остала дугорочна финансијска и раграничења из 

трансакције са другим јединицама власти.  
(2)Након набавке нефинансијске имовине у  
сталним средствима за коју је дат аванс врши се 

евидентирање у оквиру конта класе 0 -
Нефинансијска имовина и одговарајућих 
аналитичких конта класе 2-Обавезе и 

разграничења,уз истовремено књижење издатака 
за нефинансијску имовинуу оквиру конта класе 5.  
(3)Затварање аванса врши се преносом 

оправданог износа са конта датих аванса на 
одговарајуће аналитичко конто обавезе према 
добављачима.  

(4)Дио аванса датих у текућој години који није 
затворен на дан билансирања евидентира се на 
аналитичким контима групе 63-Остали издаци. 

(5)Приликом затварања ових аванаса у наредним 
годинама врши се евидентирање импутираних 
примитака на аналитичким контима групе 93 -

Остали примици.  
Члан 65.  

 

(1)Обавезе за накнаде плата за вријеме 
боловања и родитељског одсуства које се 
рефундирају од фондова обавезног социјалног 

осигурања књижи се задужењем конта 127912 -
Разграничења по основу неизмирених обавеза за 
накнаде плата за вријеме родитељског одсуства 

које се рефундирају од фондова обавезног 
социјалног осигурања или 127913-Разграничења 
по основу неизмиених обавеза за накнаде плата 

за вријеме боловања које се рефундирају од 
фондова обавезног социјалног осигурања и 
одобравањем конта 222112-Обавезе за накнаде 

плата за вријеме боловања и родитељског 
одсуства које се рефундирају од фондова 
обавезног социјалног осигурања.  

(2)Измирење обавеза књижи се задужењем конта 
222112-Обавезе за накнаде плата за вријеме 
боловања и родитељског одсуства које се 

рефундирају од фондова обавезног социјалног 
осигурања и одобравањем одговарајућих 
аналитичких конта банковних 

рачуна.Истовремено се врши евидентирање 
издатака на дуговној страни аналитичких конта 
подсинтетике 63811-Издаци  за накнаде плата за 

родитељскг одсуство који се рефундирају од 
фондова обавезног социјалног осигурања или 
63812-Издаци за накнаде плата за вријеме 

боловања који се рефундирају од фонда 
обавезног социјалног осигурања и потражној 
страни аналитичког конта 639999-Рачун за 

преузимање осталих издатака. 
(3)Стицањем права на рефундацију исплаћених 
накнада плата за вријеме боловања и 

родитељског одуства признају се потраживања по 
том основу задужењем одговарајућих 
аналитичких конта унутар посинтетике 12977 -

Потраживања по основу рефундација за накнаду 
плата и одобравањем аналитичких конта 
краткорочних разграничења 127912 -

Разграничења по основу неизмирених обавеза за 
накнаде плата за вријеме родитељског одсуства 
које се рефундирају од фондова обавезног 

социјалног осигурања или 127913-Разграничења 
по основу неизмирених овабеза за накнаде плата 
за вријеме боловања које се рефундирају од 

фондова овабезног социјалног осигурања.  
(4)За наплаћена потраживања од фондова 
обавезног социјалног осигурања признају се 

примици у оквиру подсинтетичких конта 93811-
Примици за накнаде плата за родитељско 
одсуство које се рефундирају од фонда обавезног 

социјалног осигурања иили 93812-Примици за 
наканде плата за вријеме боловања које се 
рефундирају од фондова обавезног социјалног 

осигурања и врши књижење на начи обаразложен 
у чл.57 и 59.овог правилника.  
 

Члан 66.  
 
(1)У случају продаје финансијске имовине, нето 

разлика између књиговодствене вриједности и 
износа уговореног продајом евидентира се као 
добитак од продаје финансијске имовине на 

одговарајућем аналитичком конту подсинтетичког 
конта 77162-Добици од продаје финансијске 
имовине (ако је износ уговорен продајом већи од 

књиговодствене вриједности),односно као губитак 
од продаје финансијске имовине на 
одговарајућем аналитичком конту подсинтетичког 

конта 47162-Губици од продаје финансијске 
имовине (ако је износ уговорен продајом мањи од 
књиговодствене вриједности).  
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(2) У случају продаје финансијске имовине између 
буџетских корисника,нето разлика између 
књиговодствене вриједности и износа уговореног 

продајом евидентира се као добитак од продаје 
на одговарајућим контима унутар подсинтетичких 
конта 77817-Добици од продаје из трансакције  са 

другим јединицама власти или 77826-Добици од 
продаје из трансакција унутар исте јединица 
власти(ако је износ уговорен продајом већи од 

књиговодствене вриједности),односно као губитак 
од продаје на аналитичким контима унутар 
подсинтетичког конта 47813-Губици од продаје из 

трансакција са другим јединицама власти или 
47823-Губици од продаје из трансакција унутар  
исте јединице власти(ако је износ уговорен 

продајом мањи од књиговодствене вриједности).  
(3)Овако евидентирани приходи/расходи имају  
искључиво обрачунски карактер и не сматрају се 

буџетским приходима/расходима.  
(4)Средства добијена продајом немају третман 
текућих прихода,него примитака од финансијске 

имовине.  
 
3. Обавезе 

 
Члан 67.  

 

(1)У складу са МРС ЈС 19 обавезе се класификују  
као садашње обавезе, резервисања и 
потенцијалне обавезе. Предмет књиговодственог 

евидентирања су садашње обавезе и 
резервисања, док се потенцијалне обавезе не 
признају кроз биланс стања него се објелодањују 

у нотама уз финансијске извјештаје. (2)Садашње 
обавезе су обавезе  које проистичу из прошлих 
догађаја, чије измирење ће довести до одлива 

ресурса који представљају економске користи или  
услужни потенцијал.  
(3)Резервисања су садашње обавезе са 

неизвјесним роком доспијећа и износом, али за 
које постоји вјероватноћа да ћеза њихово 
измирење бити потребан одлив ресурса који 

представљају економске користи или услужни 
потенцијал и за којесе може извршити поуздана 
процјена износа обавезе.  

(4) Потенцијална обавеза је могућа обавеза која 
настаје на основу прошлих догађаја и чије 
постојање се потврђује само настанком или не 

настанком једног или више неизвјесних будућих 
догађаја који нису у потпуности под контролом ,  
или садашња обавеза која настаје по основу 

прошлих догађаја,али није призната јер није 
вјероватно да одлив ресурса који представља 
економске користи или услужни потенцијал бити 

захтјеван за измирење обавезе или се износ не 
може довољно поуздано измјерити. 
(5)Обавезе се иницијално признају по номиналној 

износу кога чини фер вриједност роба или услуга,  

за које је добављач испоставио фактуру или 
постоји формални споразум из кога проистиче 
обавеза плаћања. 

