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1. 

На основу члана 87. став 3. Статута 

Општине Петрово („Службени гласник 

општине Петрово“, број 8/17) члана 39. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“ број 97/16, 

36/19 и 61/21) одредаба Правилника о на-

чину и роковима вршења пописа и ускла-

ђивања књиговодственог стања са ствар-

ним стањем имовине и обавеза („Слу-

жбени гласник Републике Српске“ број 

45/16 и 113/21) начелник Општине Петро-

во доноси 

 

П Р А В И Л Н И К  

О ПОПИСУ ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА  

 

Члан 1. 

Правилник као општи акт се доноси 

са сврхом да се дефинишу методе пописа, 

начин формирања и број сталних или по-

времених комисија за попис имовине и 

обавеза, утврди одговорност појединих 

лица за адекватно и благовремено спро-

вођење припремних радњи за провођење 

пописа, односно којим се одређује начин 

рада и послови које су дужне да обаве Ко-

мисије за попис и други запослени, при-

ликом вршења пописа са циљем утврђи-

вања стварног стања имовине и обавеза у 

Општини Петрово (у даљем тексту Општи-

на), а сходно члану 7. став 2), 13. став 2) и 

15. став 4) Правилника о начину и рокови-

ма вршења пописа и усклађивања књигово-

дственог са стварним стањем имовине и 

обавеза („Службени гласник Републике 

Српске“ број 45/16 и 113/21). 

Попис има за циљ утврђивање та-

чног стања предмета пописа (у количи-

нском и вриједносном смислу), чије поре-

ђење са стањем записаним у одређеним 

књиговодственим евиденцијама треба да 

укаже, не само на постојање евентуалних 

одступања, већ и на стварне узроке који су 

довели до њих. Уважавајући комплексност 

цјелокупне процедуре пописа који у ко- 

 

 

 

нтексту финансијског извјештавања треба 

да омогући истинито и тачно билансирање 

имовине и обавеза, међу његовим осно-

вним циљевима неопходно је препознати: 

- утврђивање стварног стања имо-

вине и обавеза, 

- утврђивање физичких и вриједно-

сних одступања између књигово-

дственог и стварног стања,  

- детаљну анализу узрока утврђених 

одступања, 

- предлагање поступака и процедура 

усаглашавања књиговодственог са 

стварним стањем и одлучивање о 

избору адекватних поступака и про-

цедура усаглашавања те 

- провођење одабраних поступака и 

процедура усаглашавања. 

У складу са начелом истинитости, 

у пописне листе треба унијети само ону 

имовину и обавезе који на датум пописа 

стварно постоје, а њихове вриједности тре-

ба утврдити сагласно начелима уредног 

билансирања. Кључна намјена начела та-

чног означавања предмета пописа је да се 

пописним комисијама омогући што једно-

ставнија припрема истинитог и тачног 

пописа стварног стања имовине и обавеза, 

без могућности претходног увида у књи-

говодствена стања или вриједности, а 

посебно без могућности преноса књи-

говодствених стања на пописне листе, јер 

се на тај начин у потпуности нарушавају 

суштина и сврха пописа. 

 
Члан 2. 

  Правилник се примјењује у свим 

организационим јединицама Општине. 

 

Члан 3. 

Контни оквир, контни план – у књи-

говодству Општине  користи се Аналити-

чки контни план чија је садржина у по-

тпуности усклађена са одредбама Прави-

лника о буџетским класификацијама, садр-
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жини рачуна и примјени контног плана за 

буџетске кориснике („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 98/16, 115/17 и 

118/18). 

Примарну структуру Контног плана 

чини десет класа: 

– Класа 0 –Нефинансијска имовина, 

– Класа 1 – Финансијска имовина, 

– Класа 2 – Обавезе, 

– Класа 3 – Властити извори и ва-

нбилансна евиденција, 

– Класа 4 – Расходи, 

– Класа 5 – Издаци за нефинанси-

јску имовину, 

– Класа 6 – Издаци за финансијску 

имовину и отплату дугова, 

– Класа 7 – Приходи, 

– Класа 8 – Примици за нефина-

нсијску имовину и  

– Класа 9 – Примици од финанси-

јске имовине и задуживања. 

Главна књига – Главна књига је 

систематска евиденција о економским про-

мјенама у периоду извјештавања. Главну 

књигу чине рачуни означени прописаним 

ознакама за класу, главну категорију, по-

дкатегорију, главну групу, подгрупу, одно-

сно аналитички конто. На рачунима главне 

књиге евидентирају се промјене на сре-

дствима, изворима средстава, приходима и 

расходима, обавезама, потраживањима, 

примицима и издацима Општине. 

Помоћне евиденције – Помоћне 

књиге су аналитичке евиденције које се 

воде за нематеријална улагања, некретни-

не, постројења и опрему, инвестиционе 

некретнине, финансијске пласмане, залихе, 

потраживања, обавезе, капитал и друге би-

лансне позиције. Помоћне књиге у Општи-

ни су: књига улазних рачуна, књига изла-

зних рачуна, књига сталних средстава, 

књига ситног инвентара, ауто гума, одјеће 

и обуће. Друге помоћне евиденције у 

Општини су евиденције: плата, потражи-

вања, судских поступака и др. 

Финансијски извјештаји – Општина  

сачињава годишње финансијске извјешта-

је, на прописаним обрасцима, и доставља 

их Министарству финансија у законском 

року. 
 

Члан 4. 

Попис је повезан са следећим долу-

ментима: 

- Закон о рачуноводству и ревизији 

Републике Српске („Службени гла-

сник Републике Српске“ број 94/15 и 

78/20); 

- Правилник о рачуноводству, рачуно-

водственим политикама и рачуново-

дственим процјенама за буџетске 

кориснике у Републици Српској 

(„Службени гласник Републике Ср-

пске“ број 115/17 и 118/18); 

- Правилник о буџетским класифика-

цијама, садржини рачуна и примјени 

контног плана за буџетске кориснике 

(„Службени гласник Републике Ср-

пске“ број: 98/16, 115/17 и 118/18); 

- Правилник о начину и роковима 

вршења пописа и усклађивања књи-

говодственог са стварним стањем 

имовине и обавеза („Службени  гла-

сник Републике Српске“ број 45/16 и 

113/21); 

- Правилник о примјени годишњих 

амортизационих стопа („Службени  

гласник Републике Српске“, број 

110/16); 

- Правилник о финансијском извјешта-

вању буџетских корисника („Слу-

жбени гласник Републике Српске“ 

број 15/17); 

- Правилник о примјени међународних 

рачуноводствених стандарда за јавни 

сектор („Службени гласник Републи-

ке Српске“, број 128/11), 

- Статут Општине Петрово („Службе-

ни гласник општине Петрово“, број: 

8/17). 

 

Члан 5. 

Предмет пописа су: 

1. Имовина у власништву Општи-

не ; 

2. Имовина која није у власништву, 

а коју Општина  посједује, користи, којом 

управља и слично; 

3. Обавезе које, у складу са пропи-

сима којим се регулише област рачу-

новодства, представљају обавезе Општи-

не. 

Попис обухвата цjелокупну имови-

ну и обавезе, без обзира гдје се налазe. 

Такође, пописује се и туђa имовину која 

се налази у Општини по било ком основу 

и средства која се налазе код других 
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физичких или правних лица по било ком 

основу (средства дата на зајам, на чување, 

на поправку и сл.). 
 

Члан 6. 

Контролне активности у вези са 

пописом имовине и обавеза односе се на: 

- поступке овлашћивања и одобра-

вања, 

- раздвајање одговорности и овла-

шћења на начин да се спријечи да 

лица одговорна за овлашћивање, 

извршење, евидентирање, контролу 

и сл., учествују у попису, посебно у 

дијелу који се односи на утврђи-

вање физичког стања предмета по-

писа, 

- јасно раздвајање фазе пописа у ко-

јима се утврђује физичко стање 

предмета пописа од фазе у којој се 

утврђује њихова прихватљива била-

нсна вриједност, 

- несметан приступ предметима по-

писа и информацијама које могу да 

олакшају квалитетно пописивање 

имовине и обавеза, 

- спречавање приступа књигово-

дственим вриједностима предмета 

пописа у фази утврђивања њиховог 

физичког стања, 

- адекватну контролу усклађености 

општих и појединачних аката или 

докумената (правилника, одлука, 

елабората, записника и сл.) фор-

мираних у вези са пописом, са 

релевантним регулаторним окви-

ром, 

- осигурање примјене адекватних ме-

тода и техника пописа у циљу 

поштовања начела уредног инвента-

рисања, 

- процјену ефективности и ефика-

сности предвиђених пописних акти-

вности, 

- надгледање поступка пописа, 

- поступке управљања ангажованим 

људским ресурсима, 

- документовање проведених посту-

пака и резултата пописа и др. 
 

Члан 7. 

Прије почетка пописа, Одјељење за  

привреду и финансије је обавезно да пре-

тходно обави: 

1. ажурирање књиговодствене и ва-

нкњиговодствених евиденција о 

свим облицима имовине (основним 

средствима, залихама, потражива-

њима и др.) и обавеза, 

2. усаглашавање потраживања и оба-

веза са повјериоцима и дужницима,  

3. усклађивање аналитичке евиденције 

и главне књиге, ако се ове евиде-

нције воде у одвојеним програ-

мским сегментима,  

4. усаглашавање дневника и главне 

књиге, 

5. припрему података који су не-

опходни ради пописа туђе имовине, 

6. припрему информација о сопстве-

ној материјалној имовини (основна 

средства, залихе роба и др.), која је 

у посједу других лица или на путу, 

7. припрему података неопходних за 

идентификацију појединих ставки 

имовине и обавеза које су предмет 

пописа. 

 

Материјално задужена лица у 

Општини  дужна су да: 

1. провјере и поново означе имовину 

која из било којег разлога више 

нема инвентурни број, декларацију 

или другу неопходну ознаку, 

2. физички уреде мјеста гдје се имо-

вина Општине налази, сортирају 

материјална добра према врсти, 

квалитету, физичком стању и сли-

чно, 

3. издвоје похабане, покварене, сло-

мљене материјале или робу ако су 

изгубили употребну вриједност или 

је она умањена,  

4. издвоје инвентар и опрему која се 

не може више користити или је 

њихова употребна вриједност зна-

чајно умањена. 

Да би се евиденције благовремено 

усагласиле, неопходно је да Одјељење за 

привреду и финансије инсистирају код до-

бављача да рачуноводствене исправе (фа-

ктуре), са датумом издавања до 31.12. 

обрачунске године, благовремено доставе, 

како би исте биле евидентиране. 
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Одјељење за привреду и финансије 

припрема пописни материјал (подлога за 

натурални попис) и исти, прије почетка по-

писа, доставља свим пописним комисијама 

(пописне листе са номенклатурним броје-

вима, називима, врстама и јединицама 

мјере имовине, која се пописује).  

 

Прије почетка пописа, Централна 

комисија за попис сачињава План рада Це-

нтралне Комисије за попис, сходно Прави-

лнику о начину и роковима вршења пописа 

и усклађивања књиговодственог стања са 

стварним стањем имовине и обавеза и 

доставља свим пописним комисијама, како 

би исте сачиниле своје планове рада, 

усклађене са планом рада Централне Ко-

мисије за попис Плановима рада пописних 

комисија утврђују  активности, носиоце и 

рокове за сваку активност.  

Прије почетка пописа, а након име-

новања комисија за попис, предсједник 

Централне комисије за попис заједно са 

начелником Одјељења за привреду и фина-

нсије врши обуку учесника пописа. 
 

Члан 8. 

Начелник општине доноси Одлуку 

о попису и формирању комисија за попис.  

Комисије за попис рјешењем именује На-

челник. 

У Општини се формирају комисије 

за попис како слиједи: 

- Централна комисија за попис имо-

вине и обавеза. 

- Комисија за попис дугорочне фина-

нсијске и текуће имовине, обавеза 

(класа 1 и 2), средства и обавеза, 

- Комисија за попис нефинансијске 

имовине у сталним и текућим сре-

дствима, средства и обавеза која се 

налазe у ванбилансној евиденцији и 

других облика туђе имовине (класа 

0- нефинансијска имовина у ста-

лним и текућим средствима, осим 

дугорочне финансијске имовине - са 

класе 1, средства и обавезе на групи 

39 и туђа имовина која се не налази 

у ванбилансној евиденцији). 

Комисију чине предсједник и најма-

ње два члана, а обавезно се именују и њи-

хови замјеници. Предсједник и чланови ко-

мисија могу бити лица која су компетентна 

за обављање послова пописа. 

Члан 9. 

У комисије за попис не могу бити 

именована лица која су задужена за имо-

вину која се пописује, лица која су овла-

шћена да одлучују о набавци, утрошку, 

продаји, плаћању и другим поступцима на 

основу којих долази до повећања или 

смањења стања имовине и обавеза у току 

периода и њихови непосредни руководи-

оци. Чланови комисија не могу бити ни 

лица која воде аналитичку евиденцију имо-

вине која је предмет пописа.  

На приједлог Централне комисије 

за попис, Начелник може за попис спе-

цифичне врсте имовине уз комисију за 

попис ангажовати и вјештака одговарајуће 

струке, односно стручњака из одговарајуће 

области, за процјену квалитета и врије-

дности појединих облика имовине. 

Чланови комисије за попис одго-

ворни су за тачност стања утврђеног по-

писа, за правилно састављање пописних 

листа, за благовремено извршење пописа и 

за тачност извјештаја. 

 

Члан 10. 

Предсједник комисије за попис ду-

жан је сачинити План рада комисије за 

попис. План рада сваке комисије за попис 

обухвата и специфичне околности пописа. 

Посебно се наводе рокови за поједине фазе 

пописа који морају бити усаглашени са 

роковима који су наведени у рјешењу о 

именовању комисије и Плану рада Це-

нтралне комисије за попис.  
 

Члан 11. 

Централна комисија за попис дужна 

је да организује и координира рад комисија 

за попис, даје инструкције и јединствене 

обрасце потребне за сачињавање извје-

штаја о попису. 

Централа комисија за попис има 

обавезу да: 

1. донесе план рада у којем се посебно 

означавају рокови за извршење по-

јединих послова у вези пописа, 

2. организује, прати и контролише да 

ли су поједине комисије правовре-

мено донијеле сопствени план рада  
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и како га извршавају, 

3. координира рад и даје неопходна 

упутства другим комисијама, 

4. прати поштовање рокова и извр-

шење пописа од стране појединих 

комисија, 

5. обавља контролу тачности пописа, 

6. координира усаглашавање и посту-

пак сравњења са књиговодством, 

7. даје неопходне смјернице када је 

потребно да се разријеше евенту-

ални проблеми у вези извршења 

појединих задатака у вези пописа, 

8. сачини Збирни извјештај о попису и 

Елаборат о попису и обавља и друге 

послове у складу са општим актима 

који уређују одвијање пописа. 
 

Члан 12. 

Kомисијe за попис врше попис на 

лицу мјеста, гдје се имовина налази.  

Kомисијe за попис имају задатак да: 

1. утврде стварнe количинe имовине 

која се пописује мјерењем, броја-

њем, процјеном, као и ближе опишу 

пописану имовину; 

2. упишу у пописне листе натурално 

стање имовине; 

3. упишу у пописне листе натуралне 

промјене настале између дана по-

писа и одређеног дана када се попис 

врши са коначно утврђеним стањем 

на дан под којим се попис врши; 

4. утврде натуралне разлике између 

стања утврђеног по попису и књиго-

водственог стања; 

5. утврде узроке за настале разлике 

између стварног и књиговодственог 

стања и узимају писмене изјаве 

(објашњења) од одговорних запо-

слених; 

6. вредносно обрачунају пописану 

имовину, саберу пописне листе и 

израде рекапитулације пописних 

листа по аналитичким и синтети-

чким контима на којима се воде у 

главној књизи; 

7. изврше процјену вриједности имо-

вине и обавеза; 

8. изврше пренос података о стању 

имовине и обавеза са документације 

која одражава потврду (конфирма-

цију) њиховог стварног стања и 

промјена на банковним рачунима, 

конфирмације салда потраживања и 

обавеза достављених од стране ку-

паца и добављача (изводе отворе-

них ставки), изводе из земљишних и 

катастарских евиденција, изводе из 

регистра хартија од вриједности и 

друго; 

9. сачине записнике, приједлоге и 

извјештаје о попису с предлогом за 

ликвидацију утврђених разлика и 

доставe у року Централној пописној 

комисији. 

 

Члан 13. 

У току вршења пописа нефина-

нсијске имовине у сталним средстима ко-

мисије су обавезне процијенити да ли 

књиговодствена вриједност сваке групе 

средстава одговара њиховој фер врије-

дности и уколико утврде да постоје ра-

злике процијенити њихову надокнадиву 

вриједност и преостали вијек употребе. 

Инструкцију за процјену, на тражење ко-

мисије, даје начелник Одјељења за фина-

нсије. Комисија може, путем Централне 

комисије за попис, покренути иницијативу 

за ангажовање лица која су стручно оспо-

собљена да изврше процјену. О ангажо-

вању стручног лица које није запослено у 

Општини одлуку доноси Начелник.  

 

Члан 14. 

Пописне листе се сачињавају у 2 

истовјетна примјерка које потписује пре-

дсједник, чланови пописних комисија и 

материјално задужено лице пуно име и 

презиме. Комисије састављају пописне ли-

сте у аналитичким и синтетичким контима 

на којима се имовина и обавезе воде у 

Главној књизи. На пописне листе уносе се 

подаци о стварним количинама (ако је 

примјенљиво) и стварним вриједностима 

по врстама имовине и обавеза које су 

предмет пописа. 

Члан 15. 

Попис нефинансијске имовине у 

сталним средствима (Класа 0) обухвата сва 

средства по категоријама и врстама сре-

дстава сагласно прописима којима се уре-

ђује амортизација сталних средстава. 

Пописом се обухвата нефинанси-

јска имовина у сталним средствима у упо-

треби и ван употребе, средства која треба 
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расходовати, средства која су дата или 

узета у закуп, туђа средства. 

Пописна комисија сваку од наведе-

них категорија средстава уноси у посебне 

листе. 

У случају исправке податка уније-

тог у листе, исправку извршити на начин 

да се ранији податак прецрта једном 

хоризонталном цртом, а изнад се унесе 

нови податак. Поред исправке се потписује 

предсједик Комисије за попис која врши 

попис. 