(6)Вредновањене обавеза на датум билансирања 
врши се у висини номиналне или дисконтоване 
вриједности очекиваних одлива ресурса који 

представљају економске користи или услужни 
потенцијал.  
(7)Финансијске обавезе класификују се,признају и 

вреднују у складу са МРС ЈС 28,МРС ЈС 29 и МРС 
ЈС 30.  

Члан 68.  

 
Евидентирање обавеза и разграничења која 
произилазе из трансакција и односа између 

буџетских корисника који припадају различитим 
или истој јединици власти врши се преко 
намјенских аналитичких конта унутар 

подсинтетике 219-Дугорочне обавезе и 
разгарничења из трансакција између или унутар 
власти и 229-Краткорочне  обавезе и 

разгарничења из трансакција између или унутар 
власти. 

Члан 69.  

 
(1)Резервисање се врши у складу са МРС -ЈС 19 и 
другим релевантним рачуноводственим 

стандардима и прописима на конту 217131 -
Дугорочна резервисања или на конту 227311 – 
Краткорочнарезервисања, уз истовремено 

признавање расхода на одговарајућем 
аналитичком конту у оквиру синтетичког конта 
4713- Расходи резервисања по основу обавеза.  

(2)Кад измирење обавеза по основу којих је 
извршено резервисање постане извјесно,  
приступа се планирању средстава у буџету и 

књиговодственомисказивању њиховог износа на 
одговарајућим контима расхода или издатака и 
стварних обавеза, уз истовремено искњижавање 

резервисања у  корист обрачунских прихода, на 
одговарајућем аналитичком конту у оквиру 
синтетичког конта 7713- Приходи од укидања 

резервисања по основу обавеза. 
(3) Уколико се утврди да по основу резервисања 
неће доћи до одлива ресурса, врши 

сеискњижавање у корист обрачунских прихода на 
одговарајућем аналитичком конту у оквиру 
синтетичкога конта 7713-Приходи од укидања 

резервисања по основу обавеза. 
 
4. Властити извори  

 
Члан 70.  

 

Трајни извори средстава формирају се:  
1)иницијалних средстава (оснивачког улога),  
2)из распоређеног финансијског резултата 

ранијих година, 
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3)у осталим случајевима дозвољеним МСР - ЈС.  
 

Члан 71.  

 
(1)Ревалоризационе резерве формирају се по 
основу процјене фер вриједности нефинансијске 

и финансијке имовине у складу са МРС-ЈС 16,  
МРС-ЈС 17, МРС ЈС 29, МРС  ЈС 31 и другим 
релевантним рачуноводственим стандардима и 

прописима.  
(2)Ако се једна ставка имовине ревалоризује,  
приступа се ревалоризацији цијеле групе 

имовине,исказане унутар једног подсинтетичког 
конта.  
(3)Повећањем вриједности неке групе средстава 

усљед ревалоризације евидентира се на 
ревалоризационим резервама, осим за износ који 
се признаје као добитак у мјери у којој поништава 

умањење вриједности по основу ревалоризације 
исте групе средстава претходно признато као 
губитак.  

(4)Смањење вриједности неке групе средстава 
усљед ревалоризације се признаје као губитак,  
осим за износ који се књижи директно на дуговној 

страни ревалоризационих резерви у мјери у  којој 
постоји потражни салдо ревалоризационих 
резерви за ту групу имовине. 

(5) Повећања и смањења по основу 
ревалоризације,која се односе на појединачна 
средства у оквиру једне групе имовине,  

компензирају се једна са другим у оквиру те групе,  
али не и са различитим групама имовине.  
(6) Ревалоризационе резерве амортизују се током 

употребе имовине по основу које су и 
формиране,а у висини резлике између већег 
износа амортизације обрачунате на 

ревалоризовану вриједност и мањег износа 
амортизације обрачунате на историјску 
вриједност имовине.З.а утврђени износ задужује 

се одговарајуће аналитичко конто 
ревалоризационих резерви унутар подсинтетике 
32111-Ревалоризационе резерве и одобрава 

аналитичко конто 331211-Финансијски резултат 
текуће године.  
(7)Коначно поништење преосталих 

ревалоризационих резерви врши се у корист 
резулата у моменту расходовања имовине по 
основу које су формиране. 

 
Члан 72.  

 

Резерве из резултата формирају се на основу 
расподјеле позитивног финансијског резултата 
ранијих година и служе за покривање очекиваног 

негативног финансијског резултата.  
 
 

 

Члан 73.  
 
(1)Потражни салдо конта 331111 - Финансијки 

резултат ранијих година може се расподијелити у  
корист трајних извора средстава и резерви из 
резултата (2)Дуговни салдо конта 331111 - 

Финансијски резултат ранијих година може се 
покрити из резерви из резултата. Уколико 
постојећи салдо резерви из резултата није 

довољан, преостали дио дуговног салда конта 
331111 може се покрити на терет трајних извора 
средстава.  

(3)Финансијски разултат се у главној књизи 
трезора исказује на генералном организационом 
коду. 

 
5. Методологија утврђивања финансијског 
резултата 

 
Члан 74.  

 

(1)Финансијски резултат текуће године 
представља разлику између прихода (класа 7) и 
расхода (класа 4), кориговану за износ директних 

књижења на конту 331211 у складу са МРС-ЈС и 
другим релевантним рачуноводственим 
прописима. У следећој години салда конта 

331211-Финансијски резултаттекуће године 
преноси се на конто 331111 – Финансијски 
резултат ранијих година.  

(2)Финансијски резултат није једнак појму 
буџетског суфицита/ дефицита.  
(3)Буџетски суфицит/дефицит представља 

разлику између збира прихода,без прихода 
обрачунског карактера и примитака за 
нефинансијску имовину, и збира расхода, без 

расхода обрачунског карактера и издатака за 
нефинансијску имовину.Буџетски 
суфицит/дефицит=(класа 7-група77+класа8)-

(класа4-група47+класа5) 
(4) Одлуку о расподјели буџетског суфицита 
доноси Скупштина.  

 
6. Ванбилансна евиденција 
 

Члан 75.  
 
(1)На контима групе 39-Ванбилансна евиденција 

евидентирају се пословни догађаји  који немају  
директног утицаја на имовину , обавезе и изворе,  
него отварају могућности за такав утицај у  

будућности (основна средства у закупу, 
примљена туђа роба и материјал, хартије од 
вриједности ван промета, гаранције, одобрени 

неповучени кредити).  
(2)Књижења на контима групе 39 врше се 
истовременим евидентирањем на контима 
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подгрупе 391-Ванбилансна актива и контима 
подгрупе 392-Ванбилансна пасива.  
(3)Ванбилансна актива и ванбилансна пасива  

морају бити у равнотежи.  
(4)Конта ванбилансне активе и ванбилансне 
пасиве међусобно се затварају када престане 

могући утицај пословних догађаја из става 1.овог 
члана.  
 

7. Расходи 
 

Члан 76.  

 
(1)Расходи су смањења економских користи или 
услужног потенцијала током извјештајног 

периода, у облику одлива или трошења средстава 
или настанка обавеза које доводе до смањења 
нето имовине/капитала.  