Ако се приликом пописа и ускла-

ђивања стања у књиговодству са стањем 

утврђеним пописом утврде вишкови или 

мањкови, са њима се поступа у складу са 

приједлогом комисије за попис и одлуком 

надлежног органа. 

Попис сталних средстава се врши са 

сљедећим категоријама: 

 

Зграде и објекти  

За пословне просторе и зграде у 

пописне листе унијети: локацију, површи-

ну, назив, намјену објекта, има ли вла-

снички лист или купопродајни уговор. 

Комисије у пописне листе (стање по по-

пису) уписују: 

a) површине из земљишно-књижног 

извадка (исти копирати и при-

ложити); 

b) ако нема земљишно-књижног изва-

дка уписати површину из Уговора о 

стицању права својине (исти копи-

рати и приложити); 

c) уколико не постоји ни један од 

основа наведених под a) и б) у 

пописне листе уписати површине 

које су раније утврђене (по досада-

шњим инвентурним бројевима) и 

сачинити забиљешку ко, када и како 

је утврдио исте, уз коју приложити 

расположиву документацију; 

d) уколико пословни простори нису 

обухваћени досадашњом књигово-

дственом евиденцијом (немају инве-

нтурног броја) исте пописати у по-

себну пописну листу и сачинити 

забиљешку уз коју приложити ра-

сположиву документацију. 

Када се ради о попуњавају колоне 

„намјена објекта“ уписивати:  

За властите потребе или закуп, а 

када је ријеч о уступљеним просторима да 

ли се користе на основу Уговора или неког 

другог акта, са или без накнаде. 

Приликом пописа врши се провјера 

стања објекта, утврђују се евентуалне про-

мјене које утичу на величину и намјену 

(реконструкција и адаптација) објекта. 

Такође, провјерава се да ли су на 

објекту настала оштећења која смањују 

вриједност или ограничавају намјенско 

коришћење објекта. Ако над неком некре-

тнином постоји хипотека тада се ти обје-

кти пописују у посебну листу или се ове 

информације наводе уз попис. 

 

Постројења и опрема 

Комисија је дужна да изврши увид у 

физичко постојање сваке поједине ставке. 

За сваку ставку се утврђује физичко стање, 

могућност коришћења тог средства и да ли 

се намјенски користи. Такође се врши 

провјера насталих промјена којима се 

мијења намјена, односно којим се повећава 

вриједност опреме. У пописне листе се 

уписује опрема по: инвентурним броје-

вима, врстама, намјени и сл. Комисија про-

вјерава и преостали корисни вијек сваког 

средства. 

 

Нематеријална произведена имови-

на 

Рачунарски програми и остала не-

материјална произведена имовина  попи-

сују се увидом на лицу мјеста и сравњењем 

података из одговарајуће документације на 

основу које су ова средства евидентирана у  

књиговодству са стварним стањем. 

 

Драгоцјености  

Драгоцјености се пописују увидом 

на лицу мјеста и прегледом стања, те сра-

вњењем података из одговарајуће докуме-

нтације на основу које су ова средства 

евидентирана у књиговодству са стварним 

стањем. 

 

Земљиште  

За земљиште се пописује површина, 

локација, има ли власнички лист или ку-

попродајни уговор (да или не) и доказ у 

вези истог. Попис вршити у одвојене по-

писне листе, а на основу докумената о 

власништву. 

У пописне листе (стање по попису) се 

уписује: 
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a) земљиште за које постоји земљи-

шно-књижни извадак и које је у 

својини Општине/Града (исти ЗК 

извадак копирати и приложити); 

b) ако нема земљишно-књижног изва-

дка уписати површину на основу 

Уговора о стицању права својине 

(исти копирати и приложити); 

c) уколико не постоји ни један од 

основа наведених под a) и б) у 

пописне листе уписати површине 

које су раније утврђене (по досада-

шњим инвентурним бројевима) и 

сачинити забиљешку ко, када и 

како је утврдио исте, уз коју при-

ложити расположиву документа-

цију; 

d) уколико земљиште није обухва-

ћено досадашњом књиговодстве-

ном евиденцијом (нема инвенту-

рног броја), исто пописати у посе-

бну пописну листу и сачинити за-

биљешку уз коју приложити распо-

ложиву документацију, уколико је 

има. 

На исти начин поступити када се 

ради о земљишту у сусвојини, односно 

када Општина има својину над идеалним-

аликвотним дијелом земљишта. 

 

Нефинансијска имовина у сталним 

средствима у припреми 

Пописују се увидом на лицу мјеста  

и прегледом одговарајуће документације 

(назив, намјена, изјаве и образложења). 

Код пописа инвестиција у току Комисија је 

дужна да изврши увид да ли се изградња 

или израда одвија по инвестиционом про-

граму, степен довршености, да ли је на-

дзорни орган овјерио ситуације и др. Ко-

мисија може да користи вјештаке при 

попису сталних средства у припреми.  

 

Ситан инвентар, ауто - гуме, одјећа, 

обућа и слично (Класа 0) 

Попис ситног инвентара у употреби 

као и осталих ствари које се у смислу 

важећих прописа сматрају ситним инве-

нтаром, врши се одвојено по рачуно-

полагачима, а у пописне листе се уноси 

назив поједине ставке према називу који је 

додијељен у књиговодству по шифрама, 

количини и вриједности. Попис се врши 

бројањем, мјерењем и сл. Ситан инвентар 

у употреби пописује се на основу стања 

инвентара код запосленог који користи 

инвентар. При попису ситног инвентара у 

употреби, комисија за попис исказује си-

тан инвентар за расходовање у посебним 

пописним листама. 

 

Члан 16. 

Класа 1 

Дугорочна финансијска имовина  

Попис дугорочних финансијских 

пласмана обухвата позајмљивање и уче-

шће у земљи (кредите са роком доспјећа 

преко једне године, акције и учешће у 

капиталу и др.), дугорочни депозити и 

остали дугорочни пласмани. Одјељење за 

књиговодство дужно је да евиденције ажу-

рира са датумом пописа и да изврши уса-

глашавању најмање једном у току године, 

у највећем обиму у посљедњем кварталу 

пословне године, почевши од 01. октобра. 

О извршеном усаглашавању треба да по-

стоји одговарајућа књиговодствена испра-

ва у писаној форми (записник о усклађи-

вању, ИОС и сл). Комисија је дужна да 

попис изврши на основу расположиве до-

кументације. У пописне листе одвојено се 

уносе подаци о ставкама за које је утвр-

ђено да су усаглашене а посебно о неуса-

глашеним и спорним ставкама. 

Дугорочна разграничења  

Попис дугорочних разграничења 

обухвата разграничене приходе, разграни-

чене расходе, и остала дугорочна разгра-

ничења на период дужи од годину дана. 

Комисија је дужна извршити увид у доку-

ментацију на основу које је извршено 

књижење и процијенити реалност исказа-

них позиција. 

 

Остала дугорочна финансијска имо-

вина  

Попис остале дугорочне финанси-

јске имовине обухвата дугорочно финанси-

јску имовину која није предходно класи-

фикована. 

 

Краткорочни пласмани  

Комисија је дужна да попише и 

остала краткорочна улагања, као што су 

краткорочни кредити и дио дугорочних 
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кредита датих радницима који доспјевају 

до једне године, затим разграничене при-

ходе, разграничене расходе и др. Попис се 

врши увидом у аналитичку евиденцију сва-

ке поједине ставке и документације која се 

односи на конкретно исказано стање или 

усаглашавање отворених ставки. На попи-

сној листи се посебно уносе потраживања 

која се према усвојеним рачуноводственим 

политикама требају предложити за утужи-

вање или отпис. За неусаглашена салда се 

наводе разлози због којих усаглашавање 

није извршено. 

Краткорочна потраживања  

Попис краткорочних потраживања 

обухвата потраживање од правних лица, 

потраживање од физичких лица као и 

других потраживања Општине по аналити-

чким и синтетичким контима на којима се 

та потраживања воде у главној књизи.  

Попис краткорочних потраживања 

обавља се на основу потврда о усаглаше-

ним међусобним потраживањима и обаве-

зама. О извршеном усклађивању треба да 

постоји одговарајућа књиговодствена ис-

права (у писаној форми, записник о ускла-

ђивању, ИОС и сл). У пописну листу одво-

јено се уносе подаци о ставкама за које је 

утврђено да су усаглашене а посебно о 

неусаглашеним (спорним, утуженим и су-

мњивим ставкама), те се за свако неусагла-

шено потраживање уноси образложење 

због чега усаглашавање није извршено. 

Комисија оцјењује реалност исказа-

них потраживања, и у складу са Прави-

лником о рачуноводству и рачуноводстве-

ним политикама и другим актима која тре-

тирају ову област, комисија предлаже 

исправку потраживања или отпис потра-

живања.  

 

Краткорочна разграничења  

Попис краткорочних разграничења 

обухвата разграничене расходе, разграни-

чене приходе и остала разграничења на 

период краћи од годину дана. Комисија је 

дужна извршити увид у документацију на 

основу које је извршено књижење и про-

цијенити реалност исказаних позиција. 

 

Сумњива и спорна потраживања  

Комисија за попис провјерава су- 

мњива и спорна потраживања да ли је и 

шта је учињено да се то потраживање на-

плати. Ако се оцјени (по мишљењу правне 

службе) да је предузето све што је било 

могуће, а да се не може наплатити, такво 

потраживање треба предложити за искњи-

жавање из евиденције (уз валидне доказе, 

који морају бити достављени комисији), у 

складу са Правилнилом о рачуноводстве-

ним политикама. 

Члан 17. 

Класа 2 

Попис дугорочних обавеза, разгра-

ничења и резервисања  

Попис дугорочних обавеза и разгра-

ничења врши се посебно за свако исказано 

стање у пословним књигама, а његово уса-

глашавање врши се на бази вјеродостојних 

докумената за исказана стања.  

За неусаглашена салда се наводе 

разлози због којих усаглашавање није 

извршено. 

Попис краткорочних обавеза и ра-

зграничења  

Краткорочне обавезе пописују се на 

основу салда из аналитичких евиденција 

које су ажуриране са даном пописа, које 

обухватају обавезе из пословања по основу 

промета роба и услуга (добављачи), оба-

везе за плате и накнаде, порези и допри-

носи и др. 

Комисија саставља пописну листу 

по аналитичким и синтетичким контима на 

којима се те обавезе воде у главној књизи. 

Пописна листа обавеза садржи: на-

зив и мјесто добављача, број и датум фа-

ктуре односно обрачуна из којих се састоји 

салдо, износ обавезе или потраживања (за 

дуговна салда), датум фактуре, датум када 

је обавеза доспјела за плаћање и приједлог 

мјера. 

За усаглашена салда узима се износ 

до којег је усаглашавање извршено. Спор-

ни износи обавеза пописују се на посебним 

листама са образложењем разлога изоста-

вљања тих износа са редовне пописне ли-

сте. Комисија посебно обраћа пажњу дуго-

вним салдима, која се са даном пописа пре-

носе на конто датих аванса, а из разлога 

провјере основаности извршених преплата. 

Провјера ових плаћања врши се увидом у 
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уговоре, рачуне, документе о реклама-

цијама и др. 

Краткорочни разграничени приходи 

(разграничени приходи по основу закупа и 

сл.) пописује се на основу ажурираних са-

лда добијених од службе књиговодства и 

докумената о усаглашавању тих салда. 

Попис ванбилансне евиденције 

(Група 39) 

Ванбилансна евиденција обухвата 

пословне догађаје који немају директног 

утицаја на имовину, обавезе и изворе, него 

само отварају могућност за такав утицај у 

будућности (основна средства у закупу, 

примљена туђа роба и материјал, гара-

нције, мјенице, станови и слично).  

Члан 18. 

Послије пописа стања материјалне 

имовине у виду сталне и обртне имовине, 

утврђивања основаности евидентирања по-

траживања и обавеза и евентуалних коре-

кција које су настале ако је попис извршен 

прије или послије дана који је одређен као 

дан пописа, утврђује се стварно стање имо-

вине по врстама и количинама, као и ви-

сина потраживања и обавеза. 

Послије утврђивања вриједности и 

количинских разлика између књигово-

дственог и стварног стања комисије  су 

дужне да сачине извјештаје о попису који 

садрже сљедеће: 

1. количинске и вриједносне показа-

теље о стварном и књиговодственом 

стању имовине и обавеза које морају 

бити видљиве из пописних листа при-

ложених уз извјештај, 

2. разлике између књиговодственог и 

стварног стања утврђеног пописом, и 

то како у натуралном тако и у ври-

једносном изразу, што се исказује у 

посебним колонама пописних листа, 

за сваку позицију и укупно за групу 

имовине или обавеза, 

3. оцјену узрока неслагања између 

стања утврђеног пописом и књигово-

дственог стања утврђеног из чињеница 

које су комисији стајале на распола-

гању, изјава одговорних лица или дру-

гих валидних информација које су 

предочене у току пописа, 

4. приједлоге за ликвидацију утврђе-

них разлика, начине надокнађивања 

мањкова и оприховодање вишкова, 

отписивања неупотребљивих средста-

ва, исправке сумњивих и спорних 

потраживања, отписивања застарјелих 

потраживања и др., 

5. примједбе и објашњења материја-

лно задужених радника у вези утврђе-

них мањкова и вишкова, стања сре-

дстава чија је вриједност умањена или 

увећана и других околности које се 

тичу пописа, итд. 
 

Комисија може дати и друге при-

мједбе и приједлоге у вези са пописом. Уз 

писани извјештај достављају се и пописне 

листе као и посебне листе имовине која се 

предлаже за отпис, расходовање, попис ви-

шкова материјалне имовине и др. Извје-

штају се прилажу и пописне листе имовине 

која се налази код других лица, посуђене 

или имовине дате у лизинг. Такође, извје-

штају се прилаже и попис туђе имовине, 

као и други документи на основу којих је 

сачињен извјештај о попису.  

Свака комисија је обавезна да сачи-

ни извјештај о проведеном попису и да га 

преда Централној пописној комисији.  

Стање по попису и стање по књи-

гама исказује се у табелама, према узорку 

датом у прилозима уз овај правилник. 

Ако се врше дјелимични или ванре-

дни попис тада се рокови и начин доста-

вљања одређују одлуком о извршењу тог 

пописа. 

Члан 19. 

На основу достављених извјештаја 

појединих пописних комисија Централна 

комисија за попис сачињава Збирни извје-

штај о попису који садржи укупне ефекте 

пописа имовине и обавеза и приједлоге за 

ликвидацију утврђених разлика. Збирни 

извјештај се заједно са припадајућим при-

лозима, доставља Начелнику, односно 

одговорном лицу које доставља материјал 

Скупштини Општине (по потреби). 

У сарадњи са начелником Одјељења 

за привреду и финансије, комисија за по-

пис треба да предложи и начин књижења 

утврђених разлика које мора бити у складу 

са важећим рачуноводственим правилима, 
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одговарајућим контним оквиром и Међу-

народним рачуноводственим стандардима 

за јавни сектор.  Стање по попису и стање 

по књигама исказује се у табелама, датим у 

прилогу уз овај правилник. 

Збирни извјештај о попису, Це-

нтрлана пописна комисија доставља Наче-

лнику најкасније десет дана прије дана 

истицња рока за припрему и презентацију 

годишњег финансијског извјештаја, одно-

сно најкасније мјесец дана по извршеном 

попису у току године. 

Члан 20. 

Централна комисија за попис сачи-

њава Елаборат о попису, који садржи: 

 одлуке и рјешења, 

 планове рада комисија за попис, 

 пописне листе, 

 извјештаје комисија за попис 

(појединачне и збирни), 

 остале документе (изјаве, оба-

зложења, закључке и др.), 

 одлуку Управног одбора о усва-

јању извјештаја о попису. 

Одмах по усвајању извјештаја о по-

пису, Централна комисија за попис доста-

вља Елаборат Одјељењу за финансије и 

осталим надлежним, у складу са актима 

Општине. 

 

Члан 21. 

Извјештај о попису разматра Наче-

лник у присуству предсједника Централне 

комисије за попис и лица коме је повјерено 

вођење пословних књига и састављање 

финансијских извјештаја. 

Начелник: 

1. разматра примједбе и одлучује о 

приједлозима комисије за попис, 

2. одлучује о спровођењу процедура и 

начинима утврђивања узрока одсту-

пања између књиговодственог и 

стварног стања имовине и обавеза и 

3. одлучује о начину отклањања утвр-

ђених разлика између стања имо-

вине и обавеза утврђених пописом и 

њиховог књиговодственог стања, 

укључујући и начин надокнађивања  

 

 

 

мањкова, расходовање неупотре-

бљивих средстава, отпис и исправку  

вриједности сумњивих и спорних 

потраживања, отпис застарјелих 

обавеза и друго уз потребне сагла-

сности Скупштине Општине. 

По окончању процедура из претхо-

дног става, извјештај о извршеном попису, 

заједно са пописним листама и одлукама 

надлежног органа, доставља се на књи-

жење лицу коме је повјерено вођење по-

словних књига и сачињавање финанси-

јских извјештаја. 

Члан 22. 

Правилник ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Општине Петрово“. 

Члан 23. 

Преглед прилога: 

- Одлука о попису и формирању ко-

мисија за попис,  

- Рјешење о именовању комисија за 

попис, 

- План рада Централне пописне ко-

мисије, 

- План рада осталих пописних коми-

сија, 

- Извјештај Комисије за попис нефи-

нансијске имовине у сталним средствима, 

ванбилансне евиденције и других облика 

туђе имовине, 

- Извјештај Комисије за попис дуго-

рочне финансијске имовине, текуће имови-

не и обавеза, 

- Збирни Извјештај о попису имовине 

и обавеза, 

- Рекапитулација приједлога за књи-

жење, 

- Одлука о усвајању збирног извје-

штаја о попису, 

- Одлука у вези са подношењем при-

једлога Скупштини oпштине. 

 
                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

   Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.,с.р. 