(2)Расходи се признају на обрачунској основи,  у 
периоду у коме је и обавеза за плаћање настала,  
без обзира да ли је извршено и само плаћање.  

(3)Расходи обухватају текуће ,расходе 
обрачунског карактера  и трансфере између 
буџетских јединица. (4)Вредновање расхода,  

изузев расхода обрачунског карактера  врши се по 
номиналној вриједности очекиваног одлива 
готовине или готовинског еквивалента или других 

економских користи.  
(5) Салда конта расхода не преносе се у наредну 
годину и затварају се на терет конта 499999 -

Рачун за затварање расхода и преносе на класу 3 
у циљу обрачуна финансијског резултата текућег 
периода.  

Члан 77.  
 
Евидентирање расхода који произилазе из 

трансакција и односа између буџетских 
корисникакоји припадају различитим или истој 
јединици власти врши се преко намјенских 

аналитичких конта унутар подгрупе 418-Расходи 
финансирања,други финансијски трошкови и 
расходи трансакција размјене између или унутар 

јединица власти,478-Расходи обрачунског 
карактера по основу односа између или унутар 
јединица власти,487-Трансфери између 

различитих јединица власти и 488-Трансфери 
унутар исте јединице власти.  
 

Члан 78.  
 
(1)Расходи за лична примања не укључују 

накнаде плата запослених које се рефундирају од 
фондова обавезног социјално осигурања за 
вријеме боловања и родитељског одсуства.  

(2)Под расходима обрачунског карактера 
подразумијевају се расходи по основу набавне 
вриједности реализованих залиха, амортизације,  

резервисања по основу обавеза, финансијски 

расходи обрачунског карактера, расходи од 
усклађивања вриједности имовине, губици од 
продаје имовине, дате помоћи у натури и остали 

расходи обрачунског карактера, који не 
захтијевају одлив готовине и као такви се не 
планирају у буџету него се евидентирају  

искључиво у циљу израде финансијског 
извјештаја 
(3)Расходи по основу негативних курсних разлика  

дијеле се на расходепо основу негативних 
курсних разлика из пословних и инвестиционих 
активности које се обрачунавају по основу 

краткорочних обавеза и потраживања из 
пословних и инвестиционих активности усљед 
кретања курсева страних валута  и евидентирају  

се у оквиру текући расхода(група конта 41),и 
расходе по основу негативних курсних разлика 
које се обрачунавају по основу орочених 

средстава и дугорочних обавеза и потражиавња 
по основу главнице дуга усљед активности 
формалног и неформалног финансирања и 

евидентирају се у оквиру расхода обрачунског 
карактера(група конта47).  
 

8. Издаци за нефинансијску имовину  
 

Члан 79.  

 
(1)Издаци за изградњу, прибављање, 
инвестиционо одржавање, реконструкцију и 

адаптацију нефинансијске  евидентирају се преко 
конта класе 5, која представљају затворен систем 
конта.  

(2)Издаци за нефинансијску имовину се 
евидентирају на дуговној страни конта класе 5, уз 
истовремено књижење на потражној страни 

корективног конта 519999 - Рачун за преузимање 
издатака за нефинансијску имовину или 589999 -
Рачун за преузимање издатака за нефинансијску 

имовину из трансакција између или унутар 
јединица власти. 
(3) Kњиговодственом евидентирању на контима 

класе 5 предходи књижење пословног догађаја на 
одговарајућим билансним контима,који ће довести 
до новчаног одлива или затварања аванса за 

нефинансијску имовину из предходне године.  
(4)У складу са одобреним буџетом, 
књиговодствено евидентирање на класи 5 врши 

се у периоду за који је настала обавеза 
издатка,независно од тога да ли је по том основу 
до краја обрачунског периода дошло до 

готовинског одлива или се исти очекује у  
наредном обрачунском периоду. 
(5) Изузетак је када се на крају обрачунског 

периода врши резервација расположивих 
средстава на ставкама планираним буџетом за 
набавку улагање у нефинансијску имовину (фонд 

01).Резервисање се врши ако су испуњени 
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следећи услови: да је позиција планирана 
буџетом, да постоји сагласност надлежног органа,  
да је покренут или завршен поступак јавне 

набавке, да постоји поуздана процјена износа 
обавезе, да постоји вјероватноћа да ће за  
измирење обавезе бити потребан одлив 

средстава.  
(6)Резервисање се врши књижењем на дуговној 
страни аналитичких конта класе 5, уз 

истовремено књижење на потражној страни 
рачуна за прузимање издатака за нефинансисјку 
имовину. Евидентирање на контима биланса 

стања се врши у наредној години, у моменту 
набавке нефинансијске имовине, односно у  
моменту стварног настанка обавезе за издатака 

за нефинансијску имовину. 
(7)Вредновање издатака за нефинансијску 
имовину врши се по номиналној вриједности 

оствареног или очекиваног одлива готовине или 
готовинског еквивалента. 
(8)Салда конта класе 5 не преносе се у наредну 

годину и не представљају позиције биланса 
успјеха. 

Члан 80.  

 
Евидентирање издатака за нефинансијску 
имовину који произилазе из трансакција и односа 

између буџетских корисника који припадају  
различитим или истој јединици власти врши се 
преко намјенских конта унутра групе 58-Издаци за 

нефинансијску имовину из трансакција између 
или унутар јединица власти.  
 

9. Издаци за финансијску имовинуи отплату 
дугова 

Члан 81.  

 
(1)Издаци за прибављање хартија од вриједности,  
акција, учешћа у капиталу, финансијских 

деривата, издаци пооснову датих зајмова у  
земљи и иностранству и издаци на име отплате 
дугова евидентирају се преко конта класе 6, која 

представља затворен систем конта.  
(2)Издаци за финансијску имовину и отплату 
дугова се евидентирају на дуговној страни 

аналитичких конта класе 6, уз истовремено 
књижење на потражној страни корективног конта 
619999 – Рачун за преузимање издатака за 

финансијску имовину, 629999 - Рачун за 
преузимање издатка за отплату дугова или 
639999-Рачун за прузимање осталих издатака.  

(3) Књиговодственом евидентирању на контима 
класе 6 предходи књижење пословног догађаја на 
одговарајућим билансним контима,који ће довести 

до новчаног одлива укључујући и дате авансе који 
се затварају у следећој или наредним годинама.  
(4)Књиговодствено евидентирање на класи 6 

врши се на готовинском основу,у моменту 

исплате за финансијску имовину или отплату 
дугова без обзира да ли се новчани ток 
реалозовао преко контролосаних банковних 

рачуна или не.На класи 6 евидентирају се и 
импутирани издаци по основу правдања аванса 
који су примљени у предходној или ранијим 

годнама.  
(5) Вредновање издатака за финансијску имовину 
и отплату дугова врши се по номиналној 

вриједности оствареног (или имутираног) одлива 
готовине или готовинског еквивалента.  
(6) Салда конта класе 6 не преносе се у наредну 

годину и не представљају позиције биланса 
успјеха. 