Број: 02-014-2-201/22 

Датум: 09.11.2022.  
_______________________________________________________ 
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На основу члана 87. Статута 

Општине Петрово, члана 39. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 97/16, 36/19 и 

61/21) одредаба Правилника о начину и 

роковима вршења пописа и усклађивања 

књиговодственог стања са стварним ста-

њем имовине и обавеза („Службени гла-

сник Републике Српске“ број 45/16 и 

113/21) и Правилника о попису имовине и 

обавеза Општине Петрово, Начелник 

општине доноси 

 

ОДЛУКУ 

О ПОПИСУ И ФОРМИРАЊУ 

КОМИСИЈА ЗА ПОПИС 

 

I 

            У циљу утврђивања стварног стања 

имовине и обавеза и усклађивања књиго-

водственог стања са стварним стањем, про-

вести попис имовине и обавеза на дан 

31.12. ___    

 

II 

У циљу реализaције активности из 

тачке I ове одлуке, начелник Општине 

Петрово  именује сљедеће комисије: 

1. Централна комисија за попис 

имовине и обавеза, 

2. Комисија за попис нефинансијске  

имовине у сталним средствима,  

ванбилансне евиденције и туђе 

имовине 

3. Комисија за попис дугорочне фи-

нансијске имовине и разграни-

чења, текуће имовине и обавеза. 

Комисије из претходног става име-

нују се најкасније до 03.12____ посебним 

рјешењем начелника. 

 

III 

У Општини  се мора извршити по-

пис: 

1. Нефинансијске  имовине у сталним 

средствима, ванбилансне евиде-

нције и других облика туђе имо-

вине (класа 0- нефинансијска имо-

вина у сталним средствима, осим 

дио класе 1- дугорочна фина-

нсијска имовина, те средства и oба-

везе на групи 39 и туђа имовина 

која се не налази у ванбилансној 

евиденцији), 

2. Дугорочне финансијске имовине, 

текуће имовине и обавеза ( класа 1 

дугорочне финансијске имовине, 

готовина и готовински еквиваленти, 

краткорочни пласмани, краткорочна 

потраживања, краткорочна разгра-

ничења, класа 2 – обавезе). 
 

IV 

Попис имовине и обавеза се врши 

са стањем на дан 31.12._______. године. 

Ближе одредбе о начину вршења 

пописа и роковима за провођење поје-

диних радњи у вези пописа, утврдиће се 

Планом рада. 
 

V 

 Свака Комисија, као и Централна, 

дужна је да прије отпочињања пописа 

утврди свој план рада по коме ће се 

вршити попис.  

Централна комисија за попис оба-

везна је сачинити план рада најкансије до 

17.12. ___   и исти доставити начелнику, 

начелнику Одјељења за привреду и фи-

нансије и предсједницима комисије из 

поглавља II под редним бројем 2. и 3. ове 

одлуке.  

Комисија за попис нефинансијске  

имовине у сталним средствима,  ванби-

лансне евиденције и туђе имовине дужна је 

сачинити план рада најкансије до 24.12. 

___    

Комисија за попис дугорочне фина-

нсијске имовине и разграничења, текуће 

имовине и обавеза дужна је сачинити план 

рада најкансије до 24.12. ___    

Комисије из поглавља II под 

редним бројем 2. и 3. ове одлуке, сачињене 

планове рада достављају најкасније до 

24.12.____ године Начелнику одјељења 

запривреду и финансије и предсједнику 

Централне комисије за попис. 
 

VI 

Све рачуноводствене исправе за 

текућу годину доставити на књижење 

надлежним лицима из Одјељења за 

Број: 

Датум:  02.12.___ 
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привреду и финансије најкасније до 

25.01.___.године. 

 

VII 

 Комисије врше натурални попис у 

времену од _______ до ______ године. Све 

пописне листе морају бити потписане од 

стране чланова пописних комисија и ма-

теријално одговорних лица. 

Подаци из књиговодства уносе се у 

пописне листе тек након извршеног на-

туралног пописа. 

Радници који обављају послове 

књиговодства односно радници који воде 

одговарајуће евиденције, не смију давати 

књиговодствене податке Комисији за по-

пис док се не утврди да је завршен 

натурални попис материјалних и немате-

ријалних вриједности за које се траже 

подаци. 

Да би се књиговодствени подаци 

доставили благовремено комисијама за 

попис неопходно је све рачуноводствене 

исправе за текућу годину доставити на 

књижење Одјељењу за привреду и фи-

нансије најкасније до _______ године. 

Свака комисија за попис самостално 

саставља извјештај о попису  који заједно 

са потписаним пописним листама и узро-

цима неслагања између стања утврђеног 

пописом и књиговодственог, те прије-

длозима за утврђење разлике дужна до-

ставити Централној комисији за попис до 

________ године. Пописне листе попуња-

вају се у два примјерка. 

Централна комисија за попис дужна 

је да организује и координира рад комисија 

за попис. 

На основу извјештаја појединих 

комисија за попис, Централна комисија за 

попис је дужна да састави Елаборат о 

извршеном попису и Збирни извјештај о 

попису и да исти достави начелнику  до 

________ године. 

Начелник доноси Одлуку која се 

доставља Одјељењу за привреду и фи-

нансије у циљу усклађивања књигово-

дственог стања са стварним стањем. 

 

VIII 

Одлука ступа на снагу даном доно-

шења, а за реализацију исте задужују се  

 

предсједници пописних комисија из по-

главља II ове одлуке. 

 
достављено: 

 Централној пописној комисији 

 Комисији за попис нефинансијске  имовине у 

сталним средствима,  ванбилансне евиденције 

и туђе имовине  

 Комисија за попис дугорочне финансијске 

имовине и разграничења, текуће имовине и 

обавеза  

 Начелнику одјељења за финансије          

 а/а . 
 

                                    Начелник  

___________________ 

 

Број: 

Датум: 03.12._____ 

 

На основу члана 74. Статута 

Општине Петрово, члана 39. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 97/16, 36/19 и 61/21) 

и одредаба Правилника о начину и роко-

вима вршења пописа и усклађивања књи-

говодственог стања са стварним стањем 

имовине и обавеза („Службени гласник Ре-

публике Српске“ број 45/16 и 113/21), Пра-

вилника о попису имовине и обавеза 

Општине Петрово, а у складу са Одлуком 

о попису имовине и обавеза општине/града 

на дан 31.12.___ број: ____ од 02.12.___ на-

челник Општине Петрово доноси 

 

РЈЕШЕЊЕ 

 

I 

У циљу утврђивања стварног ста-ња 

имовине и обавеза и усклађивања књи-

говодственог стања са стварним стањем на 

дан 31.12. ___ именују се сљедеће коми-

сије: 

1. Централна комисија за попис 

имовине и обавеза, у саставу: 

1. - предсједник комисије (име и 

презиме, стручна спрема и назив 

радног мјеста на којем је распо-

ређен)    

2. - члан, (име и презиме, стручна 

спрема и назив радног мјеста на 

којем је распоређен)                                  

3. - члан, (име и презиме, стручна 

спрема и назив радног мјеста на 

којем је распоређен)                        
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4. - замјеник предсједника комисије 

(име и презиме, стручна спрема и 

назив радног мјеста на којем је 

распоређен)    

5. - замјеник члана, (име и презиме, 

стручна спрема и назив радног 

мјеста на којем је распоређен)                            

6. - замјеник члан, (име и презиме, 

стручна спрема и назив радног 

мјеста на којем је распоређен)    

2. Комисија за попис нефинансијске  

имовине у сталним средствима,  

ванбилансне евиденције и туђе 

имовине у саставу: 

1. - предсједник комисије (име и 

презиме, стручна спрема и назив 

радног мјеста на којем је распо-

ређен)    

2. - члан, (име и презиме, стручна 

спрема и назив радног мјеста на 

којем је распоређен)                            

3. - члан, (име и презиме, стручна 

спрема и назив радног мјеста на 

којем је распоређен)                        

4. –замјеник предсједника комисије 

(име и презиме, стручна спрема и 

назив радног мјеста на којем је 

распоређен)    

5. –замјеник члана, (име и презиме, 

стручна спрема и назив радног 

мјеста на којем је распоређен)                                  

6. – замјеник члан, (име и презиме, 

стручна спрема и назив радног 

мјеста на којем је распоређен)    

3. Комисија за попис дугорочне фи-

нансијске имовине и разграниче-

ња, текуће имовине и обавеза,  у 

саставу: 

1. - предсједник комисије (име и 

презиме, стручна спрема и назив 

радног мјеста на којем је распо-

ређен)    

2. - члан, (име и презиме, стручна 

спрема и назив радног мјеста на 

којем је распоређен)                            

3. - члан, (име и презиме, стручна 

спрема и назив радног мјеста на 

којем је распоређен)                        

4. – замјеник предсједника комиси-

је (име и презиме, стручна 

спрема и назив радног мјеста на 

којем је распоређен)    

5. –замјеник члана, (име и презиме, 

стручна спрема и назив радног 

мјеста на којем је распоређен)                                  

6. – замјеник члан, (име и презиме, 

стручна спрема и назив радног 

мјеста на којем је распоређен)    

 

II 

Обавезе и активности, комисије из 

тачке I, као рокови за извршење истих 

утврђене су Правилником о попису имо-

вине и обавеза Општине Петрово и Одлу-

ком о попису имовине и обавеза Општине 

на дан 31.12.___ број: ____ од 02.12.___ 

 

III 

Рјешење ступа на снагу даном 

доношења. 

 
достављено: 

 Централној пописној комисији, предсједнику 

и члановима, 

 Комисији за попис нефинансијске  имовине у 

сталним средствима,  ванбилансне евиденције 

и туђе имовине, предсједнику и члановима , 

 Комисија за попис дугорочне финансијске 

имовине и разграничења, текуће имовине и 

обавеза, предсједнику и члановима, 

 Начелнику одјељења за финансије,          

 а/а . 
 

                                    Начелник  

___________________ 

 

ЦЕНТРАЛНА КОМИСИЈА ЗА ПОПИС 

Број: 

Датум: _________ године 

 

На основу  одредаба Правилника о 

начину и роковима вршења пописа и 

усклађивања књиговодственог стања са 

стварним стањем имовине и обавеза („Слу-

жбени гласник Републике Српске“ број 

45/16 и 113/21), Правилника о попису имо-

вине и обавеза Општине Петрово, Одлуке 

о попису и формирању комисија за попис 

број: _______ од ________ и Рјешења о 

именовању комиије за попис број: _______ 

од ________. године, Централна комисија 

за попис доноси  
 

П Л А Н  

РАДА ЦЕНТРАЛНЕ КОМИСИЈЕ ЗА 

ПОПИС 
 

Комисија је именована Рејешењем  
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Начелника Општине Петрово број:  ______ 

од _______.   године у саставу: 

 

1. _________________, предсједник 

комисије, (име и презиме, стручна спрема 

и назив радног мјеста на којем је ра-

споређен)    

2. __________________, члан, (име 

и презиме, стручна спрема и назив радног 

мјеста на којем је распоређен)    

3. __________________, члан, (име 

и презиме, стручна спрема и назив радног 

мјеста на којем је распоређен)    

1. ___________________, замјеник 

предсједника, (име и презиме, стручна 

спрема и назив радног мјеста на којем је 

распоређен),    

2. ___________________, замјеник 

члана, (име и презиме, стручна спрема и 

назив радног мјеста на којем је распо-

ређен), 

   3. ___________________,  замјеник 

члана (име и презиме, стручна спрема и 

назив радног мјеста на којем је распоре-

ђен).   

1 ПРИПРЕМНЕ  РАДЊЕ 

Свака комисија, дужна је да прије 

отпочињања пописа донесе свој План рада 

који мора бити усаглашен са Планом рада 

Централне комисије за попис и исти 

доставити до ___________ године, предсје-

днику Централне комисије за попис. 

Прије пописа потребно је извршити 

одређене припремне радње у књигово-

дству Општине Петрово и на конкретним 

пописним мјестима као што су: 

1.1 Ажурирање аналитичке евиде-

нције имовине и обавеза. 

Извршилац посла: Одјељење за 

привреду и  финансије и (друга одјељења 

према надлежности). 

Рок: Дневна ажурност. 

1.2 Усаглашавање аналитичких 

евиденција са главном књигом. 

Извршилац посла: Одјељење за 

привреду и финансије. 

Рок: Дневна ажурност. 

1.3 Достава документације и уса-

глашавање. 

Да би се евиденције благовремено 

усагласиле неопходно је да начелник Одје-

љења за привреду и финансије обезбиједи 

фактуре или други документ од добављача, 

најкасније до 20. јануара наредне године.  

Усаглашавање потраживања и оба-

веза са дужницима и повјериоцима доку-

ментује се вјеродостојном исправом – 

изводима отворених ставки на дан 31.12. 

_______.године. 
 

Извршилац посла: надлежни 

радници у Одјељењу за привреду и 

финансије.  
 

Рок: ________  године 

 

1.4. Припрема средстава за физи-

чко пребројавање  
 

Припрема средстава за физичко 

пребројавање је обавеза лица које рукује 

истим и његовог непосредног руково-

диоца. Извршити припрему пописног ма-

теријала и пописних листа од стране 

Одјељења за финансије. 
 

Рок: __________. године 
 

Прије почетка пописа комисијама за 

попис ће се доставити од стране Одјељења 

за привреду и финансије, пописне листе са 

номенклатурним бројевима, називима, вр-

стама и јединицама мјере имовине која се 

пописује (да би се извршио натурални 

попис).  
 

Рок: ___________ године 
 

Забрањено је давање података о 

количинама када се ради о попису мате-

ријалних вриједности, а подаци из књиго-

водства се уносе у пописне листе тек након 

извршеног натуралног пописа, а уносе их 

комисије за попис. 

Централна комисија за попис дужна 

је да организује и координира рад комисија 

за попис. 

 

ПРЕДМЕТ ПОПИСА 

 

Пописом се уврђује стање затечено 

на дан 31.12.____, без обзира да ли та сре-

 

За замјенике предсједника и члано-

ва Комисије именовани су: 
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дства припадају Општини или другом пра-

вном лицу. 

Предмет пописа су вриједности сре-

дстава и обавеза, према дефиницијама из 

Правилника о рачуноводству, рачуново-

дственим политикама и рачуноводственим 

процјенама за буџетске кориснике („Слу-

жбени гласник Републике Српске“, бр. 

115/17 и 118/18), 

У складу са чланом 4. став 1. Пра-

вилника о начину и роковима вршења по-

писа и усклађивања књиговодственог ста-

ња са стварним стањем имовине и обавеза 

(„Службени гласник Републике Српске“ 

број 45/16 и 113/21) предмет пописа је 

цјелокупна имовина и обавезе у Општини 

која обухвата: 

 

2.1 Нефинансијска имовина 

(класа 0) 
 

Нефинансијска имовина у сталним 

средствима 
 

Подгрупа 011-Произведена стална 

имовина,  конто 0111 – Зграде и објекти: 1. 

стамбени објекти и јединице; 2.пословни 

објекти и пристори; 3.саобраћајни објекти; 

остали објекти. 

 

Комисије за попис дужне су да 

изврше попис са следећим елементима: 

површина, локација,  назив, намјена обје-

кта,  има ли власнички лист или купо-

продајни уговор (да или не) и доказ у вези 

истог. 

  Поред наведеног, у пописне листе 

(стање по попису) уписују се: 

а) површине из земљишно-књижног 

извадка (исти копирати и приложити) 

б) ако нема земљишно-књижног 

изватка попис извршити на основу Налаза 

вјештака грађевинске струке. 

в) уколико пословни простори нису 

обухваћени досадашњом књиговодственом 

евиденцијом (немају инвентурног броја) 

исте ћете пописати у посебну пописну 

листу и сачинити забиљешку уз коју ћете 

приложити расположиву документацију. 
 

Када се ради о попуњавању колоне 

„намјена објекта“ уписивати: За властите 

потребе или закуп, а када је је ријеч о про-

сторима који су дати другима на кори-

штење по разним основама, да ли се кори-

сте на основу Уговора или неког другог 

акта, са или без наканаде. 

На исти начин треба поступити када 

се ради о пословним просторима и згра-

дама у сусвојини, било да је ријеч о ета-

жној или заједничкој својини, односно 

својини идеалних- аликвотних дијелова. 
 

Подгрупа 011, конто 0112 – Постро-

јења и опрема: 1. превозна средства; 2.ка-

нцеларијска опрема, алат и инвентар (ка-

нцеларијски намјештај, рачунарска опрема, 

канцеларијске машине, канцеларијски 

инвентар, канцеларијски алат); 3.комуни-

кациона опрема; 4.грејна, расхладна и за-

штитна опрема; 5.медицинска и лабора-

торијска опрема. 

Подгрупа 011, конто 0113 – Биоло-

шка имовина:  

Подгрупа 011, конто 0114 – Инве-

стициона имовина: 1. инвстициона имо-

вина у власништву; 2. инвестициона имо-

вина дата под оперативни закуп; 3. Инве-

стициона имовина узета под оперативни 

закуп. 

Подгрупа 011, конто 0115 – Нема-

теријална произведена имовина  

Подгрупа  012, конто 0121- Драго-

цјености  

Подгрупа 013-Непроизведена ста-

лна имовина, конто 0131- земљиште (гра-

дско грађевинско земљиште); 0133 шуме; 

0134 лиценце; остала нематеријална непро-

изведена имовина.  

Комисије за попис дужне су да 

изврше попис са слиједећим елементима: 

површина, локација, има ли власнички ли-

ст или купопродајни уговор (да или не) и 

доказ у вези истог. 

Поред наведеног у пописне листе 

(стање по попису) уписује се: 

а) земљиште за које постоји земљи-

шно-књижни извадак и које је у својини 

Општине/Града (исти ЗК извадак копирати 

и приложити )  

б) ако нема земљишно- књижног 

извадка уписати површину на основу Уго-

вора о стицању права својине ( исти копи-

рати и приложити) 

в) уколико не постоји ни један од 

основа наведених под а)  и б) у пописне 

листе уписати површине које су раније 

утврђене (по досадашњим инвентурним 

бројевима) и сачинити забиљешку о томе 
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ко је, када, и на који начин утврдио исте, 

уз коју ћете приложити расположиву 

документацију, и. 

г) уколико земљиште није обу-

хваћено досадашњом књиговодственом 

евиденцијом (нема инвентурног броја), 

исто ће те пописати у посебну пописну ли-

сту и сачинити забиљешку уз коју ћете 

приложити расположиву документацију. 

На исти начин ће те поступити када 

се ради о земљишту у сусвојини, односно 

када Општина/Град има својину над иде-

алним- аликвотним дијелом земљишта. 