Члан 82.  

 
Евидентирање издатака за финансијску имовину 
и отплату дугова који произилазе из трансакција и 

односа између  буџетских корисника који 
припадају различитим или истој јединици власти 
врши се преко намјенских аналитичких конта 

унутар подгрупе 618-Издаци за финансијску 
имовину из трансакција између или унутар 
јединица власти,628-Издаци за отплату дугова из 

трансакција између или унутар јединица власти и 
638-Остали издаци из трансакција између или 
унутар јединица власти.  

 
Члан 83.  

 

(1)Издаци по основу орочавања новчаних 
средстава до годину дана евидентирају се на нето 
принципу унутар једне године.Прво краткорочно 

орочавање у једној години врши се задужењем 
аналитичког конта у оквиру синтетике 1221 -
Орочена новчана средства до годину дана и 

одобравањем аналитичких рачуна у оквиру 
синтетике 1212-Банковни рачун.Истовремено се 
врши евидентирање на дуговној страни 

аналитичких конта унутар подсинтетика 61153 -
Издаци по основу орочавања новчаних средстава 
до годину дана у домаћој валути или 61154-

Издаци по основу орочавања новчаних средстава 
до годину дана у страној валути,те на потражној 
страни корективног конта 619999-Рачун за 

преузимање издатака за финансијску имовину.По 
истеку орочавања у истој години средства 
враћена на банковни рачун евидентирају се 

задужењем аналитичких конта у оквиру синтетике 
1212-Банковни рачуни и одобравањем 
аналитичких конта у оквиру синтетике 1221 -

Орочена новчана средства до годину 
дана.Истовремено се врши евидентирање на 
потражној страни аналитичких конта унутар 

подсинтетика 61153-Издаци по основу орочавања 
новчаних средстава до годину дана у домаћој 
валути или 61154-Издаци по основу орочавања 

новчаних средстава до годину дана у страној 
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валути,те на дуговној  страни корективног конта 
619999-Рачун за преузимање издатака за 
финансијску имовину.Уколико истек орочавања 

доспијева у наредној години,средства враћена на 
банковне рачуне евидентирају се задужењем 
аналитичких конта у оквиру синтетике 1212 -

Банковни рачуни и одобравањем аналитичких 
конта у оквиру синтетике 1221-Орочена новчана 
средства до годину дана.Истовремено се врши 

евидентирање примитака на потражној страни 
аналитичких конта унутар подсинтетике 91153 -
Примици по основу орочених средстава до годину 

дана у домаћој валути и 91154 -Примици по 
основу орочених средстава до годину дана у  
страној  валути,те на дуговној страни корективног 

конта 919999-Рачун за прузимање примитака од 
финансијске имовине. 
(2)Издаци по основу орочавања новчаних 

средстава преко годину дана евидентирају се на 
бруто принципу.У години дана када се врши 
дугорочно орочавање евидентирање се врши 

задуживањем аналитичких конта у оквиру 
синтетике  1111-Орочена новчана средства преко 
годину дана и одобравањем аналитичког рачуна у  

оквиру синтетике 1212-Банковни 
рачун.Истовремено се врши евидентирање на 
дуговној страни аналитичких конта унутар 

подсинтетика 61151-Издаци по основу орочавања 
новчаних средстава преко  годину дана у домаћој 
валути или 61152-Издаци по основу орочавања 

новчаних средстава преко годину дана у страној 
валути,те на потражној страни корективног конта 
619999-Рачун за преузимање издатака за 

финансијску имовину.Износ новчаних средстава 
којима орочење истиче наредне године на дан 
билансирања се рекласификује у краткорочна 

потраживања задужењем аналитичких конта у   
оквиру синтетике 1221-Орочена новчана средства 
до годину дана и одобравањем аналитичких конта 

у оквиру синтетике 1111-Орочена новчана 
средства преко годину дана.По истеку орочавања 
у наредној години средства враћена на банковне 

рачуне евидентирају се задужењем аналитичких 
конта  у оквиру синтетике 1212-Банковни рачун и 
одобравањем аналитичких контау оквиру 

синтетике 1221-Орочена новчана средства до 
годину дана.Истовремено се врши евидентирање 
примитакана потражној страни аналитичких конта 

унутар подсинтетика 91151-Примици  по основу 
орочавања новчаних средстава до годину дана у  
домаћој валути или 91152-Примици  по основу 

орочавања новчаних средстава до годину дана у  
страној валути,те на дуговној  страни корективног 
конта 919999-Рачун за преузимање примитака за 

финансијску имовину.  
 
 

 

Члан 84.  
 
(1)Примици и издаци по основу задужења путем 

емисије краткорочних хартија од вриједности 
евидентирају се на нето принципу унутар једне 
године.Прво задужење по основу краткорочних 

хартија од вриједности  у једној години врши се 
задужењем аналитичког конта у оквиру синтетике 
1212-Банковни рачун  и одобравањем 

аналитичког рачуна у оквиру подсинтетике 22121 -
Обавезе по основу краткорочних хартија од 
вриједности у земљи или 22122 -Обавезе по 

основу краткорочних хартија од вриједности у  
иностранству.Истовремено се врши 
евидентирање примитака на потражној страни 

аналитичких конта унутар синтетика 9211 -
Примици од издавања хартија од вриједности,те 
на дуговној страни корективног конта 929999 -

Рачун за преузимање примитака од 
задуживања.По досјећу краткорочних хартија од 
вриједности у истој години за исплаћену главницу 

врши се евидентирање задужењем аналитичких 
конта у оквиру подсинтетика 22121 -Обавезе по 
основу краткорочних хартија од вриједности у  

земљи или 22122-Обавезе по основу 
краткорочних хартија од вриједности у  
иностранству и одобрењем аналитичких конта у  

оквиру синтетике 1212-Банковни 
рачуни.Истовремено се врши књижење 
задужењем аналитичких конта у оквиру синтетика 

9211-Примици од издавања хартија од 
вриједности и одобравањем корективног конта 
929999-Рачун за преузимање примитака од 

задужења.Уколико краткорочне хартије од 
вриједности доспјевају у наредној години,за 
исплаћену главницу врши се евидентирање 

задуживањем аналитичких конта у оквиру 
подсинтетике 22121-Обавезе по основу 
краткорочних хартија од вриједности у земљи или 

22122-Обавезе по основу краткорочних хартија од 
вриједности у иностранству и одобравањем 
аналитичког конта у оквиру синтетике 1212 -

Банковни рачуни.Истовремено се врши 
евидентирање издатака на дуговној страни 
аналитичких конта унутар синтетике 6211-Издаци 

за отплату главнице по хартијама од 
вриједности,те на потражној страни корективног 
конта 629999-Рачун за преузимање издатака за 

отплату дугова.Камата која се обрачунава и 
исплаћује по основу краткорочних хартија од 
вриједности евидентира се на терет конта групе 

41-Текући расходи. 
(2)Уколико односни примици или издаци по 
основу задужења путем краткорочних хартија од 

вриједности проистичу из трансакција са другим 
буџетским корисницима,евидентирање се врши 
на аналоган начин,али преко намјенских конта 

отворених за евидентирање трансакција између 
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или унутар јединица власти,аналитичка конта 229 -
Краткорочне обавезе и разграничења између или 
унутар јединица власти,628-Издаци за отплату 

дугова из трансакција између или унутар јединица 
власти,928-Примици од задужења између или 
унутар јединица власти.  

(3)Примици и издаци по основу путем емисија 
дугорочних хартија од вриједности евидентирају  
се на бруто принципу. 

 
Члан 85.  

 

(1)Износ обавезе настале по основу спровођења 
мултилатералних компензација у току једне 
године евидентира се и као примитак у оквиру 

подгрупе конта 931-Остали примици.Измирење 
обавезе у току године евидентира се затварањем 
односне обавезе и истовремено се врши 

књижење задужењем аналитичких конта унутар 
подгрупе конта 931-Остали примици и 
одобравањем корективног конта 939999-Рачун за 

преузимање осталих примитака.Уколико се 
обавеза измирује у следећој или наредним 
годинама евидентира се затварање односне 

обавезе и врши књижење издатака у оквиру 
подгрупе конта 631-Остали издаци. 
(2)Износ потраживања на дан билансирања  

настао по основу провођења мултилатералних 
компензација у току једне године евидентира се и 
као издатака у оквиру подгрупе конта 631 -Остали 

издаци.Наплата потраживања у току године 
евидентира се задужењем корективног конта 
639999-Рачун за преузимање осталих издатака и 

одобравањем аналитичких конта у оквиру 
подгрупе 631-Остали издаци.Уколико се 
потраживање наплаћује у сљедећој или наредним 

годинама евидентира се затварањем односног 
потраживања и књижење примитака у оквиру 
подгрупе конта 931-Остали примици. 

(3)Износи обавеза и потраживања на дан 
билансирања насталих између јединица власти 
по основу спровођења мултилатералних 

компензација у токуједне године евидентирају се 
на аналоган начин,али преко намјенских 
аналитичких конта отворених за 

евидентирањетрансакција између или унутар 
јединица власти:638-Остали издаци из 
трансакција између или унутар јединица 

власти,938-Остали  примици из трансакција 
између или унутар јединица ласти.  
 

Члан 86.  
 
(1)Дио аванса датих у текућој години који није 

затворен на дан билансирања евидентира се на 
аналитичким контима групе 63-Остали издаци. 
(2)За дио аванса примљених у предходној или 

ранијим годинама,а који су оправдани у текућој 

години,признају се импутирани издаци на 
аналитичким контима групе 63-Остали издаци.  
(3)Курсне разлике настале приликом затварања 

аванса датих у предходној или ранијим годинама 
по основу пословних и инвестиционих активности 
признају се на аналитичким контима групе 41 -

Текући расходи или 72-Непорески приходи.  
 

Члан 87.  

 
(1)Издаци који настају по основу измирења 
обавеза из предходних година које нису теретиле 

ресходе (осим расхода обрачунског 
карактера)евидентирају се у моменту измирења 
тих обавеза задужењем конта 631911-Издаци у  

земљи за отплату неизмирених обавеза из 
ранијих година,631921-Издаци у иностранству за 
отплату неизмирених обавеза из ранијих 

година,или задужењем аналитичких конта унутар 
подсинтетике 63819-Остали издаци из 
трансакција с другим јединицама власти и 63829 -

Остали издаци из трансакција са другим 
буџетским корисницима исте јединице власти,те 
одобравањем корективног конта 639999-Рачун за 

преузимање осталих издатака. 
 
10. Приходи  

 
Члан 88.  

 

(1)Приходи су бруто приливи економске користи 
или услужног потенцијала током периода 
извјештавања када ти приливи доводе до 

повећања нето имовине/капитала осим повећања 
која се односе на учешће власника.  
(2)Приходи се признају на обрачунској основи, у  

рачуноводственом обрачунском периоду у којем је 
настало повећање будућих економских користи 
ули услужног потенцијала и у којем су мјерљиви и 

извјесни. 
(3) Приходи обухватају пореске и непореске 
приходе, укључујући и укинуте врсте јавних 

прихода, грантове, приходе обрачунског 
карактера и трансфере између  или унутар 
јединица власти. 

(4) Вредновање прихода  врши се по номиналној 
вриједности очекиваног прилива готовине или 
готовинског еквивалента или других економских 

користи.  
(5)Салда конта класе прихода не преносе се у 
наредну годину и затварају се у корист конта 

799999-рачун за затварање прихода и преносе на 
класу 3 у циљу обачуна финансијског резултата 
текућег периода. 
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Члан 89.  
 
Евидентирање прихода који произилазе из 

трансакција и односа између буџетских корисника 
који припадају различитим или истој јединици 
власти врши се преко намјенских аналитичких 

конта унутар подгрупе 728-Приходи од 
финансијске и нефинансијске имовине и 
трансакција размјене измеђи или унутар јединица 

власти,778-Приходи обрачунског карактера по 
основу односа између или унутар јединица власти 
и 787-Трансфери између различитих јединица 

власти и 788-Трансфери унутар исте јединице 
власти. 

Члан 90.  

 
(1)Приходи у оквиру група 71-Порески приходи,72-
Непорески приходи и 73-Грантови,признају се на 

готовинском основу,у моменту наплате пријемом 
готовине или готовинских 
еквивалената,безготовинским преносом новчаних 

средстава на банковни рачун,компензацијом са 
евидентираним обавезама или другом врстом 
обрачунског плаћања у складу са Законом о 

унутрашњем платном промету.  
(2)Приходи по основу расподјеле јавних прихода 
на датум израде годишњих финансијских 

извјештаја сматрају се наплаћеним приходима тог 
извјештајног периода.Књижење расподјеле 
прихода врши се евидентирањем потраживања на 

аналитичком конту 129752-Потраживање од 
ентитета за порезе,доприносе и непореске 
приходепо записницима из пореског 

књиговодства,рјешењима и књижним обавјестима,  
уз одобравање аналитичких конта групе 71 -
Порески приходи и 72-Непорески приходи. 

(3)Уколико је за пореске и непореске приходе 
предходно признато потраживање и одобрен 
приход обрачунског карактера,у случају наплате 

пријемом готовине или готовинских 
еквивалената,безготовински преносом новчаних 
средстава на банковни рачун или компензацијом 

обавеза,врше се одобравање одговарајућих 
аналитичких конта у оквиру група 71 -Порески 
приходи или 72-Непорески приходи и 

одобравањем аналитичких конта класе 12 -
Краткорочна финансијска имовина и 
разграничења на којима је евидентирано односно 

потраживање,те умањење потражне стране 
примјеном црвеног сторна одговарајућих 
аналитичких конта прихода у оквиру групе 77 -

Приходи обрачунског карактера на којима су  
евидентирани приходи приликом инцијалног 
признавања односног потраживања и задужење 

одговарајућих аналитичких конта готовине и 
готовинских еквивалената,односно банковног 
рачуна или компензоване обавезе.  