Приликом пописа земљишта и гра-

ђевинских објеката поред збирних табела 

(одвојено за земљиште одвојено за грађе-

винске објекте), потребно је  пописати у 

одвојене табеле, стање према укњижби у 

земљишне књиге : 

- укњижено у ЗК , 

- није укњижено у ЗК - постоји до-

каз о власништву, 

- није укњижено у ЗК - не постоји 

доказ о власништву. 
 

Подгрупа 014 - Нефинансијска имо-

вина у сталним средствима у припреми и 

аванси (пословни објекти и простори у 

припреми, остали објекти у припреми, по-

стројења и опрема у припреми, биолошка 

имовина у припреми, инвестициона имови-

на у припреми, нематеријална произведена 

имовина у припреми, земљиште у при-

преми, остала нефинансијска имовина у 

припреми). 
 

Подгрупа 015 –  конто 0151  Улага-

ња на туђим некретнинама, постројењима 

и опреми 

 

Нефинансијска имовина у сталним 

средствима 

 

Подгрупа 021 –  конто 0211  Стална 

имовина намијењена продаји и обуста-

вљена пословања (објекти, опрема или зе-

мљиште намијењено продаји или обуста-

вљеним пословањима) 
 

Подгрупа 024 - Ситни инвентар, 

ауто гуме, одјећа, обућа и сл.(ситни инве-

нтар у складишту, ауто-гуме у складишту, 

одјећа и обућа у складишту, остали ситан 

инвентар у складишту) 

На посебне пописне листе су упи-

сује ситан инвентар, ауто гуме и одјећа и 

обућа предложена за расход.   
 

Имовина чија је вриједност умање-

на због оштећења, неисправности, заста-

рјелости и слично уноси се у посебне по-

писне листе. 
 

2.2. Финансијска имовина и ра-

зграничења (класа 1) 
 

Подгрупа 111 - Дугорочни пласма-

ни, конто 1113 (акције и учешћа у капи-

талу у домаћим јавним финансијским су-

бјектима и у осталим домаћим фина-

нсијским субјектима)  
 

Подгрупа 111 - Дугорочни зајмови, 

конто 1115 (дугорочни зајмови дати дома-

ћим јавним нефинансијским субјектима); 
 

Подгрупа 112 - Дугорочна потра-

живања, конто 1121 (потраживања за по-

резе, доприносе и непореске приходе за 

које је продужен рок плаћања); 
 

Подгрупа 117- Дугорочна разгра-

ничења, конто 1171 (дугорочна разграни-

чења); 
 

Подгрупа  121- Готовина и готови-

нски еквиваленти (благајна, банковни ра-

чуни, издвојена новчана средства и акреди-

тиви); 
 

Подгрупа 122- Краткорочни пла-

смани; 
 

Подгрупа 123- Краткорочна потра-

живања (потраживања по основу продаје 

робе и извршених услуга, потраживања од 

запослених, потраживања за ненаплаћене, 

порезе, доприносе и непореске приходе,  

потраживања за ненаплаћене, порезе, до-

приносе и непореске приходе за које је 

продужен рок плаћања, а доспијевају на 

наплату у року до годину дана, потра-

живања за више плаћене порезе, доприносе 

и непореске приходе, потраживања по 

основу ПДВ- и остала краткорочна по-

траживања; 
 

Подгрупа 127 - Краткорочна разгра-

ничења (краткорочно разграничени прихо-

ди, краткорочно разграничени расходи и 

остала краткорочна раграничења); 
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Подгрупа  129 -  Краткорочна фина-

нсијска имовина и разграничења између 

или унутар јединица власти; 

 

2.2 Обавезе ( класа 2) 

 

  Подгрупа 211- Дугорочне финанси-

јске обавезе;  
 

  Подгрупа 217- Дугорочна резерви-

сања и разграничења; 
 

  Подгрупа 221- Краткорочне фина-

нсијске обавезе; 
 

  Подгрупа 222- Обавезе за лична 

примања; 
 

  Подгрупа 223- Обавезе из посло-

вања; 
 

  Подгрупа 224- Обавезе за расходе 

финансирања и друге финансијске тро-

шкове; 
 

  Подгрупа 225- Обавезе за субве-

нције, грантове и дознаке на име социјалне 

заштите; 

 

  Подгрупа 227- Краткорочна резе-

рвисања и разграничења; 
 

  Подгрупа 228- Остале краткорочне 

обавезе;  
 

  Подгрупа 229- Краткорочне обавезе 

и разграничења између или унутар једи-

ница власти; 

 

2.4  Позиције из ванбилансне еви-

денције (група 39) 

Основна средства у закупу, при-

мљена туђа роба и материјал, хартије од 

вриједности ван промета, гаранције, 

одобрени, а неповучени кредити и сл.) 

 

Комисија за попис нефинансијске  

имовине у сталним средствима,  ванбила-

нсне евиденције и туђе имовине, у филија-

ли врши попис неприватизованих (неотку-

пљених) станова у смислу Закона о прива-

тизацији државних станова. Пописати не-

откупљене станове у пописне листе које 

обавезно треба сабирати. Иста комисија 

пописује стална средства у закупу и туђу 

имовину и осталу ванбилансну евиденцију   

- хартије од вриједности ван промета, га-

ранција, мјеница и слично.  

 

3. РОКОВИ И НАЧИН ВРШЕЊА 

ПОПИСА 

 

Све комисије за попис извршиће 

физички попис у периоду од  ________ до 

____________ године. 

Задатак комисија је утврђивање 

стварних количина имовине која се по-

писује - мјерењем, бројањем, процјеном 

надокнадиве вриједности и сличним по-

ступцима као и ближе описивање пописане 

имовине. Попис се врши на лицу мјеста 

гдје се имовина налази.  

Након извршеног физичког пописа 

врши се уношење тих података у пописне 

листе одвојено: 

-пописна листа нефинансијске имо-

вине у сталним средствима, 

-пописна листа ситног инвентара, 

ауто гума, 

-пописна листа потраживања и оба-

веза. 
 

Туђа средства као и средства дата 

на коришћење, пописати на посебним по-

писним листама. На посебним пописним 

листама пописати стална средства која не-

мају употребну вриједност (приједлог за 

расход). 
 

У случају исправке податка уније-

тог у листе, исправку извршити на начин 

да се ранији податак прецрта једном хори-

зонталном цртом, а изнад се унесе нови 

податак. Поред исправке се потписује пре-

дсједик Комисије за попис која врши по-

пис. 
 

На посебним пописним листама по-

писати сталну имовину која се предлаже за 

расходовање.  
 

Начин вршења пописа готовинских 

еквивалената и готовине врши се:  

-за новчана средства на жиро рачу-

ну и девизном рачуну на основу извода о 

стању тих средстава на дан пописа, у по-

себне пописне листе, 

- попис готовине у благајни броја-

њем према апоенима и уписивањем утвр-

ђених износа у посебне пописне листе 

(стање на дан ________ године). 
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Комисија за попис може ангажовати 

вјештака за процјену квалитета и врије-

дности појединих облика имовине и оба-

веза. 

Усклађивање књиговодственог ста-

ња са стварним стањем  

Након пописаног и унешеног ства-

рног стања пописне листе се достављају у 

Одјељење запривреду и финансије најка-

сније до __________. године, које у одго-

варајућу апликацију уноси податке о стању 

по попису. Након тога се штампаjу листе 

које садрже стање по попису, стање по 

књигама и разлике (вишак, мањак), у два 

примјерка и исте достављају предсје-

дницима комисија за попис. У припре-

мљене листе приједлога за расход коми-

сије уносе вриједности (набавна, исправка 

и садашња).  

Комисија ће процијенити врије-

дност утврђених вишкова за које нема 

цијене у књиговодству, као и утврдити 

продајне цијене за мањкове за које еве-

нтуално предложи да иду на терет одгово-

рних лица. 

Пописне листе потписују се у два 

примјерка, од којих један остаје у архиви 

комисија за попис, а један се доставља 

Централној комисији за попис. 
 

Рок : _________.године. 
 

Свака Комисија за попис самоста-

лно саставља Извјештај о попису имовине 

на дан ___________.године, који заједно са 

једним примјерком потписаних пописних 

листа и узроцима неслагања као и прије-

длозима за утврђене разлике, је дужна 

доставити Централној комисији за попис 

до __________. године. 

Извјештај о попису имовине и оба-

веза на дан ______________. године треба 

да садржи:  

 податке о датуму  почетка и заврше-

тка пописа,  

 податке о лицима ангажованим на 

попису (стручна, професионална 

квалификација, као и радни анга-

жман), 

 стварно и књиговодствено стање 

имовине и обавеза, 

 разлике између стварног стања 

утврђеног пописом и књигово- 

дственог, 

 узроке неслагања између стварног 

стања утврђеног пописом и књиго-

водственог, 

 приједлог за отклањање утврђених 

разлика (начин надокнађивања ма-

њкова, оприходовање вишкова, 

отписивање неупотребљивих сре-

дстава, исправке сумњивих и спо-

рних потраживања, приходовање за-

старјелих обавеза и др.), 

 примједбе и објашњења радника о 

утврђеним разликама, односно изја-

ве радника који су материјално или 

новчано задужени, као и друге при-

мједбе и приједлоге у вези са по-

писом. 

Централна Комисија за попис ће са-

ставити Збирни извјештај о попису имо-

вине и обавеза на дан ___________. године 

и доставити Нчелнику   до _____________. 

године. 

Коначни Елаборат о извршеном по-

пису доставити Одјељењу за привреду и 

финансије до ______________. године. 

 

                                            ПРЕДСЈЕДНИК 
Достављено: 

1.Начелнику/Градоначенику општине, 

2.Начелнику одјељења за финансије 

3. Комисији за попис дугорочне финансијске 

имовине и разграничења, текуће имовине и 

 обавеза, 

4. Комисији за попис нефинансијске  имовине у 

сталним средствима,  ванбилансне евиденције и 

туђе имовине  

5.Члановима Централне комисије за попис, 

6.а/а 

 

КОМИСИЈА ЗА ПОПИС НЕФИНАНСИ-

ЈСКЕ ИМОВИНЕ У СТАЛНИМ СРЕ-

ДСТВИМА, ВАНБИЛАНСНЕ ЕВИДЕ-

НЦИЈЕ И ТУЂЕ ИМОВИНЕ 
 

Број: 

Датум: _________ године 
 

На основу  одредаба Правилника о 

начину и роковима вршења пописа и 

усклађивања књиговодственог стања са 

стварним стањем имовине и обавеза („Слу-

жбени гласник Републике Српске“ број 

45/16 и 113/21), Правилника о попису 

имовине и обавеза Општине Петрово, 
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Одлуке о попису и формирању комисија за 

попис број: _______ од ________, Рјешења 

о именовању комисије за попис број: 

_______ од ________. године, а на основу 

Плана рада Централне попине комсије, 

доноси сe  
 

ПЛАН РАДА  

КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС НЕФИНА-

НСИЈСКЕ ИМОВИНЕ У СТАЛНИМ 

СРЕДСТВИМА, ВАНБИЛАНСНЕ 

ЕВИДЕНЦИЈЕ И ТУЂЕ ИМОВИНЕ 

 

Комисија је именована Рјешењем 

Начелника_________ број:  _________ од 

_______.   године у саставу: 

 

1. _________________, предсједник 

комисије, (име и презиме, стручна спрема 

и назив радног мјеста на којем је ра-

споређен)    

2. __________________, члан, (име 

и презиме, стручна спрема и назив радног 

мјеста на којем је распоређен)    

3. _________________,  члан, (име и 

презиме, стручна спрема и назив радног 

мјеста на којем је распоређен)    

 

За замјенике предсједника и члано-

ва Комисије именовани су: 

1._________________, замјеник пре-

дсједника, (име и презиме, стручна спрема 

и назив радног мјеста на којем је ра-

споређен),    

2._______________, замјеник члана, 

(име и презиме, стручна спрема и назив 

радног мјеста на којем је распоређен), 

   3._______________, замјеник члана 

(име и презиме, стручна спрема и назив 

радног мјеста на којем је распоређен).    
 

Пописом се уврђује стање затечено 

на дан 31.12.____, без обзира да ли та 

средства припадају Општини или другом 

правном лицу. 

Попис обухвата цјелокупну имови-

ну, без обзира гдје се она налази, а која је 

(или није) евидентирана и у билансној и у 

ванбилансној евиденцији. Пописује се и 

туђа имовима која се налази у Општини, 

по било ком основу, као и средства која се 

налазе код других физичких или правних 

лица по било ком основу (средстава дата 

на зајам, на чување, на поправак и сл.) туђа 

средства као и средства која се налазе код 

других лица, пописују се у посебне по-

писне листе. 

Натурални попис се врши у попи-

сне листе са номенклатурним бројевима, 

називима, врстајам и јединицама мјее имо-

вине која се пописује: мјерењем, бријањем, 

процјеном надокнадиве вриједности и 

сличним поступцима као ближе описивање 

пописане имовине. Попис се врши на лицу 

мјеста гдје се имовина налази. 

Комисија за попис нефинансијске  

имовине у сталним средствима,  ванби-

лансне евиденције и туђе имовине извр-

шиће попис нефинансијске имовине у ста-

лним и текућим средствима и ситног инве-

нтара (класа 0, група 01 и 02). 

 
1. Нефинансијска имовина (класа 0) 

 

Пописују се стална средства у упо-

реби, стална средства у припреми, стална 

средства привремено ван употребе и сре-

дства која треба расходовати. Свака од на-

ведених категорија уноси се у посебне 

пописне листе. 
 

Подгрупа 011-Произведена стална 

имовина,  конто 0111 – зграде и објекти: 1. 

стамбени објекти и јединице; 2.пословни 

објекти и пристори; 3.саобраћајни објекти; 

остали објекти. 
 

За зграде и објекте пописује се: 

локација, површина, назив, немјена обје-

кта, има ли власнички лист или купо-

продајни уговор и доказ у вези истог.  

Посебно се пописују објекти укњи-

жени у ЗК, објекти који нису укњижени у 

ЗК и не постоји доказ о власништву. Када 

се ради о намјени објекта, уписује се за 

властите потребе или закуп, а када је ријеч 

о просторима уступљеним другима, да ли 

се користе на основу уговора или неког 

другог акта, са или без накнаде. 

На исти начин треба поступити када 

се ради о пословним просторима и згра-

дама у сусвојини, било да је ријеч о 

етажној или заједничкој својини, односно 

својини идеалних- аликвотних дијелова. 

Подгрупа 011, конто 0112 - Постројења и 

опрема: 1. превозна средства; 2.канцела-

ријска опрема, алат и инвентар (канцела-

ријски намјештај, рачунарска опрема, ка-

нцеларијске машине, канцеларијски инве-
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нтар, канцеларијски алат); 3.комуникаци-

она опрема; 4.грејна, расхладна и заштитна 

опрема; 5.медицинска и лабораторијска 

опрема. 

Комисија је дужна изврши увид у 

физичко постојање сваке поједине ставке и 

да је тако попише. За сваку ставку се утвр-

ђује физичко стање, могућност коришћења 

тог средства и да ли се намјенски користи. 

У пописне листе се уписује опрема по 

инвентурним бројевима, врстама, намјени 

и сл. 

Подгрупа 011, конто 0113 – Биоло-

шка имовина:  

Подгрупа 011, конто 0114 – Инве-

стициона имовина: 1. инвстициона имо-

вина у власништву; 2. инвестициона имо-

вина дата под оперативни закуп; 3. Инве-

стициона имовина узета под оперативни 

закуп. 

Подгрупа 011, конто 0115 – Нема-

теријална произведена имовина  

Подгрупа  012, конто 0121- 

Драгоцјености  

Подгрупа 013-Непроизведена ста-

лна имовина, конто 0131- земљиште (гра-

дско грађевинско земљиште); 0133 шуме; 

0134 лиценце; остала нематеријална непро-

изведена имовина.  

За земљиште се пописује: повр-

шина, локација, има ли власнички лист или 

купопродајни уговор и доказ у вези истог. 

Посебно се пописује земљиште укњижено 

у ЗК, земљиште које није укњижено у ЗК, а 

остоји доказ о власништву и земљиште 

које није укњижено у ЗК и не постоји 

доказ о власништву. Попис се врши у 

одвојене пописне листе, а на основу до-

кумената о власништву. 

На исти начин ће те поступити када 

се ради о земљишту у сусвојини, односно 

када Општина има својину над идеалним- 

аликвотним дијелом земљишта. 

Подгрупа 014 - Нефинансијска имо-

вина у сталним средствима у припреми 

(пословни објекти и простори у припреми, 

остали објекти у припреми, постројења и 

опрема у припреми, биолошка имовина у 

припреми, инвестициона имовина у при-

преми, нематеријална произведена имови-

на у припреми, земљиште у припреми, 

остала нефинансијска имовина у при-

преми). 

 

За нефинасијску имовину у сталним 

средствима у припреми се посебно назна-

чује она имовина која се води на овом 

конту, али се почела користи, односно 

употребљавати. 

Подгрупа 015 –  конто 0151  Улага-

ња на туђим некретнинама, постројењима 

и опреми 

Подгрупа 021 –  конто 0211  Стална 

имовина намијењена продаји и обуста-

вљена пословања (објекти, опрема или зе-

мљиште намијењено продаји или обуста-

вљеним пословањима) 

Подгрупа  024 - Ситни инвентар, 

ауто гуме, одјећа, обућа и сл.(ситни инве-

нтар у складишту, ауто-гуме у складишту, 

одјећа и обућа у складишту, остали ситан 

инвентар у складишту) 

На посебне пописне листе су упи-

сује  ситан инвентар, ауто гуме и одјећа и 

обућа предложена за расход.   

Имовина чија је вриједност 

умањена због оштећења, неисправности, 

застарјелости и слично  уноси се у посебне 

пописне листе. 

Подгрупа 391 Ванбилансна евиде-

нција 

Основна средства у закупу, при-

мљена туђа роба и материјал, хартије од 

вриједности ван промета, гаранције, одо-

брени, а неповучени кредити и сл.) 

Комисија за попис нефинансијске  

имовине у сталним средствима, ванби-

лансне евиденције и туђе имовине, у 

филијали врши попис неприватизованих 

(неоткупљених) станова у смислу Закона о 

приватизацији државних станова. Пописа-

ти неоткупљене станове у пописне листе 

које обавезно треба сабирати. Иста коми-

сија пописује стална средства у закупу и 

туђу имовину и осталу ванбилансну еви-

денцију - хартије од вриједности ван про-

мета, гаранција, мјеница и слично. 
 