(4)Уколико је за пореске и непореске приходе 
предходно признато потраживање и одобрен 
приход обрачунског карактера,у случају  

намирења потраживања путем нефинансијске или 
друге финансијске имовине књижи се задужењем 
одговарајућих аналитичких конта  нефинансијке 

имовине у оквиру клсе 0-Нефинансијска имовина 
односно  конта класе 1- Финансијска имовина и 
разграничења  и одобравањем одговарајућег 

аналитичког конта на коме је евидентирано 
намирено потраживање унутар класе 1-
Финансијска имовина и разграничења.  

 
Члан 91.  

 

(1)Приходи по основу  позитивних курсних 
разлика признају се и вреднују у складу са МРС -
ЈС 4 и другим релевантним рачуноводственим 

стандардима и прописима. Приходи по основу 
позитивних курсних  разлика дијеле се на приходе 
по основу реализованих курсних разлика,који се 

евидентирају у оквиру непореских прихода у  
моменту исплате обавеза или наплате 
потраживања из пословних и инвестицоних 

активности, иприходи по основу обрачунатих 
позитивних курсних разлика на новчана 
средства,неизмирене обавезе и ненаплаћена 

потраживања,која се евидентирају у оквиру 
прихода обрачунског карактера(77).  
(2)Приходи по основу дивиденди, учешћа у  

капиталу, приходи од хартија од вриједности и 
финансијских деривата,  
приходи од камата и остали приходи из 

трансакција размјене, признају се и вреднују на 
обрачунској основи у складу са МРС-ЈС 9 и 
другим релевантним рачуноводственим 

стандардима и прописима.Евидентирање се врши 
задужењем одговарајућих аналитичких конта 
потраживања унутар групе 12-Краткорочна 

финансијска имовина и разграничења и 
одобравањем прихода обрачунског карактера 
унутар групе 77-Приходи обрачунског 

карактера.Наплата потраживања пријемом 
готовине или готовинских еквивалената 
,безготовинским преносом новчаних средства на 

банковни рачун или компензацијом са 
евидентираним обавезама књиже се задужењем 
аналитичких конта готовине и готовинских 

еквивалената,односно банковног рачуна или 
компензоване обавезе и одобравањем 
одговарајућег аналитичког конта у оквиру групе 

12-Краткорочна финансијска имовина и 
разграничења.За наплаћени износ врши се 
умањење потражне стране примјеном црвеног 

сторна одговарајућих аналитичких конта прихода 
у оквиру групе 77-Приходи обрачунског карактера 
на којима се евидентирани приходи приликом 

инцијалног признавања односног потраживања,уз 
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истовремено одобравање одговарајућих 
аналитичких конта у оквиру групе 72-Непорески 
приходи .Намирења потраживања путем 

нефинансијске или друге финансијске имовине 
књижи се задужењем одговарајућих аналитичких 
конта  нефинансијске имовине у оквиру класе 0 -

Нефинансијска имовина односно класе 1 - 
Финансијска имовина и разграничења  и 
одобравањем одговарајућег аналитичког конта на 

коме је евидентирано намирено потраживање 
унутар класе 1-Финансијска имовина и 
разграничења.  

(3)Грантови у новцу примљени од физичких и 
правних лица из земље и иностранства за текуће 
и капиталне намјене признају се као приход на 

готовинском основу унутар аналитичких конта 
подгрупе 731-Грантови, у моменту пријема 
готовине без разграничења неутрошеног 

дијела,осим уколико постоји услов за пренијета 
средства у складу са захтјевима МРС ЈС 
23.Помоћи у  натури од физичких и правних лица 

из земље и иностранства признају се као 
средства унутар аналитичких конта биланса 
стања по фер вриједности,у складу са захтјевима 

релевантних рачуноводоствених стандарда и 
прописа који се примјењују на односну врсту 
средстава, и у корист обрачунских прихода унутар 

синтетичког конта 7717-Помоћи у натури.Уколико 
се помоћ у натури прими без услова повезаних с  
њом,обрачунски приход се одмах 

признаје.Уколико постоји услов у складу са МРС 
ЈС 23 евидентирају се разграничења на 
аналитичким контима 217121-Дугорочно 

разграничени приходи или 227211-Краткорочно 
разграничени приходи,која се у складу са 
испуњењем услова смањују и врши се 

признавање обрачунских прихода.  
(4)Приходи обрачунског карактера су: приходи од 
реализацијезалиха, корекција прихода за 

промјене вриједности залиха учинака, приходи од 
укидања резервисања по основу обавеза,  
финансијски приходи обрачунског карактера,  

приходи од усклађивања вриједности 
нефинансијске и финансијске имовине, добици од 
продаје нефинансијске и финансијске имовине,  

помоћи у натури и остали приходи обрачунског 
карактера који не узрокују прилив готовине и као 
такви се не планирају у буџету него се 

евидентирају искључиво у циљу израде 
финансијског извјештаја.  
(5)На основу евиденције о пријављеним и 

уплаћеним јавним приходима из пореског 
књиговодства на контима подгрупе 772 -Приходи 
обрачунског карактера евидентирани по основу 

пореских и других фискалних прописа 
евидентирају се ненаплаћени порески и 
непорески приходи у складу са Правилником о 

систему пореског књиговодства у Републици 
Српској и Упуство о примјени МРС ЈС 23.  
(6)Приходи по основу трансфера између 

различитих јединица власти и трансфери унутар 
исте јединице власти признају се на обрачунском 
основу у моменту стицања права задужењем  

аналитичких конта подгрупе 129-Краткорочна 
финансијска имовина и разграничења између или 
унутар јединица власти и одобравањем 

аналитичких конта подгрупе 787-Трансфери 
између различитих јединица власти и 788 -
Трансфери унутар исте јединице власти.  

Намирена  потраживања по онову трансфера 
књижи се  задужењем одговарајућих аналитичких 
конта  у оквиру класе 0-Нефинансијска имовина 

односно  конта класе 1- Финансијска имовина и 
разграничења  и одобравањем одговарајућег 
аналитичког конта у оквиру групе 129-Краткорочна 

финансијска имовина и разграничења  између или 
унутар јединице власти.  
 

11. Примици за нефинансијску имовину  
 

Члан 92.  

 
(1)Примици за нефинансијску имовину 
евидентирају се преко конта класе 8, која 

представља затворен систем конта. 
 (2)Примици за нефинансијску имовину 
евидентирају се на потражној страни аналитичких 

конта  класе 8 , уз истовремено књижење на 
дуговној страни корективног конта 819999- Рачун 
за преузимање примитака за нефинансијску 

имовину или 889999-Рачун за преузимање 
примитака за нефинансијску имовину између или 
унутар јединица власти.  

(3)Књиговодственом евидентирању на контима 
класе 8 предходи књижење пословног догађаја  
на одговарајућим билансним контима ,који ће 

довести до новчаног прилива или затварања 
примљеног аванса за нефинансијску имовину из 
предходне године. 