2. Рокови вршења пописа 
 

1. Физички попис имовине ће по-

чети дана (нпр. 27.12.202_.године и оба-

вљаће се сваког радног дана од 08:16 ча-

сова, а најкасније до 15.01.202_) 

 

2. До 31.01.__. године, Комисија ће 

ускладити стварно стање (утврђено попи-

сом) и књиговодствено стање (из посло-

вних књига), те утврдити натуралне ра-
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злике (вишак-мањак) и узроке њиховог на-

станка. Истовремено ће се затражити пи-

смене изјаве надлежних лица о узроцима 

због којих су нстале разлике, 

 

3. До 31.01.__. године, Комисија ће 

процијенити вриједност утврђених вишко-

ва за које нема вриједности у књигово-

дству, те утврдити тржишне цијене за ма-

њкове за које се предлаже да иду на терет 

одговорних лица, 

 

4. До 15.02.__. године, Комисија ће 

сачинити Извјештај о попису, рекапи-

тулацију пописних листа, приложити им 

спецификацију промјена и друге биљешке 

и спецификације рађене приликом пописа. 

Извјештај о попису на дан _____ . 

године треба да садржи:  

 

 податке о датуму  почетка и завр-

шетка пописа,  

 податке о лицима ангажованим на 

попису (стручна, професионална 

квалификација, као и радни анга-

жман), 

 стварно и књиговодствено стање 

имовине, 

 разлике између стварног стања 

утврђеног пописом и књиговодстве-

ног, 

 узроке неслагања између стварног 

стања утврђеног пописом и књи-

говодственог, 

 приједлог за отклањање утврђених 

разлика (начин надокнађивања ма-

њкова, оприходовање вишкова, 

отписивање неупотребљивих сре-

дстава, исправке сумњивих и спо-

рних потраживања, приходовање 

застарјелих обавеза и др.), 

 примједбе и објашњења радника о 

утврђеним разликама, односно изја-

ве радника који су материјално или 

новчано задужени, као и друге при-

мједбе и приједлоге у вези са по-

писом. 

5. До 20.02.__. године, Комисија ће 

предати Централној пописној комисији 

Извјештај о попису, заједно са једним 

примјерком потписаних пописних листа и 

узроцима несалгања као и приједлозима за 

утврђене разлике. 
 

                                            ПРЕДСЈЕДНИК 
Достављено: 

1.Начелнику/Градоначенику општине, 

2.Начелнику одјељења за финансије 

3. Централнoj комисијi за попис, 

4.а/а 

 

КОМИСИЈА ЗА ПОПИС ДУГОРОЧНЕ 

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И РАЗГРА-

НИЧЕЊА, ТЕКУЋЕ ИМОВИНЕ И ОБА-

ВЕЗА 

 

Број: 

Датум: _________ године 

 

На основу одредаба Правилника о 

начину и роковима вршења пописа и 

усклађивања књиговодственог стања са 

стварним стањем имовине и обавеза („Слу-

жбени гласник Републике Српске“ број 

45/16 и 113/21), Правилника о попису имо-

вине и обавеза Општине Петрово, Одлуке 

о попису и формирању комисија за попис 

број: _______ од ________, Рјешења о име-

новању комисије за попис број: _______ од 

________. године, а на основу Плана рада 

Централне попине комсије, доноси се  

 

ПЛАН РАДА 

КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС ДУГОРОЧНЕ 

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И РАЗГРА-

НИЧЕЊА, ТЕКУЋЕ ИМОВИНЕ И 

ОБАВЕЗА 

 

Комисија је именована Рјешењем 

Начелника Општине Петрово број:  ______ 

од _______.  године у саставу: 

1. _________________, предсједник 

комисије, (име и презиме, стручна спрема 

и назив радног мјеста на којем је распо-

ређен)    

2. ___________________, члан, (име 

и презиме, стручна спрема и назив радног 

мјеста на којем је распоређен)    

3. __________________, члан, (име 

и презиме, стручна спрема и назив радног 

мјеста на којем је распоређен)    
 

За замјенике предсједника и чла-

нова Комисије именовани су: 

1. ___________________, замјеник 

предсједника, (име и презиме, стручна 
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спрема и назив радног мјеста на којем је 

распоређен),    

2. ___________________, замјеник 

члана, (име и презиме, стручна спрема и 

назив радног мјеста на којем је распо-

ређен), 

   3. ___________________,  замјеник 

члана (име и презиме, стручна спрема и 

назив радног мјеста на којем је распо-

ређен).    

Пописом се уврђује стање затечено 

на дан 31.12.____,  

Попис обухвата финансијску имо-

вину на класи 1 и обавезе на класи 2, како 

слиједи:  

 

Финансијска имовина (класа 1) 

 

Подгрупа 111 - Дугорочни пласма-

ни, конто 1113 (акције и учешћа у капи-

талу у домаћим јавним финансијским су-

бјектима и у осталим домаћим финанси-

јским субјектима )  

Подгрупа 111 - Дугорочни зајмови, 

конто 1115 (дугорочни зајмови дати дома-

ћим јавним нефинансијским субјектима); 

Подгрупа 112 - Дугорочна потражи-

вања, конто 1121 (потраживања за порезе, 

доприносе и непореске приходе за које је 

продужен рок плаћања); 

Подгрупа 117- Дугорочна разгра-

ничења, конто 1171 (дугорочна разгра-

ничења); 

Подгрупа 121- Готовина и готови-

нски еквиваленти (благајна, банковни ра-

чуни, издвојена новчана средства и акре-

дитиви); 

Подгрупа 122- Краткорочни пла-

смани; 

Подгрупа  123- Краткорочна потра-

живања (потраживања по основу продаје 

робе и извршених услуга, потраживања од 

запослених, потраживања за ненаплаћене, 

порезе, доприносе и непореске приходе,  

потраживања за ненаплаћене, порезе, до-

приносе и непореске приходе за које је 

продужен рок плаћања, а доспијевају на 

наплату у року до годину дана, потра-

живања за више плаћене порезе, доприносе 

и непореске приходе, потраживања по 

основу ПДВ- и остала краткорочна потра-

живања; 

 

Подгрупа 127 - Краткорочна ра-

зграничења (краткорочно разграничени 

приходи, краткорочно разграничени ра-

сходи и остала краткорочна раграничења); 

Подгрупа  129 -  Краткорочна фина-

нсијска имовина и разграничења између 

или унутар јединица власти; 

Обавезе (класа 2) 

Подгрупа 211- Дугорочне финанси-

јске обавезе;  

Подгрупа 217- Дугорочна резерви-

сања и разграничења; 

Подгрупа 221- Краткорочне фина-

нсијске обавезе; 

Подгрупа 222-Обавезе за лична при-

мања; 

Подгрупа 223-Обавезе из послова-

ња; 

Подгрупа 224-Обавезе за расходе 

финансирања и друге финансијске тро-

шкове; 

Подгрупа 225-Обавезе за субвенци-

је, грантове и дознаке на име социјалне 

заштите; 

Подгрупа 227-Краткорочна резерви-

сања и разграничења; 

Подгрупа 228-Остале краткорочне 

обавезе;  

Подгрупа 229- Краткорочне обавезе 

и разграничења између или унутар једи-

ница власти; 

 

ПРИПРЕМНЕ РАДЊЕ 

Припремне радње за попис оба-

вљају се у Одјељењу за привреду и фи-

нансије, а подразумијевају усаглашавање 

аналитичких евиденција са главном књи-

гом. 

Да би се евиденције благовремено 

усагласиле, неопходно је да Одјељење за 

привреду и финансије инсистирају код до-

бављача да рачуноводствене исправе (фа-

ктуре) са 31.12._____.године доставе најда-

ље до 25.01.20__.године. 

Такође, да инсистирају на изводима 

отворених ставки ради усаглашавања ста-

ња обавеза са добављачима, али и да обе-

збиједе изводе отворених ставки према 

својим купцима (гдје је то изводљиво 

према врстама прихода, односно потра-

живања). 
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НАЧИН ВРШЕЊА ПОПИСА 

Попис на класи 1 

Попис дугорочних пласмана 

Попис дугорочних финансијских 

пласмана обухвата позјамљивање и уче-

шће у земљи (кредите са роком доспјећа 

преко једне године, учешће у акцијама ја-

вних предузећа и др.), дугорочне депозите 

и остале дугорочне пласнаме. Комисија је 

дужна да попис изврши на основу распо-

ложиве документације. У пописне листе 

одвојено се уносе подаци о ставкама за 

које је утврђено да су усаглашење, а по-

сбено о неусаглашеним и спорним ставка-

ма. 

Попис дугорочних потраживања 

Комисија је дужна извршити увид у 

документацију на основу које је извршено 

књижење и процијенити реалност иска-

заних ставки. 

Попис дугорочних разграничења 

Попис дугорочних разграничења 

врши се посебно за свако исказано стање у 

пословним књигама увидом у докуме-

нтацију на основу које је извршено књи-

жење. 

Попис готовине и готовинских 

еквивалената 

Попис готовине у балгани врши се 

бројањем новца у благајни на начин да се 

попишу све новчанице по апоенима у бла-

гајни и врши се усклађивање са блага-

јничким дневником на 31.12. __. године и 

исказаним стањем у пословним књигама. 

Попис средстава на жиро рачунима 

се врши увидом у банкарске изводе на дан 

31.12__. године за све трансакције рачуне 

који су отворени у банкама (редовне и 

најменске) и врши се усклађивање са иска-

заним стањем у пословним књигама. 

Попис краткорочних пласмана 

Комисија је дужна да попис изврши 

увидом у аналитичку евиденцију и докуме-

нтацију која се односи на конкртно иска-

зано стање или усаглашавање отворених 

ставки. На пописној листи се посебно уно-

се потраживања која се према усвојеним 

рачуноводственим политикама требају  

предложити за утуживање или отпис. За 

неусаглашена салда наводе се разлози због 

којих усаглашавање није извршено. 

Попис краткорочних потраживања 

Комисија ће пописати потраживања 

на основу аналитичког књиговодства ку-

паца и других аналитичких конта и по-

тврда о усаглашеним међусобним потра-

живањима и обавезама. У пописну листу 

одвојено се уносе подаци о ствкама за које 

је утврђено да су усаглашене, а посебно о 

неусаглашеним (спорним, утуженим и су-

мњивим потраживањима) те се за свако 

неусаглашено потраживање уноси обра-

зложење због чега усаглашавање није 

извршено. 

Комисија оцјењује реалност исказа-

них потраживања и предлаже исправку 

или отпис потраживања. 

Комисја за попис ће провјерити 

спорна потраживања у смислу могућности 

наплате потраживања. Ако се оцијени, у 

складу са мишљењем правне службе да је 

предузето све што је било могуће, а да се 

не може наплатити такво потраживање 

Комисија за попис ће предложити за 

искњижавање из евиденције – коначан 

отпис (уз валидне доказе, који морају бити 

достављени Комисији за попис). 

Попис краткорочних разграничења 

Комисија ће попис извршити уви-

дом у аналитичку евиденцију сваке поје-

дине ставке и у документацију на основу 

које је извршено књижење и процијенити 

реалност исказаних позиција. 

Попис краткорочне финансијске 

имовине и разграничења између или 

унутар јединица власти 

Комисија ће попис извршити уви-

дом у аналитичку евиденцију сваке поје-

дине ставке и у документацију на основу 

које је извршено књижење и процијенити 

реалност исказаних позиција. 

Попис на класи 2 

Попис дугорочних обавеза, резер-

висања и разграничења 

Попис дугорочних обавеза, резер-

висања и разграничења врши се посебно за 

свако исказано стање у пословним књи-
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гама, а његово усаглашавање врши се на 

бази вјеродостојних докумената за иска-

зана стања (на примјер, уговори о кре-

дитима, ануитетни планови и др.). За 

неусаглашена салда наводе се разлози због 

којих усаглашавање није извршено. 

Попис кракторочних финансијских 

обавеза 

Краткорочне финансијске обавезе 

Комисија ће пописати на основу салда из 

аналитичких евиденција које су ажуриране 

са даном пописа, које обухватају обавезе 

из пословања по основу краткорочних 

зајмова и обавезе по дугорочним зајмо-

вима који доспијевају на наплату до го-

дину дана. 

Попис обавеза за лична примања 

Комисија је дужна да попис изврши 

на основу стања у пословним књигама, а 

њихова усаглашавања врше се на бази вје-

родостојнх докумената за исказана стања.  

 

Попис обавеза из пословања 

Комисија је дужна да попис изврши 

на основу стања у пословним књигама, а 

њихова усаглашавања врше се на бази 

вјеродостојнх докумената за исказана ста-

ња. 

Комисија ће саставити пописну ли-

сту по аналитичким и синтетичким конти-

ма на којима се те обавезе воде у главној 

књизи.  

Пописна листа обавезно садржи: на-

зив и мјесто добављача, број и датум фа-

ктуре односно обрачуна из којих се састоји 

салдо, износ обавезе или потраживања (за 

дуговна салда) датум када је обавеза 

доспјела за плаћање и приједлог мјера. 

За усаглашена салда узима се износ 

до којег је усаглашавање извршено. Спор-

ни износи обавеза пописују се на посебним 

листама са образложењем разлога изоста-

вљања тих износа са редовне пописне ли-

сте. Комисија ће посебно обратити пажњу 

дуговним салдима која се са даном пописа 

преносе на конто датих аванса, а из 

разлога провјере основаности извршених 

претплата. Провјера ових плаћања врши се 

увидом у уговоре и рачуне. 

Попис обавеза за расходе финанси-

рања и друге финансијске трошкове 

Комисија је дужна да попис изврши 

на основу стања у пословним књигама, а 

њихова усаглашавања врше се на бази вје-

родостојнх докумената за исказана стања. 

Попис обавеза за субвенције, гра-

нтове и дознаке на име социјалне заштите 

Комисија је дужна да попис изврши 

на основу стања у пословним књигама, а 

њихова усаглашавања врше се на бази вје-

родостојнх докумената за исказана стања. 

Попис краткорочних резервисања и 

разграничења 

Комисија је дужна да попис изврши 

на основу стања у пословним књигама, а 

њихова усаглашавања врше се на бази вје-

родостојнх докумената за исказана стања. 

Попис осталих краткорочних оба-

веза 

Комисија је дужна да попис изврши 

на основу стања у пословним књигама, а 

њихова усаглашавања врше се на бази вје-

родостојнх докумената за исказана стања. 

Попис краткорочних обавеза и ра-

зграничења између или унутар јединица 

власти 

Комисија је дужна да попис изврши 

на основу стања у пословним књигама, а 

њихова усаглашавања врше се на бази вје-

родостојнх докумената за исказана стања. 

 

Рокови за ираду извјештаја  

 

До 10.02.__. године, Комисија ће 

предати Централној пописној комисији 

Извјештај о попису заједно са пратећом 

документацијом. 

Извјештај о попису на дан _______. 

године треба да садржи:  

 податке о датуму почетка и заврше-

тка пописа,  

 податке о лицима ангажованим на 

попису (стручна, професионална 

квалификација, као и радни анга-

жман), 

 стварно и књиговодствено стање 

имовине и обавеза, 

 разлике између стварног стања 

утврђеног пописом и књиговодстве-

ног, 
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 узроке неслагања између стварног 

стања утврђеног пописом и књиго-

водственог, 

 приједлог за отклањање утврђених 

разлика (начин надокнађивања ма-

њкова, оприходовање вишкова, 

отписивање неупотребљивих сре-

дстава, исправке сумњивих и спо-

рних потраживања, приходовање 

застарјелих обавеза и др.), 

 примједбе и објашњења радника о 

утврђеним разликама, односно изја-

ве радника који су материјално или 

новчано задужени, као и друге при-

мједбе и приједлоге у вези са по-

писом. 

                                           ПРЕДСЈЕДНИК 

Достављено: 

1.Начелнику/Градоначенику општине, 

2.Начелнику одјељења за финансије 

3. Централнoj комисијi за попис, 

4.а/а 
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ОПШТИНА ПЕТРОВО 
           

             

             

             

  Комисија за попис  дугорочне финансијске имовине, текуће имовине, обавеза,    

   

  

средстава и обавеза у ванбилансној евиденцији  
                   

ИЗВЈЕШТАЈ О ПОПИСУ  НА ДАН ________________. ГОДИНЕ 

             

             
Комисија за попис, именована Рјешењем / Одлуком начелника/градоначелника  број:    од    _____.године у саставу: 

             
             

             1   предсједник 
 

1   замјеник 
 

             2   члан 
  

2   замјеник 
 

             3   члан 
  

3   замјеник 
 

                          

             Попис је обављен времену од  ______________  до ______________  
      у присуству свих чланова Комисије и одговорних радника општине/града. 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА  ПЛАСМАНА, ПОТРАЖИВАЊА, РАЗГРАНИЧЕЊА И ОБАВЕЗА  НА ДАН 31.12._______. ГОД.  класа 1 и класа 2) 

Редни 
број 

Синтетички 
конто 

ПЛАСМАНИ, 
ПОТРАЖИВАЊА И 
РАЗГРАНИЧЕЊА 

Разлика 
Исправка 

вриједности 
Коначан 

отпис  
Остали 

приједлози 

ОБАВЕЗЕ И 
РАЗГРАНИЧЕЊА 

Разлика 
Оприходо-

вати 
Остали 

приједлози 

Стање 
по 

попису 
Стање по 
књигама 

Стање 
по 

попису 
Стање по 
књигама 

1 2 3 4 5(3-4) 6 7 8 9 10 11(9-10) 12 13 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

УКУПНО:                       

За свако аналитичко конто гдје је утврђено одступање од стварног стања по пописној листи потребно је у Извјештају навести детаљно 
образложење и приједлог књижења за настала одступања и позвати се на редни број стране пописне листе. 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА ВАНБИЛАНСНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ  НА ДАН 31.12._______. ГОД. (група 39) 

 
 

Ред. број Аналитички конто Назив Стање по попису Стање по књигама Разлика Образложење Приједлози књижења 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

        

За свако аналитичко конто гдје је утврђено одступање од стварног стања по пописној листи потребно је у Извјештају навести детаљно 
образложење и приједлог књижења за настала одступања. 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА УСАГЛАШЕНИХ И НЕУСАГЛАШЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА И ПЛАСМАНА СА 31.12._________ ГОДИНЕ 

      

Р. БРОЈ СИНТЕТИЧКИ КОНТО УСАГЛАШЕН ИЗНОС НЕУСАГЛАШЕН ИЗНОС УКУПНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ И ПРИЈЕДЛОГ МЈЕРА 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

      Уколико образложења и приједлози мјера не могу стати у рубрику тада ред означити бројем, а под тим бројем  

иста уписати испод табеле. 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА УСАГЛАШЕНИХ И НЕУСАГЛАШЕНИХ ОБАВЕЗА СА 31.12._________ ГОДИНЕ 

      
Р. 

БРОЈ 
СИНТЕТИЧКИ 

КОНТО 
УСАГЛАШЕН 

ИЗНОС 
НЕУСАГЛАШЕН 

ИЗНОС 
УКУПНО 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ И 
ПРИЈЕДЛОГ МЈЕРА 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

      Уколико образложења и приједлози мјера не могу стати у рубрику тада ред означити бројем, а под 
тим бројем иста уписати испод табеле. 
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Процјена наплативости ненаплаћених потраживања и пласмана са ___________________ године 

   

        

Ред.број 
Аналитички конто и по 

групама 
Назив 

Износ салда Процјена наплативости 

Усаглашен Неусаглашен Наплативо 
Ненаплативо 

до 12 мј. 
Ненаплативо 
преко 12 мј. 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРИЈЕДЛОГА КЊИЖЕЊА ПО ПОПИСУ ПЛАСМАНА,ПОТРАЖИВАЊА, 

РАЗГРАНИЧЕЊА, ОБАВЕЗА И ВАНБИЛАНСНИХ ПОЗИЦИЈА НА ДАН 31.12.______.ГОДИНЕ 

                

Ред. 
Бр. 

 
Синтетички 

конто 
Назив конта Расход Приход 

Исправка 
вриједности 

Искњижавање 
из евиденције  

Остала 
књижења  

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

УКУПНО КМ           
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Комисија, на основу старосне листе потрaживања и пласмана (достављене од стране Одјељења за финансије), заједно са 
начелником одјељења за финансије и правне службе ради процјену наплативости потраживања и пласмана, те предлаже износ и 
књижења  исправке вриједности или коначног отписа потраживања и пласмана,а за обавезе приходовање застарјелих обавеза и 
сл.  

Уз извјештај доставити: 

             
             

* пописне листа потраживања, раграничења, обавеза, других финансијских средстава и обавеза и 
ванбилансних позиција  од _________ до ________ стране, 

*рекапитулацију пописних лиси по синтетичким контима од ______ до ______ стране 

* старосну листа потраживања и пласмана, 
       * процјену наплативости и фер вриједности у складу са рачуноводственим политикама 

 *преглед потраживања и пласмана за отпис и исправку (докази) 
    *преглед обавеза за оприходовање и др. (докази) 

      * образложења, информације и докази за одступања од стварног стања. 
   

     

      
Комисија: 

    

             

      
1) _____________ предсједник комисије 

      
2) _____________ члан комисије 

 

      
3) _____________ члан комисије 

 НАПОМЕНА: Извјештаје обавезно остраничити 
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Ппштина Петрпвп 
            

              

              Кпмисија за пппис нефинансијске  импвине у сталним средствима,  ванбилансне евиденције и других пблика туђе импвине 
 

              

              

              

              
ИЗВЈЕШТАЈ П ПППИСУ _______________ НА ДАН______________.ГПДИНЕ 

 

              

              

              Кпмисија за пппис  именпвана Рјешеоем / Пдлукпм начелника/градпначелника 
брпј:    пд    

 
.гпдине у саставу: 

              

              

              1   предсједник 
 

1   
 

замјеник 
 

              2   члан 
  

2   
 

замјеник 
 

              3   члан 
  

3   
 

замјеник 
 

              

              

              Пппис је пбављен времену пд  _________________  дп _________________ у присуству свих чланпва Кпмисије и пдгпвпрних заппсленика. 
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I -1. ЗГРАДЕ И ПБЈЕКТИ (СИНТЕТИЧКИ КПНТП 0111)  
        

             

Назив и брпј 
радне 

јединице 

ППВРШИНА У М2 Разлика у м2 
СТВАРНП  СТАОЕ ПП 

ПППИСУ У КМ 
КОИГПВПДСТВЕНП 

СТАОЕ У КМ 

РАЗЛИКЕ У КМ 

Вишак Маоак 

Пп 
пппису 

Пп 
коигама 

Вишак Маоак 
Набавна 

вриједнпст 
Исправка 

вриједнпсти 
Набавна 

вриједнпст 
Исправка 

вриједнпсти 
Набавна 

вриједнпст 
Исправка 

вриједнпсти 
Набавна 

вриједнпст 
Исправка 

вриједнпсти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

                          

УКУПНП 
ФИЛ. 

                        

             

             
             

             Ппред наведенпг у извјештају навести специфичнпсти и пбразлпжеоа према Плану рада Централне ппписне кпмисије (прпстпр издат у закуп, 

 прпстпр узет у закуп, пснпвна средства у припреми, кап и прпцјену вриједнпсти и вијека кприштеоа ппреме, и сл.) 
  

             ЗА РАЗЛИКЕ ПО ПОПИСУ ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА ДАТИ ОБРАЗЛОЖЕЊЕ. 
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I-2.ППСТРПЈЕОА И ППРЕМА (СИНТЕТИЧКИ КПНТП 0112) -  
      

          

          

БРПЈ РАДНЕ 
ЈЕДИНИЦЕ И НАЗИВ 

СТВАРНП  СТАОЕ ПП 
ПППИСУ У КМ 

КОИГПВПДСТВЕНП СТАОЕ 
У КМ 

РАЗЛИКЕ У КМ 

 
 Вишак Маоак 

 Набавна 
вриједнпст 

Исправка 
вриједнпсти 

Набавна 
вриједнпст 

Исправка 
вриједнпсти 

Набавна 
вриједнпст 

Исправка 
вриједнпсти 

Набавна 
вриједнпст 

Исправка 
вриједнпсти 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                   

 УКУПНП Филијала 
ВРИЈЕДНПСНП 

                

 

          

          Кпмисија је вршила прпцјену фер вриједнпсти и вијека кприштеоа нефинансијске импвине у сталним средствима (псим зграда и пбјеката) 

и утврдила да коигпвпдственп стаое не пдступа пд прпцијеоене фер вриједнпсти и прпцијеоенпг вијека упптребе 
  нефинансијске импвине у сталним средствима. 
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I-3 НЕМАТЕРИЈАЛНА ПРПИЗВЕДЕНА ИМПВИНА- РАЧУНАРСКИ ПРПГРАМИ (СИНТЕТИЧКИ КПНТП 0115)  
  

          

          

СТВАРНП  СТАОЕ ПП 
ПППИСУ У КМ 

КОИГПВПДСТВЕНП 
СТАОЕ У КМ 

РАЗЛИКЕ У КМ 

УЗРПЦИ 
НЕСЛАГАОА 

(пбразлпжити) 

ПРИЈЕДЛПГ 
(предлпжити) 

Вишак Маоак 

Набавна 
вриједнпст 

Исправка 
вриједнпсти 

Набавна 
вриједнпст 

Исправка 
вриједнпсти 

Набавна 
вриједнпст 

Исправка 
вриједнпсти 

Набавна 
вриједнпст 

Исправка 
вриједнпсти 

                    

          
I-3. Рачунарски прпграми представљају спфверске лиценце разних прпграма и алата кпје Ппштина/Град кпристи у свакпдневнпм раду,  

антивирусних система и спфтверских рјешеоа. 
      

          Кпмисија је вршила прпцјену фер вриједнпсти и вијека кприштеоа нефинансијске импвине у сталним средствима (псим зграда и пбјеката) 

и утврдила да коигпвпдственп стаое не пдступа пд прпцијеоене фер вриједнпсти и прпцијеоенпг вијека упптребе 
 нефинансијске импвине у сталним средствима. 

       
 



Страна 38 - Број  12   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО   Уторак,15.11.2022. године 
 

 

I -4. ДРАГПЦЈЕНПСТИ (СИНТЕТИЧКИ КПНТП 0121)  
       

            

            

            
Назив и 

брпј 
радне 

јединице 

СТВАРНП  СТАОЕ 
ПП ПППИСУ У КМ 

КОИГПВПДСТВЕНП 
СТАОЕ У КМ 

РАЗЛИКЕ У КМ 
   

   Вишак Маоак 

   Набавна вриједнпст Набавна вриједнпст Набавна вриједнпст Набавна вриједнпст 

   1 6 7 8 9 

             

   УКУПНП 
ФИЛ. 

        

   
         

   
         

   

            Кпмисија је вршила прпцјену фер вриједнпсти и вијека кприштеоа нефинансијске импвине у сталним 
средствима  

  (псим зграда и пбјеката)и утврдила да коигпвпдственп стаое не пдступа пд прпцијеоене фер  
вриједнпсти и прпцијеоенпг вијека упптребе нефинансијске импвине у сталним средствима. 
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I -5.ЗЕМЉИШТЕ (СИНТЕТИЧКИ КПНТП 0131) –  
        

             

             

             

Назив и брпј 
радне 

јединице 

ППВРШИНА У М2 Разлика у м2 
СТВАРНП  СТАОЕ 
ПП ПППИСУ У КМ 

КОИГПВПДСТВЕНП 
СТАОЕ У КМ 

РАЗЛИКЕ У КМ 

Вишак Маоак 

Пп 
пппису 

Пп 
коигама 

Вишак Маоак Набавна вриједнпст Набавна вриједнпст Набавна вриједнпст Набавна вриједнпст 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  

УКУПНП ФИЛ.                 

             

             

             Ппред наведенпг у извјештају навести пбразлпжеоа у вези земљишта према Плану рада Централне ппписне 
кпмисије.  
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ПРЕГЛЕД ВИШКПВА И МАОКПВА ППРЕМЕ 
(ВРИЈЕДНПСНП) 

       

          

            

            

            

Р.б. 
Инвент. 

брпј 
Назив ппреме 

Јед. 
мјере 

Кпличина Вриједнпст - Вишак Вриједнпст - Маоак 
Узрпк 

неслагаоа 
(пбразлпжеое 
уз дпстављену 
писмену изјаву 

) 

Приједлпг 
коижеоа 

Вишак Маоак Набавна Исправка Набавна Исправка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                        

УКУПНП  
(вриједнпснп) 
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ПРИЈЕДЛПГ ППРЕМЕ ЗА РАСХПД  (вриједнпст)  
      

    
(Назив радне јединице) 

   

         

         
Р.Б. 

Инвентурни 
бр. 

Назив ппреме Кпличина 
Вриједнпсти Садашоа 

вриједнпст 
Пбразлпжеое 

 за птпис 
Приједлпг за 

ппступаое Набавна Исправка 

                  

                  

                  

                  

УКУПНП               

         

         

         Приједлпг за коижеое:  извршити пдгпварајућа евидентираоа….. 
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I-6.1.  – ПППИС СИТНПГ ИНВЕНТАРА,  АУТП ГУМА И ПДЈЕЋЕ И ПБУЋЕ (СИНТЕТИЧКИ КПНТП – 
0241)  

   

         СИТНИ  ИНВЕНТАР 
-  

        

       

         

         

НАЗИВ И БРПЈ  
РАДНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

СТВАРНП  СТАОЕ СИТНПГ 
ИНВЕНТАРА ПП ПППИСУ У 

КМ 

КОИГПВПДСТВЕНП 
СТАОЕ СИТНПГ 

ИНВЕНТАРА У КМ 

РАЗЛИКЕ У КМ 

Вишак Маоак 

Набавна 
вриједнпст 

Исправка 
вриједнпсти 

Набавна 
вриједнпст 

Исправка 
вриједнпсти 

Набавна 
вриједнпст 

Исправка 
вриједнпсти 

Набавна 
вриједнпст 

Исправка 
вриједнпсти 
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ПРЕГЛЕД ВИШКПВА И МАОКПВА ______________________________________ 
   

          

          

Р.б. Шифра Назив 
Јед. 

мјере 

Кпл. 
Набавна 

вриједнпст 

Узрпк 
неслагаоа 

(пбразлпжити) 
Приједлпг коижеоа 

Вишак Маоак 

                  

                  

          

          

          Приједлпг за коижеое: извршити пдгпварајућа евидентираоа... 
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II ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА  
___________________________________ 

   

       

       Пснпв за евидентираое:  
    

       
Р.б. Пзнака Назив Кпличина 

Стаое пп пппису 
у КМ 

Стаое пп 
коигама у КМ  

            
             
 Укупнп:         
 

       Непткупљени станпви: 
     

       
Р.б. Инвентарни бр. Назив/адреса Гпдина набавке Ппвршина  

Стаое пп пппису 
у КМ 

Стаое пп 
коигама у КМ 

              

              

Укупнп           

       

       

     
КПМИСИЈА 

 

    
1. 

 
  

    
2.     

    
3.     
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ППШТИНА ПЕТРПВП 
          

            Кпмисија за пппис  дугпрпчне финансијске импвине, текуће импвине и пбавеза  
     

   

 
 

        

            

  
ИЗВЈЕШТАЈ  Кпмисијe за пппис  дугпрпчне финансијске импвине, текуће импвине и пбавеза  

 

   
Нa дан ______________________гпдине 

     

      

 
 
 

     Кпмисија за пппис именпвана рјешеоем начелника/градпначелника брпј: ___________ пд ____________гпдине  у саставу: 
 

            

1   предсједник 1         
замјеник 
предсједника 

 

            2   члан 
 

2                      замјеник члана 
 

            3   члан 
 

3            замјеник члана 
 

          

 
 

 Пппис је пбављен у времену пд _________  дп ___________ гпдине у присуству свих чланпва Кпмисије и пдгпвпрних радника ппштине/града. 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА УСАГЛАШЕНИХ И НЕУСАГЛАШЕНИХ 

ППТРАЖИВАОА НА _________________гпдине 

      Р.бр. Кпнтп Усаглашен изнпс Неусаглашен изнпс Укупнп Пбразлпжеое и приједлпг мјера 

1. 112917000         

2. 112917001         

3. 1129         

4. 123917400         

5. 123917401         

6. 1239         

7. 123918100         

УКУПНП:          

      

      

      

   

КПМИСИЈА 
  

  

1.   

 

  

2.   

 

  

3.   

 

      Наппмена:  

    Укпликп пбразлпжеоа и приједлпзи мјера не мпгу стати у рубрику тада ред пзначити брпјем, а ппд тим брпјем  
иста уписати исппд 
табеле. 
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ПППИС ППТРАЖИВАОА  
 

    

 

Процјена наплативости ненаплаћених потраживања на ___________________ године 
 
 

 
 

  

Р.бр. Аналитички кпнтп  Назив Изнпс салда 

Прпцјена наплативпсти 

Наплативп 
Ненаплативп дп 

12 мј. 
Ненаплативп 
прекп 12 мј. 
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УКУПНП:           

       

    

КПМИСИЈА 
  

       

   

1.   

 

   

2.   

 

   

3.   

 

       

       Наппмена:  
     

 
у кплпну  "наплативп" уписивати салда пптраживаоа кпја се редпвнп наплаћују, 

   

 
у кплпну "ненаплативп дп 12 мј." уписивати салда пптраживаоа кпја се наплаћују (билп је плаћаоа у прптеклих 12 мјесеци),  

 
али ће убудуће наплата бити птежана (на пр. дужник је умрп), 

    

 

у кплпну "ненаплативп прекп 12 мј." уписивати салда пптраживаоа за кпја није билп наплате у ппсљедоих 12 мјесеци. 
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ПППИС ППТРАЖИВАОА  
                 АКТИВНИ ДУГПРПЧНИ 

    

 

Процјена наплативости ненаплаћених потраживања на ___________________ 
године 

 

       

Р.бр. 
Аналитички 

кпнтп  
Назив Изнпс салда 

Прпцјена наплативпсти 

Наплативп 
Ненаплативп 

дп 12 мј. 

Ненаплатив
п прекп 12 

мј. 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

УКУПНП:           

       

    

КПМИСИЈА 
  

       

   

1.   

 

   

2.   

 

   

3.   
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Прпцјена наплативпсти ненаплаћених пптраживаоа на ___________________ гпдине 
 

Р.бр. 
Аналитички 

кпнтп  
Назив 

Изнпс 
салда 

Приједлпг за птпис (изнпс) 
Разлпз

и за 
птпис 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

УКУПНП:         

    

КПМИСИЈА 
 

   

1.   

   

2.   

   

3.   
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ПРИЛОГ УЗ РЕКАПИТУЛАЦИЈУ УСАГЛАШЕНИХ И 

     НЕУСАГЛАШЕНИХ ППТРАЖИВАОА НА__________________ гпдине 
    

Дужници  са кпјима нису усаглашена пптраживаоа: 
  

http://www.jfdz.org/upload/media/file/7yGsG5Ct1yXeP

TvJGLg8BmO8zxUemC.pdf 
  

      

Р.бр. 
Аналити

чки 
кпнтп  

Презиме и име Салдп Пбразлпжеое  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  

Укупнп:   
    

     
КПМИСИЈА 

  

    
1.   

 

    
2.   

 

    
3.   

 

 
Наппмена: у кплпну"пбразлпжеое" написати разлпг за неусаглашенпсти (на пр. пспправа дуг...") 

  

 
Прилпге сачинити пдвпјенп за сваки кпнтп из Рекапитулације усаглашених и неусаглашених пптраживаоа  
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Централна комисија за попис 

 

 

             

 

На основу Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања 

књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза („Службени гласник Републике 

Српске“ број 45/16 и 113/21) и Правилника о попису имовине и обавеза Општине Петрово, 

Централна Комисија за попис саставила је Збирни извјештај о редовном потпуном попису 

имовине и обавеза на дан  31.12. ________ године 

 

 

ЗБИРНИ ИЗВЈЕШТАЈ О ПОПИСУ ИМОВИНЕ  

И ОБАВЕЗА  НА ДАН 31.12.20 ____. ГОДИНЕ 

 

 

Одлуком начелника  о попису и формирању Комисија за попис број: ________ од 

_______. године именована је Централна Комисија за попис у саставу: 

 

1.   _______________ предсједник, (име и презиме, стручна спрема и назив радног 

мјеста на којем је распоређен)    

2.   _______________  члан, (име и презиме, стручна спрема и назив радног мјеста на 

којем је распоређен)    

3.    _______________ члан, (име и презиме, стручна спрема и назив радног мјеста на 

којем је распоређен)    

4.    _______________ замјеник предсједника, (име и презиме, стручна спрема и назив 

радног мјеста на којем је распоређен)    

5.    _______________ замјеник члана, (име и презиме, стручна спрема и назив радног 

мјеста на којем је распоређен),   

6.    _______________  замјеник члана, (име и презиме, стручна спрема и назив радног 

мјеста на којем је распоређен)    

 

 

Попис је обављен у времену од _______године до _________ године у присуству свих 

чланова комисије и одговорних радника општине/града. Натурални дио пописа, односно 

утврђивање стварних количина имовине као и уношење тих података у пописне листе 

завршен је до _______ године. 