(4)Књиговодствено евидентирање на контима 
класе 8  врши се на готовинском основу у 
моменту наплате за нефинансијску имовину,осим 

у случају затварања примљеног аванса за 
нефинансијску имовину из предходне године.  
(5)Вредновање примитака од нефинансијске 

имовине врши се по номиналној вриједности 
оствареног прилива готовине или готовинског 
еквивалента.  

(6) Салда конта класе 8 не преносе се у наредну 
годину и не представљају позиције биланса 
успјеха. 

Члан 93.  
 
Евидентирање примитака за нефинансијску 

имовину који произилазе из трансакција и односа 
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између буџетских корисника који припадају  
различитим или истој јединици власти врше се 
преко намјенских аналитичких конта унутар групе 

88-Примици за нефинансијску имовину из 
трансакција између или унутар јединица власти.  
 

12. Примици од финансијске имовине и 
задуживања 

Члан 94.  

 
(1)Примици одфинансијске имовинеобухватају  
примитке од реализације (продаје и наплате) 

финансијске имовине,примиткеод задуживања и 
остале примитке који утичу на текућу ликвидност,  
а не представљају приходе или примитке од 

нефинансијске имовине. Евидентирају се преко 
контакласе 9,која представља затворен систем 
конта.(2)Примици од финансијске имовине и 

задуживања евидентирају се на потражној страни 
аналитичких конта класе 9 , уз истовремено 
књижење на дуговној страни корективног конта 

919999 - Рачун за преузимање примитака од 
финансијске имовине или 929999 – Рач ун за 
преузимање примитака од задуживања или 

939999-Рачун за преузимање осталих примитака.  
(3) Књиховодственом евидентирању на контима 
класе 9 предходи књижење пословног догађаја  

на одговарајућим билансним контима који ће 
довести до новчаног прилива,укључујући и 
примљене авансе који се затварају у сљедећој 

или наредним годинама.  
(4)Књиговодствено евидентирање на контима 
класе 9  врши се на готовинском основу, у  

моменту уплате по основу финансијске имовине и 
задуживања без обзира да ли се новчани ток 
реализовао преко контролисаних банковних 

рачуна или не.На класи 9 евидентирају се и 
импутирани примици по основу затврања аванса 
који су дати у предходној или ранијим годинама.  

(5)Вредновање примитака од финансијску 
имовине и задуживања врши се по номиналној 
вриједности оствареног прилива готовине или 

готовинског еквивалента.  
(6)Салда конта класе 9 не преносе се у наредну 
годину и не представљају позиције биланса 

успјеха. 
Члан 95.  

 

Евидентирање примитака од финансијске 
имовине  који произилазе из трансакција и односа 
између буџетских корисника који припадају  

различитим или истој јединици власти врше се 
преко намјенских аналитичких конта унутар групе 
918-Примици од финансијске имовине из 

трансакција између или унутар јединица 
власти,928-Примици од задуживања из 
трансакција између или унутар јединица власти и 

938-Остали примици  из трансакција између или 
унутар јединица власти.  
 

Члан 96.  
 
(1)Дио аванса примљених у текућој години који 

није затворен на дан билансирања евидентира се 
на аналитичким контима групе 93-Остали 
примици.  

(2)За дио аванса датих у предходној или ранијим 
годинама,а који су оправдани у текућој 
годину,признају се импутирани примици на 

аналитичким контима групе 93-Остали издаци. 
(3)Курсне разлике настале приликом затварања 
аванса примљених у предходној или ранијим 

годинама по основу пословних и инвестиционих 
активности признаје се на аналитичким контима 
групе 41-Текући расходи или 72-Непорески 

приходи.  
 
VII- ГРЕШКЕ И ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ 

ПОЛИТИКЕ 
 

Члан 97.  

 
(1)Грешке у смислу овог Правилника могу се 
појавити у вези са признавањем, одмјеравањем, 

презентацијом или у вези са објелодавањем 
финансијских извјештаја. 
(2)Потенцијалне грешке текућег периода,  

исправиће се у том периоду,односно прије него 
финансијски извјештаји буду одобрени за 
објављивање.  

(3)грешке откривене из ранијих периода 
евидентираће се у периоду АДЈ-1 текуће године,  
уколико испуњавају све услове како слиједи:  

1)Износ исправке је једнак или већи од 5.000,00 
КМ и 
2)Износ исправке је једнак или већи од 5% укупне 

синтетичке позиције(основ је предходни годишњи 
извјештај). 
(4)По испуњењеу свих услова из предходног 

става,потребно је у финансијским извјештајима 
текуће године за предметне исправке кориговати 
и податке у колонама „предходна година“.  

(5)Исправке књижења из ранијих година које се не 
сматрају материјално значајним у смислу одвог 
Правилника,евидентирају се у првом сљедећем 

отвореном периоду.  
 

Члан 98.  

 
(1)Према МРС ЈС 3  треба  извршити 
ретроактивно исправљање материјално значајних 

грешака из претходног периода у свом првом сету 
финансијских извјештаја одобрених за издавање 
након откривања тих грешака тако што ће се: 



Понедељак, 04.06.2018. године   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШЕКОВИЋИ   БРОЈ:  4              Страна 35 

 

1) преправити упоредни износи за претходни 
презентовани период у којем се грешка појавила 
или  

2) ако се грешка појавила прије најранијег 
презентованог периода, преправити почетна 
салда средстава, обавеза и  капитала за 

најранији презентовани претходни период. 
 

Члан 99.  

 
(1)Грешке из претходног периода треба да се 
исправе ретроактивним исправљањем података 

изузев ако је немогуће да се утврде, било ефекти 
који се односе на одређени период, било 
кумулативни ефекат грешке.  

(2)Када је неизводљиво да се утврде ефекти 
грешке из одређеног периода на упоредне 
информације за један или више презентованих 

периода, тада треба преправити почетна салда 
средстава, обавеза и извора средстава за 
најранији период за који је ретроактивно 

преправљањеподатака изводљиво (што може 
бити и текући период).  
(3) Када је на почетку текућег периода 

неизводљиво да се утврди кумулативни ефекат 
неке грешке на све претходне периоде, тада 
треба преправити упоредне информације како би 

се грешка исправила унапријед од најранијег 
датума за који је то практично.  
(4)У нотама уз годишње извјештаје, неопходно је 

објавити информације о природи грешке из 
претходног периода и начину на који су извршене 
исправке. 

 
VIII- ДОГАЂАЈИ НАКОН ДАТУМА    
       ИЗВЈЕШТАВАЊА 

 
Члан 100.  