Предмет пописа су фер вриједности средстава и обавеза, односно свођење 

књиговодственог стања на стварно стање имовине и обавеза на дан ________ године. 

Централна Комисија за попис је организовала и координирала рад пописних комисија 

кроз доношење Плана рада. 

Комисије за попис су сачиниле своје Планове рада усклађене са Планом Централне 

Комисије за попис, обавиле су попис на одвојеним пописним листама и доставиле 

Извјештајe о попису са пописним листама и приједлозима за отпис и расход, уз образложење 

разлога као и приједлог начина књижења истих. 

Збирни извјештај о попису имовине и обавеза на дан ________године урађен је према 

прописима који регулишу ову област, те на основу појединачних извјештаја свих пописних 

комисија. 

Број:  

Датум:  



РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА НА ДАН  31.12.20______. ГОДИНЕ 

 

РБ. 
 

КОНТО 
НАЗИВ 

СТАЊЕ ПО ПОПИСУ СТАЊЕ ПО КЊИГАМА РАЗЛИКЕ РАСХОД И 

ИСКЊИЖАВАЊЕ-

УКЊИЖАВАЊЕ И 

ПРЕНОС 

НАБАВНА 

ВРИЈЕДНОСТ 

ИСПРАВКА 

ВРИЈЕДНОСТИ 

САДАШЊА 

ВРИЈЕДНОСТ 

НАБАВНА 

ВРИЈЕДНОСТ 

ИСПРАВКА 

ВРИЈЕДН. 

САДАШЊА 

ВРИЈЕДНОСТ 
ВИШЕ МАЊЕ 

1.  
НЕФИНАНСИЈСКА 

ИМОВИНА 
         

1.1. 0111 ЗГРАДЕ И ОБЈЕКТИ          

1.2. 0112 
ПОСТРОЈЕЊА И 

ОПРЕМА 
         

1.3. 0115 
НЕМАТЕРИЈАЛНА 

ПРОИЗВ. ИМОВИНА 
         

1.4. 0121 ДРАГОЦЈЕНОСТИ          

1.5. 0131 ЗЕМЉИШТЕ          

1.6. 0141 
НЕФ. ИМОВ. У СТАЛ. 

СРЕД. У ПРИПРЕМИ 
         

1.а 0241 
СИТАН ИНВЕНТАР 

А. ГУМЕ, ОДЈ. ОБУЋ 
         

1.7. 0241 
СИТАН ИНВЕНТАР 

     
         

1.8. 0241 АУТО ГУМЕ          

1.9 0241 ОДЈЕЋА И ОБУЋА          

2.  
ФИНАНСИЈСКА 

ИМОВИНА 
         

2.1. 1113 
АКЦИЈЕ И УЧЕШЋЕ 

У КАПИТАЛУ 
         

2.2. 1115 
ДУГОРОЧНИ 

ЗАЈМОВИ 

  
 

  
    

2.3. 1121 
ПОТРАЖИВАЊА ЗА 

ДОПРИНОСЕ 

  
 

  
    

2.4. 1129 
ОСТАЛА ДУГОРОЧ. 

ПОТРАЖИВАЊА 
         

2.5. 1232 
ПОТРАЖ. ЗА КАМ., 

ДИВ. И ДР. ПРИХОДЕ 
         



Страна 54 - Број  12   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО   Уторак,15.11.2022. године 
 

РБ. 
 

КОНТО 
НАЗИВ 

СТАЊЕ ПО ПОПИСУ СТАЊЕ ПО КЊИГАМА РАЗЛИКЕ РАСХОД И 

ИСКЊИЖАВАЊЕ-

УКЊИЖАВАЊЕ И 

ПРЕНОС 

НАБАВНА 

ВРИЈЕДНОСТ 

ИСПРАВКА 

ВРИЈЕДНОСТИ 

САДАШЊА 

ВРИЈЕДНОСТ 

НАБАВНА 

ВРИЈЕДНОСТ 

ИСПРАВКА 

ВРИЈЕДН. 

САДАШЊА 

ВРИЈЕДНОСТ 
ВИШЕ МАЊЕ 

2.6. 1233 
ПОТРАЖ. ОД 

ЗАПОСЛЕНИХ 
         

2.7. 1239 
ОСТА КРАТКОР. 

ПОТРАЖИВАЊА 
   

  
    

2.8. 1272 
КРАТКОРОЧНО 

РАЗГРАН. ПРИХОДИ 
         

2.9. 1279 
КРАТКОРОЧНО 

РАЗГРАН. РАСХОДИ 
         

3.  
ОБАВЕЗЕ, ДУГОР. 

РЕЗЕРВ. И РАЗГРАН. 

  
 

  
    

3.1. 2171 
ДУГОР. РЕЗЕРВ. И 

РАЗГРАНИЧЕЊА 
         

3.2. 2214 
ОБАВЕЗЕ ПО КРАТК. 

ЗАЈМОВИМА 
         

3.3. 2221 
ОБАВЕЗЕ ЗА БРУТО 

ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕН. 
         

3.4. 2222 
ОБАВ. ЗА БРУТО 

НАКН. ТР. И Л. ПРИМ 
         

3.5. 2231 
ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛ. У 

ЗЕМЉИ 
         

3.6. 2232 
ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛ. У 

ИНОСТРАНСТВУ 
         

3.7. 2243 
ОБАВЕЗЕ ЗА 

КАМАТЕ ПО 

ЗАЈМОВИМА 

  
 

  
    

3.8. 2272 
КРАТК. РАЗГРАНИЧ. 

ПРИХОДИ 
         

3.9. 2273 
КРАТКОР. 

РЕЗЕРВИСАЊА 
         

3.10. 2281 
ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧ 

ОБАВЕЗЕ 
         

4.  
 ВАНБИЛАНСНА 

АКТИВА          

4.1. 3911 
ВАНБИЛАНСНА 

АКТИВА 
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1. НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА 

1.1. КАНЦЕЛАРИЈСКИ ОБЈЕКТИ И ПРОСТОРИ - 0111 

 
  СТАЊЕ ПО  

ПОПИСУ 

СТАЊЕ ПО 

КЊИГАМА 
РАЗЛИКЕ 

 

Мјесто 
Површин

а 

у м2 

Набавна 

вриједнос

т 

Исправка 

вриједност

и 

Набавна 

вриједнос

т 

Исправка 

вриједност

и 

ВИШАК МАЊАК 

Наб.в

р  

Исп.в

р 

Наб 

ври

ј  

Испр.вр

. 

          

          

          

          

          

          

Укупн

о 
         

 

1.1.1. Стање укњижбе канцеларијских објекта и простора у земљишним  књигама  

 ОПИС 
ПОВРШ. 

у  m
2
 

Наб.вриједност 
Испр. 

вриједност 

Садаш. 

вриједност 

      

      

      

 Укупно:     
 

1.1.2.  Канцеларијски објекти и простори које користе други  

Р.

бр 
Мјесто Повр. у 

м
2
 

Набавна 

вриједност 

Исправка 

вриједности 

Садашња 

вриједност 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

 Укупно:     
 

1.1.3. Канцеларијски објекти и простори издати у закуп  

Р.б

р. 

Мјесто Пов. у 

м
2
 

Набавна 

вриједност 

Исправка 

вриједности 

Садашња 

вриједност 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

 Укупно:     
 
 

 

1.1.4. Канцеларијски објекти и простори узети у закуп (туђи простор)   

Ред.бр.     Мјесто Површина у м
2
 

1.   

2.   

3.   
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4.   

5.   

6.   

 Укупно:  
 

1.2. ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА – 0112 

   СТАЊЕ ПО  ПОПИСУ 
СТАЊЕ ПО 

КЊИГАМА  
РАЗЛИКЕ 

 

Мје. 
Набавна 

вриједност 

Исправка 

вриједности 

Набавна 

вриједност 

Исправка 

вриједности 

ВИШАК МАЊАК 
Наб.  

вриједн 

Испр. 

вријед 

Наб 

вриједн 

Испр 

вриједн. 

         

         

         

         

         

         

         
 

1.2.1. Листа приједлога за расход постројења и опреме                    

 

Р.бр. 
Мјесто 

Набавна 

вриједност 

Исправка 

вриједност 

Садашња 

вриједност 

Образложење 

За отпис 

Приједлог за 

поступање са 

расх. опремом 

       

       

       

       

       

       

 Укупно:       
 

1.3. НЕМАТЕРИЈАЛНА ПРОИЗВЕДЕНА ИМОВИНА- РАЧУНАР. ПРОГРАМИ - 0115  

 
  СТАЊЕ ПО  

ПОПИСУ 

СТАЊЕ ПО 

КЊИГАМА  
РАЗЛИКЕ 

 

Мјесто Набавна 

вриједност 

Исправка 

вриједности 

Набавна 

вриједност 

Исправка 

вриједности 

ВИШАК МАЊАК 
Наб.  

вриједн  

Испр. 

вријед 

Наб 

вриједн  

Испр. 

вриједн. 

         

         

         

         

Укупно:         
 

1.4. ДРАГОЦЈЕНОСТИ - УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛА- 0121 

 
  СТАЊЕ ПО  

ПОПИСУ 

СТАЊЕ ПО 

КЊИГАМА  
РАЗЛИКЕ 

 

Мјесто Набавна 

вриједност 

Исправка 

вриједности 

Набавна 

вриједност 

Исправка 

вриједности 

ВИШАК МАЊАК 

Наб.  

вриједн 

Испр. 

вријед 

Наб 

вриједн 

Испр 

вриједн. 
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УКУПНО         

 

1.5. ЗЕМЉИШТЕ – 0131 

 
СТАЊЕ ПО  

ПОПИСУ 

СТАЊЕ ПО 

КЊИГАМА 
РАЗЛИКЕ 

 

МЈЕСТО Површи-

на у м
2
 

Набавна 

вриједност 

Набавна 

вриједност 

ВИШАК МАЊАК 

НАБAВ. 

ВРИЈЕД 

НАБAВ. 

ВРИЈЕД 

      

      

      

      

      

      

УКУПНО  

ФОНД 

     

 

1.5.1. Стање укњижбе у земљишне књиге  

 ОПИС Површ. у м2 
Набав. 

вриједност 

Садашња 

вриједност  

     

     

     

 Укупно:    

 

 

1.6. НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА У ПРИПРЕМИ - 

0141 

 

1. СИТАН ИНВЕНТАР, АУТО ГУМЕ, ОДЈЕЋА И ОБУЋА - 0241 

 

1.7. СИТАН ИНВЕНТАР 

 
  СТАЊЕ ПО  

ПОПИСУ 

СТАЊЕ ПО 

КЊИГАМА  
РАЗЛИКЕ 

 

Мјесто Набавна 

вриједност 

Исправка 

вриједности 

Набавна 

вриједност 

Исправка 

вриједности 

ВИШАК МАЊАК 

Наб.  

вриједн  

Испр. 

вријед 

Наб 

вриједн  

Испрв. 

риједн. 

         

         

         

         

         

 

1.7.1. Листа приједлога за расход - ситан инвентар 

 

Р.бр. 
Мјесто 

Набавна 

вриједност 

Исправка 

вриједност 

Садашња 

вриједност 

Образложење 

За отпис 

Приједлог за 

поступање са 

расх. ситн. инв. 
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Р.бр. 
Мјесто 

Набавна 

вриједност 

Исправка 

вриједност 

Садашња 

вриједност 

Образложење 

За отпис 

Приједлог за 

поступање са 

расх. ситн. инв. 

       

       

       

 Укупно:       
Образложење:  

Приједлог за књижење:  

 

1.8. АУТО ГУМЕ 

 
  СТАЊЕ ПО  

ПОПИСУ 

СТАЊЕ ПО 

КЊИГАМА  
РАЗЛИКЕ 

 

Мјесто 
Набавна 

вриједност 

Исправка 

вриједности 

Набавна 

вриједност 

Исправка 

вриједности 

ВИШАК МАЊАК 

Наб.  

вриједн  

Испр. 

вријед 

Наб 

вриједн  

Испрв. 

риједн. 

         
         
         
         

         

         

         

Укупно 

Фонд: 
        

 

1.8.1. Листа приједлога за расход - ауто гуме 

 

Р.бр. 
Мјесто 

Набавна 

вриједност 

Исправка 

вриједност 

Садашња 

вриједност 

Образложење 

За отпис 

Приједлог за 

поступање са 

расх. ауто 

гум. 

       

       

       

       

       

       

 Укупно:       
Образложење:  

Приједлог за књижење:  

 

1.9. ОДЈЕЋА, ОБУЋА И СЛИЧНО 

 
  СТАЊЕ ПО  

ПОПИСУ 

СТАЊЕ ПО 

КЊИГАМА  
РАЗЛИКЕ 

 

Мјесто 
Набавна 

вриједност 

Исправка 

вриједности 

Набавна 

вриједност 

Исправка 

вриједности 

ВИШАК МАЊАК 
Наб.  

вриједн  

Испр. 

вријед 

Наб 

вриједн  

Испрв. 

риједн. 
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Укупно         

 

1.9.1. Приједлог за отпис и расход – одјећа, обућа и слично 

 

Р.бр. 
Мјесто 

Набавна 

вриједност 

Исправка 

вриједност 

Садашња 

вриједност 

Образложење 

За отпис 

Приједлог за 

поступање са 

расх. 

       

       

       

       

       

       

 Укупно:       
 

 

   2. ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА  

 

2.1. КОНТО 1113 – АКЦИЈЕ И УЧЕШЋЕ У КАПИТАЛУ  

Р.Б. КОНТО НАЗИВ КОМИТЕНТА НАЗИВ КОНТА 
СТАЊЕ ПО 

ПОПИСУ 

СТАЊЕ ПО 

КЊИГАМА 

ВИШЕ/ 

МАЊЕ 

1.       

2.       

  УКУПНО:    

Образложење: 

2.2. КОНТО 1115 ДУГОРОЧНИ ЗАЈМОВИ  

Р.Б. КОНТО НАЗИВ КОНТА 
СТАЊЕ ПО 

ПОПИСУ 

СТАЊЕ ПО 

КЊИГАМА 
ВИШЕ МАЊЕ 

1.        

2.        

УКУПНО:     

Образложење: 

2.3. КОНТО 1121 ПОТ. ЗА ДОП. ЗА КОЈЕ ЈЕ ПРОД. РОК ПЛАЋАЊА  

Р.Б. КОНТО НАЗИВ КОНТА 
СТАЊЕ ПО 

ПОПИСУ 

СТАЊЕ ПО 

КЊИГАМА 
ВИШЕ МАЊЕ 

1.        

УКУПНО:     

Образложење: 
 

 

2.4. КОНТО 1225 ДУГОРОЧНИ СТАМБЕНИ ЗАЈМОВИ 

Р.Б. КОНТО НАЗИВ КОМИТЕНТА-НАЗИВ КОНТА 
СТАЊЕ ПО 

ПОПИСУ 

СТАЊЕ ПО 

КЊИГАМА 

 

РАЗЛИКА 

1.       

2.       

 
УКУПНО:    
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Образложење: 

2.5. КОНТО 1231 ПОТРАЖ. ПО ОСН. ПРОДАЈЕ И ИЗВРШ. УСЛУГА  

Р.Б. КОНТО 
НАЗИВ КОМИТЕНТА- НАЗИВ КОНТА 

 

СТАЊЕ 

ПО 

ПОПИСУ 

СТАЊЕ ПО 

КЊИГАМА 

РАЗЛИКА ПРОЦЈЕНА 

НАПЛАТИВОСТИ 

1.        

 
УКУПНО:     

2.6. КОНТО 1232 ПОТРАЖИВАЊЕ ЗА КАМАТЕ, ДИВИДЕНДЕ И ДРУГЕ  

                       ФИНАНСИЈСКЕ ПРИХОДЕ У ЗЕМЉИ  

Р.Б. КОНТО НАЗИВ КОМИТЕНТА- НАЗИВ КОНТА 
СТАЊЕ ПО 
ПОПИСУ 

СТАЊЕ ПО 
КЊИГАМА 

РАЗЛИКА ПРОЦЈЕНА 
НАПЛАТИВОСТИ 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

 УКУПНО:     

Приједлог:  

2.7. КОНТО 1233 ПОТРАЖИВАЊЕ ОД ЗАПОСЛЕНИХ  

Р.Б. КОНТО НАЗИВ КОМИТЕНТА НАЗИВ КОНТА 
СТАЊЕ ПО 

ПОПИСУ 

СТАЊЕ ПО 

КЊИГАМА 

РАЗЛИКА ПРОЦЈЕНА 

НАПЛАТИВОСТИ 
1.        

2.        

3.        
4.        
 
 

УКУПНО:     

       

Приједлог:  

 

2.8. КОНТО 1234 ПОТРАЖИВАЊЕ ЗА НЕНАПЛАЋЕНЕ ДОПР.  

Р.Б. КОНТО НАЗИВ КОМИТЕНТА НАЗИВ КОНТА 
СТАЊЕ ПО 
ПОПИСУ 

СТАЊЕ ПО 
КЊИГАМА 

РАЗЛИКА ПРОЦЈЕНА 
НАПЛАТИВОСТИ 

1.        
2.        
3.        

 
 

УКУПНО:     

2.9. КОНТО 1239 ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА  

Р.Б. КОНТО НАЗИВ КОМИТЕНТА НАЗИВ КОНТА 
СТАЊЕ ПО 
ПОПИСУ 

СТАЊЕ ПО 
КЊИГАМА 

РАЗЛИКА 

ПРОЦЈЕНА 
НАПЛАТИВОСТИ 

1.      
 

 

2.      
 

 

3.      
 

 

4.      
 