 

(1)При рачуноводственом обухвату и 
објелодањивању информација о пословним 
догађајима у складу са МРС ЈС 14 и другим 

релевантним рачуноводственим стандардима, 
укључују се и битне информације о пословним 
догађајима који су се десили у периоду између 

датума извјештавања и датума одобравања 
финансијских извјештаја. 
(2)Под датумом извјештавања подразумијев а се 

31.децембар фискалне године, а под датумом 
одобравања финансијских извјештаја датум на 
који су финансијске извјештаје одобрили 

надлежни органи.  
(3)Разликује су двије врсте догађаја након датума 
извјештавања:  

1)корективни догађаји након датума 
извјештавања,који  пружају доказе о околностима 
које су постојале на датум извјештавања и  

2)некорективни догађаји након датума 
извјештавања ,који само указују на околности које 
су настале након датума извјештавања.  

 
Члан 101.  

 

(1)За ефекте корективних догађаја након датума 
извјештавања, коригују се износи припремљени 
за презентовање у финансијским извјештајима .  

(2)Примјери корективних догађаја су: 
1)утврђивање превара или грешака,који указују да 
су финансијски извјештаји нетачни,  

(2)утврђивање након датума извјештавања 
трошкова набавке  или прихода од продаје 
имовине остварених прије датума извјештавања,  

(3) рјешења по основу судског спора која јасно 
указује на постојање обавезе прије датума 
извјештавања и сл.  

Члан 102.  
 
(1)За ефекте некорективних догађаја, не коригују 

се износи признати у финансијским извјештајима,  
него се само врши објављивање у финансијским 
извјештајима.  

(2)Примјери некорективних догађаја након датума 
извјештавања су: 
1)пад имовине евидентиране по фер вриједности,  

2)преузимање или отуђење главног 
контролисаног ентитета, 
3)најављивање престанка пословања,  

4)уништење имовине услед елементарне 
непогоде,  
5) велике куповине или отуђења средстава,  

6)објављивање или започињање примјене 
значајног реструктурисања,  
7)доношење законских прописа на основу којих је 

могуће извршити отпис позајмица, 
8)стварање значајних обавеза или потенцијалних 
обавеза, 

9)почињање значајних судских спорова који 
проистичу из догађаја насталих  након датума 
извјештавања итд.  

 
IX- КОНСОЛИДОВАНИ ФИНАНСИЈСКИ    
     ИЗВЈЕШТАЈИ 

Члан 103.  
 
(1)Консолидовани финансијски извјештаји 

обухватају финансијске извјештаје припремљене 
у складу са са Законом о буџетском систему 
Републике Српске и  Правилником  о  

финансијском извјештавању  буџетских 
корисника.  
(2)Консолидовани финансијски извјештај општине 

Шековићи треба да обухвати финансијске 
извјештаје свих контролисаних корисника 
буџета.Поред тога годишњи финансијски  

извјештај треба да обухвати и књиговодствену 
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вриједност нето имовине других ентитета који су 
под под контролом или значајним утицајем 
општине Шековићи. 

Члан 104.  
 

(1)Финансијски извјештаји буџетских корисника 

комбинују се по принципу „ред по ред“,у складу са 
одредбама МРС ЈС 35.  
(2) Процедура консолидације подразумјева 

сабирање истоврсне имовине, обавеза,извора,  
расхода,прихода,примитака и издатака из 
финансијских извјештаја буџетских корисника,те 

елиминацију дијела 
имовине,обавеза,извора,расхода,прихода,примит
ака и издатака који су проистекли из међусобних 

трансакција. (3)Трансакција идентификована као 
предмет елиминације елиминише се у цијелости 
из консолидованог извјештаја,а евентуална 

разлика проистекла из неравнотежеисказаних 
износа у финансијским извјештајима учесника у  
трансакцији иде на терет или у корист 

финансијског резултата у билансу стања.Уколико 
расходи и издаци буџетског корисника 
даваца,због ефеката стварања нове вриједности 

или временског разграничења,нису једнаки 
приходима и примицима исказаним по основу 
исте трансакције код буџетског корисника 

примаоца,настала разлика се у консолидованом 
извјештају елиминише преко финансијског 
резултата у билансу успјеха и разлике у  

финансирању у извјештају о извршењу.Уколико 
потраживања исказана у  финансијском извјештају  
даваоца нису једнака обавезама исказаним у  

финансијском извјештају примаоца,разлика се у  
консолидованом извјештају елиминише преко 
финансијског резултата у билансу стања.  

 
Члан 105.  

 

(1)Финансијски извјештаји(профитних и 
непрофитних правних лица која нису буџетски 
корисници) нису предмет елиминације у смислу 

МРС ЈС 35.  
(2)Други ентитети јавног сектора укључују се у 
консолидовани финансијски извјештај  општине 

Шековићи  под чијом контролом или значајним 
утицајем се налази у складу са параграфом 24. и 
25. МРС ЈС 22.  

(3)Укључивање ентитета јавног сектора из става 
2.овог члана врши се додавањем нето 
имовине/капитала из његовог биланса стања у  

консолидовани биланс стања  општине Шековићи 
под чијом контролом или значајним утицајем се 
ентитет налази.Утврђивање вриједности 

имовине/капитала која се укључује у 
консолидовани биланс стања врши се примјеном 
процента учешћа капитала општине Шековићи  у  

основом капиталу ентитета на укупну вриједност 

капитала(основни капитал+емисиона 
премија+ревалоризационе резерве+резерве из 
добитка+друге резерве+нераспоређени добитак -

губитак до висине капитала) исказаног у билансу 
стања ентитета на дан извјештавања.Додавање 
се врши у истом износу на позицији активе 1113 -

Акције и учешћа у капиталу и на позиције пасиве 
3111-Трајни извори средстава.  
(4)Након додавања сразмјерног дијела 

вриједности нето имовине/капитала ентитета 
јавног сектора који је под контролом или 
значајним утицајем из активе врши се 

елиминација свих предходних улагања у тај 
ентитет у вриједности имовине признате у главној 
књизи општине  по том основу.У истом износу 

врши се умањење позиције пасиве 
консолидованог биланса стања 3111 -Трајни 
извори средстава. 

 
X-ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 106.  
(1)За рачуноводствени третман 

трансакција,других догађаја, за које не постоје 

посебни МРС ЈС нити су обухваћени  овим 
правилником, примјењиваће се одговарајући акт 
Министарства финансија РС који се односи на 

кориснике буџета РС (дио примјењив на 
општине).  

(2) За рачуноводствени третман 

трансакција,других догађаја и стања,за које не 
постоје посебни МРС ЈС,који нису обухваћени 
овим правилником и за које нису донесене 

обавезујуће инструкције Министарства 
финансија,руководство користи своја расуђивања 
за разраду и примјену рачуноводствене политике 

по основу општеприхваћених рачуноводствених 
начела и принципа.  

Члан .107.  

 
Почетком примјене овог Правилника престаје да 
важи Правилник о рачуноводству и 

рачуноводственим политикама за кориснике 
буџета општине Шековићи (,,Службени гласник 
општине Шековићи“,  број :02/13).  

 
Члан 108.  

 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ,,Службеном гласнику 
општине Шековићи“.  

 
Број: 03-403-43/18        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

            Момор Ристић,ср   

Шековићи,27.06.2018.године  
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