 

5.      
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Р.Б. КОНТО НАЗИВ КОМИТЕНТА НАЗИВ КОНТА 
СТАЊЕ ПО 

ПОПИСУ 

СТАЊЕ ПО 

КЊИГАМА 

РАЗЛИКА 

ПРОЦЈЕНА 

НАПЛАТИВОСТИ 

  УКУПНО:   

 

 

 

Приједлог:  
 

2.9.1. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖ.- СУМЊИВА И СПОРНА 

ПОТРАЖИВАЊА 

Р.Б. КОНТО НАЗИВ КОМИТЕНТА НАЗИВ КОНТА 

СТАЊЕ 

ПО 
ПОПИСУ 

СТАЊЕ ПО 

КЊИГАМА 

РАЗЛИКА 
ПРОЦЈЕНА 

НАПЛАТИВОСТИ 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

  УКУПНО:     

 

2.9.2. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА -У ИНОСТРАНСТВУ 

Р.Б. КОНТО НАЗИВ КОМИТЕНТА НАЗИВ КОНТА 
СТАЊЕ ПО 

ПОПИСУ 

СТАЊЕ ПО 

КЊИГАМА 

РАЗЛИКА ПРОЦЈЕНА 

НАПЛАТИВОСТИ 

1.        

  УКУПНО:     

       

       

       

       

2.10. КОНТО  1272 – КРАТКОРОЧНО РАЗГРАНИЧЕНИ ПРИХОДИ  

Р.Б. КОНТО НАЗИВ КОМИТЕНТА НАЗИВ КОНТА 
СТАЊЕ 

ПО 
ПОПИСУ 

СТАЊЕ ПО 
КЊИГАМА 

РАЗЛИКА ПРОЦЈЕНА 
НАПЛАТИВОСТИ 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

  УКУПНО:     

 

Образложење 

 

2.11. КОНТО 1279 – ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА РАЗГРАНИЧЕЊА  

 

Р.Б. КОНТО НАЗИВ КОМИТЕНТА НАЗИВ КОНТА 
СТАЊЕ 

ПО 

ПОПИСУ 

СТАЊЕ ПО 

КЊИГАМА 

РАЗЛИКА 
ПРОЦЈЕНА 

НАПЛАТИВОСТИ 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

  УКУПНО:     

 



Страна 62 - Број  12   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО   Уторак,15.11.2022. године 
 

2.12. КОНТО 1297 –КРАТКОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА РАЗГРАНИЧЕЊА 

ИЗМЕЂУ ИЛИ УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ 

 

Р.Б. КОНТО НАЗИВ КОМИТЕНТА НАЗИВ КОНТА 

СТАЊЕ 

ПО 

ПОПИСУ 

СТАЊЕ ПО 
КЊИГАМА 

РАЗЛИКА 
ПРОЦЈЕНА 

НАПЛАТИВОСТИ 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

  УКУПНО:     

 

3.ОБАВЕЗЕ, ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И РАЗГРАНИЧЕЊА 

 

3.1. КОНТО 2113 – ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ЗАЈМОВИМА  
 

Р.Б. КОНТО НАЗИВ КОМИТЕНТА НАЗИВ КОНТА 

СТАЊЕ 

ПО 
ПОПИСУ 

СТАЊЕ ПО 

КЊИГАМА 

РАЗЛИКА 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

  УКУПНО:    

 

Образложење:  

3.2. КОНТО 2171 ДУГОРОЧНО РАЗГРАНИЧЕНИ ПРИХОДИ  

 

Р.Б. КОНТО НАЗИВ КОМИТЕНТА НАЗИВ КОНТА 
СТАЊЕ 

ПО 

ПОПИСУ 

СТАЊЕ ПО 

КЊИГАМА 

РАЗЛИКА 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

  УКУПНО:    

3.3. КОНТО 2214 – ОБАВЕЗА ПО КРАТКОРОЧНИМ ЗАЈМОВИМА ПРИМЉЕНИМ 

ОД  БАНАКА  

Р.Б. КОНТО НАЗИВ КОМИТЕНТА НАЗИВ КОНТА 
СТАЊЕ 

ПО 

ПОПИСУ 

СТАЊЕ ПО 

КЊИГАМА 

РАЗЛИКА 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

  УКУПНО:    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образложење:  
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3.4. КОНТО 2215 – ОБАВЕЗА ПО ДУГ. ЗАЈМОВИМА КОЈИ ДОСПИЈЕВАЈУ НА 

                                   НАПЛАТУ ДО ГОДИНУ ДАНА  

Р.Б. КОНТО НАЗИВ КОМИТЕНТА НАЗИВ КОНТА 

СТАЊЕ 

ПО 
ПОПИСУ 

СТАЊЕ ПО 

КЊИГАМА 

РАЗЛИКА 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

  УКУПНО:    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образложење:  

3.5. КОНТО 2221 – ОБАВЕЗА БРУТО ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИХ  
Р.Б. КОНТО НАЗИВ КОМИТЕНТА СТАЊЕ ПО ПОПИСУ СТАЊЕ ПО КЊИГАМА РАЗЛИКА 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       

 
 

УКУПНО:    
 

 

 

3.6. КОНТО 2222 – ОБАВЕЗА ЗА БРУТО НАКНАДЕ ТРОШКОВА И ОСТАЛИХ  

                                   ЛИЧНИХ  ПРИМАЊА  

Р.Б. КОНТО НАЗИВ КОМИТЕНТА 
СТАЊЕ ПО 
ПОПИСУ 

СТАЊЕ ПО 
КЊИГАМА 

РАЗЛИКА 

1.       

2.       

 

 

УКУПНО:    

 

 

3.7. КОНТО 2231 – ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА У ЗЕМЉИ  

 
СТАЊЕ ПО ПОПИСУ СТАЊЕ ПО КЊИГАМА ВИШЕ МАЊЕ 

     

3.7.1. Обавезе према правним лицима 

Р.Б. КОНТО НАЗИВ КОМИТЕНТА НАЗИВ КОНТА 
СТАЊЕ ПО 

ПОПИСУ 

СТАЊЕ ПО 

КЊИГАМА 

ВИШЕ/ 

МАЊЕ 

1.       

2.       
3.       
4.       

5.       
6.       
7.       
8.       
9.       

10.       
 

 
УКУПНО    
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3.7.1.1.  Конто 223100000 - Обавезе према добављачима  
 

Р.Б. КОНТО 
УСАГЛАШЕНО 

ДА НЕ 

1.      

2.      

3.      

 
 

УКУПНО:   

 

3.8. КОНТО 2243 ОБАВЕЗЕ ЗА КАМАТЕ ПО ЗАЈМОВИМА  

Р.Б. КОНТО НАЗИВ КОМИТЕНТА НАЗИВ КОНТА 
СТАЊЕ ПО 

ПОПИСУ  

СТАЊЕ ПО 

КЊИГАМА 
Разлика 

1.       

2.       

 
 

УКУПНО:    

 

Образложење:  

3.9. КОНТО 2272 КРАТКОРОЧНО РАЗГРАНИЧЕНИ ПРИХОДИ  

Р.Б. КОНТО НАЗИВ КОМИТЕНТА НАЗИВ КОНТА 
СТАЊЕ ПО 
ПОПИСУ  

СТАЊЕ ПО 
КЊИГАМА 

НАПОМЕНА 

1.       
2.       

3.       

4.       
5.       
 

 
УКУПНО:    

 

3.10. КОНТО 2273 КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА  

Р.Б. КОНТО НАЗИВ КОМИТЕНТА НАЗИВ КОНТА 
СТАЊЕ ПО 

ПОПИСУ  

СТАЊЕ ПО 

КЊИГАМА 
НАПОМЕНА 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 
 

УКУПНО    

 

Образложење:  

 

3.11. КОНТО 2281 ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ  

Р.Б. КОНТО НАЗИВ КОМИТЕНТА НАЗИВ КОНТА СТАЊЕ ПО ПОПИСУ 
СТАЊЕ ПО 
КЊИГАМА 

Разлика 

1.       

2.       

3.       
4.       

5.       

 
 

УКУПНО    

 

 

 

 



Страна 65 - Број  12   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО   Уторак,15.11.2022. године 
 

3.12. КОНТО 2297 КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗ 

ТРАНСАКЦИЈА СА ДРУГИМ ЈЕДИНИЦАМА ВЛАСТИ 

Р.Б. КОНТО НАЗИВ КОМИТЕНТА НАЗИВ КОНТА СТАЊЕ ПО ПОПИСУ 
СТАЊЕ ПО 
КЊИГАМА 

Разлика 

1.       

2.       
3.       
4.       

5.       

 
 

УКУПНО    

 

4. ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА 

4.1. КОНТО 3911 ВАНБИЛ. ЕВИДЕНЦИЈА  

СТАЊЕ ПО ПОПИСУ СТАЊЕ ПО КЊИГАМА 
РАЗЛИКА 

ВИШЕ МАЊЕ 

  
0,00 0,00 

 

4.1.1. Преглед ванбилансне евиденције-условних потраживања 

Р.Б. КОНТО НАЗИВ 
СТАЊЕ ПО 

ПОПИСУ 

СТАЊЕ ПО 

КЊИГАМА 

1.      

2.      

3.      

4.      

 
 

УКУПНО:   

 

Образложења:  

4.1.2.  Конто 3921 Ванбилансна евиденција - условне обавезе 

Р.Б. КОНТО 
ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА  

УСЛОВНИХ ОБАВЕЗА 
СТАЊЕ ПО ПОПИСУ СТАЊЕ ПО КЊИГАМА 

  УКУПНО:   

 

Образложења:  

 

5. ЗАКЉУЧАК 

 

Комисија констатује да су припремне и пописне радње извршене у роковима, те да је 

попис урађен уредно. 

Идентификовани су узроци неслагања између стварног стања утврђеног пописом и 

књиговодственог, а односе се на ______________________________________________ 

Комисија даје приједлог за отклањање утврђених разлика (начин надокнађивања 

мањкова, оприходовање вишкова, отписивање неупотребљивих средстава, исправке 

сумњивих и спорних потраживања, приходовање застарјелих обавеза и 

др.)________________________________ 

Комисија је примила примједбе и објашњења радника о утврђеним разликама, 

односно изјаве радника који су материјално или новчано задужени, као и друге примједбе и 

приједлоге у вези са пописом______________________________________________________ 
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Прилози: 

- Листе приједлога за отпис 

 

                                                                                                        КОМИСИЈА   

              

                                                                                     1.________________________ предсједник  

                                     

                                                                                     2.________________________ члан 

 

                                                                                     3.________________________ члан 

Број:  

Датум: _______________ 

       

На основу члана 87. Статута Општине Петрово ( „Службени гласник општине 

Петрово“, број 8/17), одредаба Правилника о начину и роковима вршења пописа и 

усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем имовине и обавеза („Службени 

гласник Републике Српске“ број 45/16 и 113/21) и Правилника о попису имовине и обавеза 

Општине Петрово, начелник  доноси 

 

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ЗБИРНОГ ИЗВЈЕШТАЈА О ПОПИСУ ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА 

ОПШТИНЕ/ГРАДА НА ДАН 31.12.___ ГОДИНЕ 

 

I 

 

Начелник је у присуству предсједника Централне комисије за попис и лица коме је 

повјерено вођење пословних књига и састављање финансијских извјештаја размотрио 

Збирни извјештај о попису имовине и обавеза Општине на дан 31.12.___ године. 

 

II 

 

Усваја се Збирни извјештај о попису имовине и обавеза Општине на дан 31.12.___ 

године, број:______ од _____ , на дан 31.12.____. године, са свим приједлозима који исти 

садржи. 

 

III 

 

Задужује се Одјељење за финансије да изврши књижења према приједлозима датим у 

табели: Рекапитулација приједлога за књижење по попису имовине, обавеза и ванбилансних 

позиција на дан 31.12.___. године. 

 

IV 

 

Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 
достављено: 

 Централној пописној комисији 

 Појединачним пописним комисијама 

 Начелнику одјељења за финансије          

 а/а .        

Начелник 

___________________ 
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Број:  

Датум: _______________ 

       

На основу члана 87. Статута Општине Петрово („Службени гласник општине 

Петрово“, број 8/17) одредаба Правилника о начину и роковима вршења пописа и 

усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем имовине и обавеза („Службени 

гласник Републике Српске“ број 45/16 и 113/21) и Правилника о попису имовине и обавеза 

Општине Петрово, начелник Општине Петрово доноси 

 

О Д Л У К У 

О ПОДНОШЕЊУ ПРИЈЕДОГА СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ПЕТЗРОВО ЗА ОТПИС 

ПОТРАЖИВАЊА ПО ПОПИСУ ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА ОПШТИНЕ  

НА ДАН 31.12.___ ГОДИНЕ 

 

I 

 

Начелник је у присуству предсједника Централне комисије за попис и лица коме је 

повјерено вођење пословних књига и састављање финансијских извјештаја размотрио 

Збирни извјештај о попису имовине и обавеза Општине  на дан 31.12.___ године. 

 

II 

 

Разматрајући Збирни извјештај о попису имовине и обавеза Општине на дан 

31.12.___ године, број:______ од _____ , на дан 31.12.____. године, Начелник је упознат са 

спорним – ненаплативим потраживањима Општине  у износу од ______ КМ. 

 

III 

 

У вези са наведеним у поглављу II ове одлуке, Наченик подноси Скупштини 

Општине приједлог за отпис спорних – ненаплативих потраживања Општине у износу од 

______ КМ, а према листи која је саставни дио Збирни извјештај о попису имовине и обавеза 

Општине на дан 31.12.___ године. 

 

 

IV 

Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

 
достављено: 

 Централној пописној комисији 

 Начелнику одјељења за финансије          

 Скупштини Општине/Града 

 

 

 

 

 

                                                                                          

Начелник 

 ___________________ 

                                                                                          



Страна 68 - Број  12   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО   Уторак,15.11.2022. године 
 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРИЈЕДЛОГА ЗА КЊИЖЕЊЕ ПО ПОПИСУ ИМОВИНЕ, ОБАВЕЗА И ВАНБИЛАНСНИХ ПОЗИЦИЈА НА ДАН 31.12.___. ГОДИНE 

РБ. 
 
Синтетичкико

нто 
НАЗИВ КОНТА 

 
Расход 

 
Приход 

 
Разграничења Д/П 

ИскњижавањеУкњижава
њеизевиденцијебиланса

/ванбиланса 

Осталакњижења 

1.  НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА 
     

1.1. 0111 ЗГРАДЕ И ОБЈЕКТИ      

1.2. 0112 ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА      

1.3. 0113 БИОЛОШКА ИМОВИНА      

1.4. 0114 ИНВЕСТИЦИОНА ИМОВИНА      

1.5. 0115 НЕМАТЕРИЈАЛНА ПРОИЗВ. ИМОВИНА      

1.6. 0121 ДРАГОЦЈЕНОСТИ      

1.7. 0131 ЗЕМЉИШТЕ      

1.8. 0141 НЕФ. ИМОВ. У СТАЛ. СРЕД. У ПРИПРЕМИ      

1.а 0241 СИТАН ИНВЕНТАРА. ГУМЕ,ОДЈ. ОБУЋ 
     

1.9. 0241 СИТАН ИНВЕНТАР 
 

     

1.10. 0241 АУТО ГУМЕ      

1.11 0241 ОДЈЕЋА И ОБУЋА      

2.  ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА 
     

2.1. 1113 АКЦИЈЕ И УЧЕШЋЕ У КАПИТАЛУ      

2.2. 1115 ДУГОРОЧНИ ЗАЈМОВИ 
     

2.3. 1121 ПОТРАЖИВАЊА ЗА ДОПРИНОСЕ      

2.4. 1129 ОСТАЛА ДУГОРОЧ. ПОТРАЖИВАЊА      

2.5. 1232 ПОТРАЖ. ЗА КАМ., ДИВ. И ДР. ПРИХОДЕ      

2.6. 1233 ПОТРАЖ. ОД ЗАПОСЛЕНИХ      

2.7. 1239 ОСТА КРАТКОР. ПОТРАЖИВАЊА      
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РБ. 
 
Синтетичкико

нто 
НАЗИВ КОНТА 

 
Расход 

 
Приход 

 
Разграничења Д/П 

ИскњижавањеУкњижава
њеизевиденцијебиланса

/ванбиланса 

Осталакњижења 

2.8. 1272 КРАТКОРОЧНО РАЗГРАН. ПРИХОДИ      

2.9. 1279 КРАТКОРОЧНО РАЗГРАН. РАСХОДИ      

3.  ОБАВЕЗЕ, ДУГОР. РЕЗЕРВ. И РАЗГРАН.      

3.1. 2171 ДУГОР. РЕЗЕРВ. И РАЗГРАНИЧЕЊА      

3.2. 2214 ОБАВЕЗЕ ПО КРАТК. ЗАЈМОВИМА      

3.3. 2221 ОБАВЕЗЕ ЗА БРУТО ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕН.      

3.4. 2222 ОБАВ. ЗА БРУТО НАКН. ТР. И Л. ПРИМ      

3.5. 2231 ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛ. У ЗЕМЉИ      

3.6. 2232 ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛ. У ИНОСТРАНСТВУ      

3.7. 2243 ОБАВЕЗЕ ЗА КАМАТЕ ПО ЗАЈМОВИМА      

3.8. 2272 КРАТК. РАЗГРАНИЧ. ПРИХОДИ      

3.9. 2273 КРАТКОР. РЕЗЕРВИСАЊА      

3.10. 2281 ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧ ОБАВЕЗЕ      

4.  ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА      

4.1. 391 ВАНБИЛАНСНА АКТИВА И ПАСИВА      

УКУПНО  (КМ)      

ЦЕНТРАЛНА ПОПИСНА КОМИСИЈА 
                                                                                                                                                                                      ______________________, предсједник 
                                                                                                                                                                                      ______________________, члан 
                                                                                                                                                                                      ______________________, члан 
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С А Д Р Ж А Ј 

 
 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

 

 1. Правилник о попису имовине и обавеза ........................................ 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

_________________________________________________ 0 ____________________________________________ 
 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВО излази по потреби. 

Издавач: Скупштина општине Петрово. Уређује: Стручна служба Скупштине општине Петрово.  

За издавача: Бранислав Михајловић, секретар Скупштине општине Петрово. Годишња претплата: 

60,00 КМ. Цијена овом броју: 10,00 КМ. Наруџбе слати на телефон: 053/262-706. 

____________________________________________ 0 _________________________________________ 


